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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.03'te açılarak yedi oturum yaptı. 

Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Mersin ili Gülnar ilçesinde devam eden orman yangınına iliş
kin gündem dışı konuşmasına Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 

Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Dünya Hukuk Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşmasına 
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, 

Cevap verdi. 

Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak, Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, 

Adana Milletvekili Kürşat Atılgan, 

Uşak Milletvekili Nuri Uslu, Mersin ili Gülnar ilçesinde devam eden yangına ilişkin birer 
konuşma yaptılar. 

Mersin Milletvekili İsa Gök, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu tarafından bazı ifadeleri
nin çarpıtıldığı gerekçesiyle bir açıklamada bulundu. 

Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20 milletvekilinin (10/242), 

Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 23 milletvekilinin (10/243), 

İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 20 milletvekilinin, özellikle İstanbul ve Marmara Böl
gesindeki (10/244), 

Deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önerge
lerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 

1 'inci sırasında bulunan İstanbul Milletvekili Mesude Nursuna Memecan ve Sakarya Milletve
kili Ayhan Sefer Üstün'ün, 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapıl
masına Dair Kanun ile 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Konut Edindirme 
Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/285, 2/284) (S. Sayısı: 264), 

3'üncü sırasında bulunan İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 4 Milletvekili ile An
talya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 24 Milletvekilinin, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun 
ve Limanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri (2/275,2/264) (S. Sayısı: 261), 

5'inci sırasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/573) (S. Sayısı: 232), 

6'ncı sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kararlaştırılmış olan Elektronik Haberleşme Kanunu Ta
sarısı (1/566) (S. Sayısı: 255), 

İlgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 
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2'nci sırasında bulunan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın (1/598) (S. Sayısı: 256), 

4'üncü sırasında bulunan ve Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen 
1/5/2008 Tarihli ve 5760 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Ye
minli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un (1/583) (S. Sayısı: 231), 

Yapılan görüşmelerden sonra kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

15 Temmuz 2008 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 18.48'de son verildi. 

Şükran Güldal MUMCU 

Başkan Vekili 

Harun TUFEKCI Canan CANDEMİR ÇELİK 

Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Bursa 

YusufCOŞKUN 

Bingöl 

Kâtip Üye 
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No . : 185 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

11 T e m m u z 2008 C u m a 
Tasarılar 

1.- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kanunu Tasarısı (1/626) (Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 26.6.2008) 

2.- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/627) (Plan 
ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2008) 

Tezkereler 

1.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/497) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2008) 

2.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/498) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2008) 

3.- Diyarbarık Milletvekili Aysel Tuğluk'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/499) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2008) 

4.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi (3/500) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2008) 

5.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/501) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2008) 

6.- Van Milletvekili Özdal Üçer ve İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/502) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2008) 

7.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/503) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2008) 

8.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi (3/504) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2008) 

Rapor 

1.- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi: 11.7.2008) (GÜNDEME) 
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No . : 186 
14 T e m m u z 2008 Pazartesi 

Tasarı 
1.- Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/628) (Sanayi, 

Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.6.2008) 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin Başbakandan yazılı 

soru önergesi (7/3536) 
2.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Hatay'da yapılacak balıkçı barınaklarına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3538) 
3.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Kulu'daki atıl kamu taşınmazlarına ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/3541) 
4.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yabancı ülke veya şirketlerden para yardımı alan 

vakıflara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3560) 
5.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Türk Tabipler Birliği Başkanının gözaltına alınmasına ilişkin 

İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3561) 
6.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul-Çavuşbaşı'ndaki kaçak yapılaşmaya ilişkin 

İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3562) 
7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün şebeke suyu projesine ilişkin İçişleri Baka

nından yazılı soru önergesi (7/3563) 
8.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, İskenderun-Arsuz bölünmüş yoluna ve 

Çardak Yaylası yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3571) 
9.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, kamyoncu esnafının sorunlarına ilişkin Ulaştırma 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/3572) 
10.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın ziyaretine ve Bartın'daki enerji 

yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3576) 
11.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Şırnak-Beytüşşebap'taki sağlık personeli ihtiyacına 

ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3578) 
12.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Maliye Bakanının bir açıklamasına ve Antalya'daki 

yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3586) 
13.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı 

hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3587) 
14.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin Başba

kandan yazılı soru önergesi (7/3589) 
15.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, TOKİ Halkalı konutlarındaki toplu ulaşım 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3604) 
16.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Gaziosmanpaşa Belediyesinin iş merkezine 

dönüştürülen bir binasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3605) 
17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin İçişleri 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/3606) 
18.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir görevde yükselme sınavına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/3616) 
19.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Havran İlçesinin köylerindeki ebe açığına ilişkin 

Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3619) 
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20.- Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, Silifke Göğüs Hastanesi Projesine ve Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3620) 

21 . - Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yeşil kartlıların sağlık giderlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3621) 

22.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, kadına ve çocuğa yönelik şiddete duyarlı personel 
çalıştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3622) 

23.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, TCDD'nin lojman tahsislerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3623) 

24.- Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, Mersin-Antalya deniz taşımacılığı ve Mersin Hava Limanı 
projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3624) 

25.- Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, Silifke bağlantılı bazı yol projelerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3625) 

26.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Bulgar güvenlik görevlilerinin Türk balıkçılara 
saldırmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3626) 

27.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin izlendiği ve 
dinlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3632) 

28.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Başbakan korumalarının şiddet uygulamasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3634) 

29.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, Başbakan korumalarının şiddet uygulamasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3636) 

30.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, türbanlı bir hekimin görev yaptığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3637) 

31.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da kart içi ulaşımdaki kent uygulamasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3638) 

32.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başbakan korumalarının şiddet uygulamasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3639) 

33.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin izlendiği ve 
dinlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3640) 

34.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan'ın, araç muayene istasyonlarının özelleştiril-
mesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3642) 

35.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Erzurum'daki belediyelerin borçlarına ve ödeneklerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3643) 

36.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, yabancı uyruklu çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3646) 

37.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Erzurum'daki belediyelerin sosyal güvenlik prim 
borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3649) 

38.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Güngören Belediyesinin bir reklam kampanyasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3655) 

39.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin dinlendiği ve 
izlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3656) 

40.- İzmir Milletvekili Canan Amman'ın, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin dinlendiği ve 
izlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3657) 

41 . - Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı'nın, Ankara'da yapılan alışveriş merkezlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3658) 
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42.- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin 
dinlendiği ve izlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3659) 

43.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, bazı illerdeki trafiğe kayıtlı araç sayısına ve uygu
lanan cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3660) 

44.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Pasinler Belediyesi işçilerinin maaşlarının ödenme
mesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3661) 

45.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Erzurum'daki belediyelerin İl Özel İdaresine olan 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3662) 

46.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, İstanbul'da cadde ve sokaklardaki otopark uygula
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3663) 

47.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'de 19 Mayıs'taki çelenk koyma törenine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3676) 

48.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3690) 

49.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, ticari taksilerin il dışına çıkma şartlarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3691) 

50.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/3692) 

51.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3693) 

52.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Diyarbakır İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3694) 

53.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/3695) 

54.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Muş İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3696) 

55.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, liman hizmetleri tarifelerindeki artışlara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3697) 

56.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, kene ile mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/3703) 

57.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İngiltere Kraliçesinin gemisinin Türk Bayrağı 
çekmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3704) 

58.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, İstanbul'da fınans merkezi olarak belirlenen 
alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3705) 

59.- Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı'nın, Çubuk Barajı ve Çayının korunmasına ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3710) 

60.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, bilgisayar kullanımının sağlığa etkilerine ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3716) 

61.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, bir genelge doğrultusunda yapılan çalışmalara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3717) 

62.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, bir kavşaktaki trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3720) 

63.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit ' in, Almanya'da yürütülen bir soruşturmaya ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3729) 
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64.- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, Sultanbeyli Belediyesine yönelik bazı id
dialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3731) 

65.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu'nun, Türk Telekom hisselerinin satışına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3732) 

66.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Bor madenciliğindeki bazı gelişmelere ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/3733) 

67.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, hakkında soruşturma açılan müfettişlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3738) 

68.- Konya Milletvekili Atilla Kart ' ın, bir doktorun görev yerinin değiştirilmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3740) 

69.- İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın, teknikerlerin unvan kullanımındaki 
sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3743) 

70.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Bingöl deprem konutlarının altyapısına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3747) 

71.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, bazı açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3757) 

72.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, İsrail-Suriye arasındaki arabuluculukta su kaynaklan 
konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3758) 

73.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Mavi Hat Operasyonu kapsamında yargılanan bazı 
kişilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3760) 

74.- İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın, İsparta'ya aktarılan KÖYDEŞ ve BELDES 
ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3761) 

75.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, asayiş suçlarına ve polise karşı işlenen suçlara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3762) 

76.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, özel harekat personeline ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3764) 

77.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, özel harekat personelinin görevlendirildiği yerlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3765) 

78.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'a ayrılan KÖYDEŞ ödeneğine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3766) 

79.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Beykoz'daki köy sağlık ocağının personel 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3773) 

80.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, saha koordinatörlüğü uygulamasına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3774) 

81.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, acil servislerin personel ve diğer ihtiyaçlanna ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3775) 

82.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, hastanelere acil servis kapatma cezası verilmesine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3776) 

83.- İstanbul Milletvekili Sacid Ytldız'ın, bir doktorun görev yerinin değiştirilmesine ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3777) 

84.- İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın, Isparta'daki uçak kazası mağduru 
ailelere yardım edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3780) 

85.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, FM Ulusal Frekans Planına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3781) 
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86.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, İstanbul'daki bir arazi spekülasyonuna ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/3791) 

87.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, yeni hukuk fakülteleri kurulmasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3792) 

88.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Temelli Beldesinin bazı mahallelerinin su sorununa 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3793) 

89.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/3795) 

90.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/3796) 

91.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3797) 

92.- İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın, sağlık ve optik ödemeleri ile kurumsal 
yerleşmeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3798) 

93.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3799) 

94.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, bir köyün su kaynağına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3801) 

95.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, kene ısırmalarına yönelik önlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3802) 

96.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3805) 

97.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, İvrindi'de ödüllendirilen personele ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3806) 

98.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3807) 

99.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, kene ısırmalarına yönelik önlemlere ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3808) 

100.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3812) 

101.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, THY Bursa Satış Müdürlüğünün kapatılmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3813) 

102.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Millî 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3822) 

103.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3823) 

104.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3825) 

105.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3827) 
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No. : 187 

15 T e m m u z 2008 Salı 
Rapor 

1.- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/589) 
(S. Sayısı: 269) (Dağıtma tarihi: 15.7.2008) (GÜNDEME) 

• 
No.: 187'ye Ek 

15 T e m m u z 2008 Salı 
Raporlar 

1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/617) (S. Sayısı: 270) (Dağıtma ta
rihi: 15.7.2008) (GÜNDEME) 

2.- Avrupa Topluluğunun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (2007-2013) Giri
şimcilik ve Yenilik Özel Programına Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuri
yeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayısı: 271) (Dağıtma tarihi: 15.7.2008) 
(GÜNDEME) 

Genel Görüşme Önergesi 

1.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 21 Milletvekilinin, Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi'nde hazırlanan Türkiye ile ilgili raporlar ve Türk heyetinin tutumu konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2008) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 19 Milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak dep
rem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.7.2008) 

2.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 20 Milletvekilinin, başta İstanbul olmak üzere ülke
mizdeki deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/246) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2008) 
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15 Temmuz 2008 Salı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

• 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130'uncu Birleşimini açıyorum. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika süre vereceğim. 

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre 
içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden 
yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli per
sonel aracılığıyla, üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN -Toplantı yeter sayısı yoktur. 

Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.05 

• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.10 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130'uncu Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, yoklama 
işlemini tekrarlayacağım. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı, üç milletvekili arkadaşımız sizlere hitap edecekler fakat ina
nılmaz bir uğultu var. Bu arkadaşlarımızı dinlemek istemeyen arkadaşlarımız, onları izlemek iste
meyenler lütfen dışarıda sohbetlerine çay içerek devam etsinler, daha iyi olur. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

Gündem dışı ilk söz, buğday hasadı ve Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımları hakkında söz 
isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif Paksoy'a aittir. 

Buyurun Sayın Paksoy. (MHP sıralarından alkışlar) 

IV.-GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, buğday hasadı ve Toprak Mahsulle
ri Ofisinin buğday alımına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker 'in cevabı 

MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buğday 
hasadı ve Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı konusunda gündem dışı söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Mayıs ayı içinde Çukurova'da başlayan buğday hasadı yurdumuzun değişik yörelerinde devam 
etmektedir. Hasat sona ermek üzeredir. Çiftçilerimiz ilkbahar aylarında dünya piyasalarında rekor 
seviyelere ulaşan buğday fiyatlarından da umutlanarak bu sene ürünlerini iyi bir fiyata satabilecek
lerini düşünmüşler, ancak çiftçinin umudunu Hükümet hüsrana çevirmiştir. Çukurova ve Ege Böl-
gesi'nde 55-60 yeni kuruş civarında seyreden buğday fiyatları, AKP Hükümetinin vurdumduymazlığı 
ve yanlış politikaları sonucu bugün serbest piyasada 46 yeni kuruşa kadar düşmüştür. Son bir yıldır 
buğday üretiminin ana girdileri olan gübrede yüzde 140, mazotta yüzde 40, tohumda yüzde 20 artış 
olmuştur. Girdi fiyatlarındaki bu artışlar buğday maliyetini yüzde 20 artırmıştır. Buna mukabil buğ
day fiyatlarındaki artış geçen yıla göre yüzde 12 civarında kalmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, diğer bölgelerimize göre daha küçük alanlarda üretim yapan, daha az verim 
alan ve ürününü daha çok Toprak Mahsulleri Ofisine satan İç Anadolu çiftçisi perişandır. Çiftçimiz 
ne yapacağını, derdini kime anlatacağını bilemez olmuştur. Bu durumun tek sorumlusu Hükûmeti-
nizdir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak hububat alım politikaları konusunda 6 Haziranda yaptı
ğımız basın toplantısında Hükümeti uyardık. Bugünkü sorunların yaşanmaması için, sorumluluk 
bilinciyle görüş ve önerilerimizi kamuoyuna açıkladık. Ancak Hükümet görüşlerimize rağbet etme
miştir. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak Sayın Başbakanı ve Hükümeti tekrar göreve davet 
ediyoruz. Garip gurebâ edebiyatı yapacağınıza çiftçilerimizin dertleriyle uğraşın ve Toprak Mahsul
leri Ofisinin bir an önce görevini yapmasını sağlayın. 

Sayın milletvekilleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, bu sene buğdayda müdahale alım fiyatlarını açık
layamadı, ancak geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla buğday için 50 yeni kuruş emanet alım fiyatı 
ilan etti ve bunun yüzde 30'unu peşin ödeyeceğini belirtti. Bu ülkede kimsenin çiftçimizi aldatmaya, 
kandırmaya hakkı yoktur. Nedir bu emanet alım, nereden çıkmıştır? 

Değerli milletvekilleri, şimdiye kadar Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat döneminde böyle bir uy
gulama yapmamıştır. Gerçeği herkes bilmektedir, Toprak Mahsulleri Ofisinin finans problemi var
dır. Toprak Mahsulleri Ofisi, Başbakanın bir inadı uğruna fındık piyasalarına girmiş ve bunun sonucu 
olarak yaklaşık 1,5 milyar YTL zarar etmiştir, bu yüzden piyasalara girememektedir. Hükümet, bir 
an önce bu probleme el koymalı ve Toprak Mahsulleri Ofisinin finans problemini çözerek piyasalara 
girmesini ve ülkemizin ihtiyacı olan buğdayı alıp depolamasını sağlamalıdır. Dünya piyasalarında kış 
aylarında buğday fiyatlarının artacağı kesindir. Gelin, kış aylarında spekülatörlere kazandıracağınız 
parayı çiftçimize verin. Aksi takdirde, çiftçimiz gelecek sene bu buğdayı ekemeyecektir. 

Diğer yandan, bugün, Toprak Mahsulleri Ofisinin emanet alım fiyatı, piyasalarda müdahale alım 
fiyatı olarak algılanmış, spekülatörlerin de müdahalesiyle fiyatlar emanet alım fiyatlarının altına 
düşmüştür. Bu nedenle, bu yanlış süratle düzeltilerek Toprak Mahsulleri Ofisi piyasaya bir an önce 
aktif olarak girmeli ve regülasyon görevini yerine getirmelidir. Regülasyon için Toprak Mahsulleri 
Ofisinin açıklayacağı fiyat da 65 yeni kuruştan aşağı olmamalıdır. 

Sayın Bakan, bir televizyon programında, buğday fiyatlarının kritik seviyenin altına düşmesi 
hâlinde Toprak Mahsulleri Ofisinin piyasaya müdahale edeceğini ifade etmiştir. Şimdi Sayın Bakana 
soruyorum: Bu kritik seviye nedir? Toprak Mahsulleri Ofisinin müdahale alım fiyatını açıklama za
manı gelmemiş midir? Yine Başbakan, bugün yaptığı bir açıklamada "Biz fiyat açıklarsak fiyatlar bu
günkü fiyatların altına düşer, çiftçimiz fiyatlardan memnundur." demiştir. Bu konuda ya Sayın 
Başbakan yanlış biliyor ya da Sayın Başbakana doğru bilgi verilmiyor. Çünkü fiyatlar geçen seneki 
alım fiyatları seviyesine düşmüştür. Çiftçi fiyatlardan memnun değildir. Çiftçimiz kan ağlamaktadır. 
Biz, Hükümeti tekrar uyarıyoruz: Müdahale fiyatını bir an önce açıklayın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

MEHMET AKİF PAKSOY (Devamla) - Biraz daha geç kalınırsa zaten fiyat açıklamanın bir an
lamı da kalmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, biz bu yanlışları yaparken Avrupa Birliği, önümüzdeki yıllarda artacak 
olan buğday talebini karşılamak için gümrüksüz buğday ithalatı yapma süresini uzatmış, buğday 
alanlarının daraltılması uygulamasından vazgeçerek üretimin artırılmasını sağlayacak politikaları 
uygulamaya koymuştur. Ülkemiz de buğday üretiminin devamını sağlamak için gerekli tedbirleri 
almak zorundadır. 
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Sayın milletvekilleri, diğer yandan Hükümet, zaten çiftçilerimize ödenmesi beklenen doğrudan 
gelir desteğinin yüzde 50'si, tohumluk, yem bitkileri desteği ve diğer ürünlerden bekleyen prim ve 
hayvancılık desteklerini bir an önce ödemelidir. Ayrıca, çiftçilerimizin tarımsal sulama amacıyla kul
landıkları elektrik borçları da faizsiz ertelenmelidir. 

Yine son günlerde basından öğrendiğimiz kadarıyla buğday piyasalarına girmeyen TMO 300 
bin ton mısır ithalatını planlamış, bunun 150 bin tonunun Türkiye'ye teslim edildiği bildirilmiştir. 
Mısır hasadının... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Paksoy. 

MEHMET AKİF PAKSOY (Devamla) - Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Gündem dışı ikinci söz, hasat mevsiminde çiftçilerin durumu hakkında söz isteyen 
Denizli Milletvekili Sayın Hasan Erçelebi'ye aittir. 

Buyurun Sayın Erçelebi. (DSP sıralarından alkışlar) 

2.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi 'nin, hasat mevsiminde çiftçilerin durumuna ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

HASAN ERÇELEBİ (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hasat mevsimi, harman 
zamanı olması nedeniyle çiftçilerimizin son durumu hakkında söz aldım. Yüce heyetinizi Demokra
tik Sol Parti ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye, tarımda kendi kendine yeten bir ülke konumundan hızla uzaklaşmaktadır. 2007 yılında 
yüzde 7,5'lik rekor düzeyde bir küçülmeyle Türk tarımı küçülmüştür. Tarımsal girdi maliyetlerindeki 
artış nedeniyle geleceğe yönelik umutları da yok olmuştur Türk tarımının. Çiftçimizin en önemli gir
dilerinin başında gelen mazot fiyatları, son bir yılda yüzde 35, AKP'nin altı yıllık Hükümeti döne
minde 3,5 kat artmıştır. Çiftçilerimizin canını yakan mazot fiyatlarının bu kadar yüksek olması ise 
özel tüketim vergisi ve katma değer vergisidir. Çiftçilerimizin mazota ödediği her 100 YTL'nin 30 
YTL'si ÖTV, 18 YTL'si ise KDV olarak devlete gitmektedir. Oysa AKP Hükümeti, pırlantada 
ÖTV'yi de, KDV'yi de sıfır olarak belirlemiştir. Şimdi Hükümete soruyorum: Çiftçilerimiz mazot ye
rine pırlanta mı kullansın? Milletimiz ekmek yerine pırlanta mı yesin? 

Çiftçilerimizin temel girdilerinden bir diğeri olan gübrede durum daha vahimdir. Gübredeki artış 
geçen yıla göre yüzde 159'u geçmiştir. DAP gübresinin kilosu 2007 Ocak ayında 0,538 YTL iken, 
şu anda 1,950 YTL olmuştur; artış yüzde 350'dir. 20.20 gübre 2007 Ocak ayında 0,390 YTL iken 
şimdi 1,150 YTL'dir; artış yüzde 300'dür. 

Mazot ve gübre fiyat artışlarına paralel olarak ürün fiyatlarında artış olmamıştır. Çiftçinin kara gün 
dostu olarak bilinen Toprak Mahsulleri Ofisinin yayımladığı kamuoyu açıklaması, işte bu açıklama, 
gerçekten çiftçimizin tefeciye teslim edilişinin ilanıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi, İlk defa, avans fiyat, 
emanet alım gibi ne anlama geldiği belli olmayan, çiftçimizle alay eden bir yaklaşım içerisindedir. 

Bu kamuoyu açıklamasında, "Avans fiyat bir müdahale fiyatı değildir. Önümüzdeki günlerde pi
yasalardaki muhtemel gelişmeler değerlendirilerek müdahale fiyatı açıklanabilecektir" denilmektedir. 

Yani, çiftçimiz öldükten sonra cenaze arabası mı göndereceksiniz Sayın Bakanım, öyle mi? Top
rak Mahsulleri Ofisini ne zaman kapatacaksınız? Bütün bunlar, sanki kapatılmanın birer hazırlığı. 
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Hükümetin yanlış tarım politikaları nedeniyle Türk çiftçisinin borçları 10 milyar YTL'yi aş
mıştır. Ziraat Bankasının zorluk çıkarması sonucunda, çiftçi, özel yabancı bankalara topraklarını ipo
tek ederek borçlanmıştır. Şimdi, topraklarını borç aldığı bankalara vermek zorunda kalmaktadır. 
Çiftçilerimiz, doğdukları, doydukları topraklardan doyamadığı için göç etmektedir. 

AKP Hükümeti çiftçisine sahip çıkmazken üye olmaya çalıştığı AB çiftçisine tam destek ver
mektedir. AB, bütçesinin yüzde 40'ını tarımsal desteğe ayırmaktadır. Bugün Türk çiftçisi, dünyanın 
en pahalı mazotunu, en pahalı gübresini, en pahalı sulama elektriğini kullanmak durumundadır. Buna 
karşılık, Türk çiftçisine verilen destek her geçen gün azalmaktadır. 

2007 güz döneminde dikilen sertifikalı fidanlar için destekleme hâlâ verilmemiştir ve bir ödeme 
planı da yoktur. Türkiye'de tarımda ciddi olarak bir çöküş süreci yaşanmaktadır. Anadolu'daki de
yimle, çift artık bozuluyor. 

Ey Hükümet yetkilileri, benim ve çiftçilerimizin çığlıklarını duyuyor musunuz? Eğer çiftçiye 
kulak vermezseniz, milletimiz, vatandaşımız aç kalacak. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

HASAN ERÇELEBİ (Devamla) - Çiftçi üretmezse, ekip biçemezse ülke aç kalır. Çiftçilerimiz 
adına sizden talep ediyorum: Mazotta ÖTV'yi, KDV'yi kaldırın. Gübredeki KDV'yi kaldırın. Ziraat 
Bankasını yabancıya satma sevdasından vazgeçin, çiftçimizin bankası yapın. Ziraat Bankasının ka
pısına gelen çiftçilerimizi yabancı banka kapılarına kul etmeyiniz. 

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz cuma günü, arkadaşlarımla beraber, Gülnar ilçemizde mey
dana gelen üzücü orman yangın alanında incelemelerde bulundum. Gülnar ormanları zengin ekolo
jik yapısı ve 1.500 çeşit florasıyla dünyada eşi olmayan bir zenginliğimizdi. Şimdi, bu zenginlik, 
100 hektarlık alanda yok olmuştur. Burada yaşayan vatandaşlarımız her şeyini kaybetmişlerdir. O 
yüzden Gülnar, köyleriyle birlikte afet bölgesi ilan edilmelidir, işsiz kalan gençlere iş olanakları ve
rilmelidir. Kalıcı konutlar kış gelmeden hak sahiplerine verilmelidir diyorum, hepinize saygılar su
nuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erçelebi. 

Hükümet adına Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker. 

Buyurun Sayın Eker. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Paksoy ve Sayın Erçelebi'nin yaptıkları gündem dışı konuşmalara cevap vermek üzere hu
zurlarınızdayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bulunduğumuz tarih itibarıyla Türkiye'de Akdeniz, Ege, 
Marmara, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde hububat hasadı yüzde 100 olarak tamamlanmıştır. İç 
Anadolu'da buğdayda yüzde 50 oranında, arpada yüzde 80; oranında Karadeniz'de yüzde 60 oranında 
buğday, yüzde 95 oranında arpa hasadı tamamlanmış, Doğu Anadolu Bölgesi'nde buğday hasadı 
henüz başlamayıp arpa yüzde 5 oranında gerçekleşmiştir. Türkiye'deki bütün bölgeleri, Türkiye or
talamasını dikkate aldığımızda da buğdayda yüzde 70 oranında hasat tamamlanmış, arpada ise yüzde 
85 oranında tamamlanmıştır. 
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Burada, bu sene, tabii, bizim tespitlerimize göre Türkiye'de otuz beş vilayette, otuz beş vilayete 
ait, otuz beş ile ait iki yüz on ilçede belirli bir düzeyin üzerinde olmak üzere hububat ekilişleri ku
raklıktan dolayı zarar görmüştür. Bu arada bu vatandaşlarımızla, bu çiftçilerimizle ilgili olarak da 
yapacağımız destekle ilgili kararname de dün Bakanlar Kurulunda imzalandı, tamamlandı, Sayın 
Cumhurbaşkanının imzasına, onayına sunuldu. 

Biz, öncelikle bir daha, tabii, bu şekilde bir afetle, bir kuraklık problemiyle karşılaşmamayı 
umut ederek vatandaşlarımıza, ekilişleri zarar gören vatandaşlarımıza ödeme yapacağımızı yani son
baharda bu vatandaşlarımızın tekrar tarlalarına gidip tekrar ekiliş yapabilmelerine imkân sağlayacak 
şekilde onlara hem tohumluk hem biraz da diğer girdilerini bir miktar desteklemek amacıyla bir pa
rasal yardım yapıyoruz bu kararnameyle. 

Ne yapıyoruz? Buğdayda dekar başına 22 YTL, buğday üreticisi için, buğday çiftçisi için dekar 
başına 22 YTL, mercimek keza 22 YTL, nohut 30 YTL, fiğ, burçak ve mürdümük diye bilinen yem 
bitkisi, yem bitkileri dekar başına 24 YTL ve arpada da dekar başına 13 YTL olmak üzere bir maddi 
destek, nakdî destek temin edilecektir. Bunun dışında, gerek Ziraat Bankası gerekse tarım kredi koo
peratiflerine olan tarımsal kredi borçları da kararnamenin yayımlandığı tarih itibarıyla bir yıl süreyle 
borçlar da ertelenmiş olacaktır. Tabii, geçen bu üç aylık süre içerisinde, miadı dolmuş ve takibe gir
miş olan alacakları da kapsama alıyor. 

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Sayın Bakan, faizler ne olacak peki? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, biz, Türkiye'de şu ana kadar... 

Tabii, arkadaşlarımız biraz da muhalefet olmanın rahatlığıyla konuşuyorlar. İşte "Efendim, 
ÖTV'yi kaldıralım, KDV'yi kaldıralım." ...vesaire anlayışıyla yaklaşıyorlar. Tabii, bunların hiçbirisi 
gerçekçi değil. Bu arkadaşlarımızın iktidar olduğu dönemlerde Türkiye'deki faiz oranları da Türki
ye'deki katma değer vergisi oranları da diğer vergilerdeki oranlar da vatandaşa da çiftçiye de bindi
rilen yükün ne kadar ağır olduğu, çok yakın bir tarih olması hasebiyle hafızalarda canlılığını hâlâ 
sürdürmektedir. 

AHMET BUKAN (Çankırı) - Girdiler 4 misli arttı, buğday kaç misli arttı? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sizin verdiğiniz 

destek 1,8 milyar YTL idi. Türk çiftçisine verdiğiniz bütün destek buydu ve bunu biz 3 kat artırdık. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Bakan, o 2002'deydi, 2008'e geldik. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - 2008'de de 3 kat
tan fazla arttı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Toprak Mahsulleri Ofisi, bizim Hükümetimiz döneminde 
ilk defa olarak 2005 yılında hububatta prim uygulaması başlattı ve ondan beri de devam ettiriyor. Yani 
biz, sadece piyasa fiyatı desteğiyle bir mekanizmanın işletilmesini doğru bulmuyoruz. Bu, ekono
minin kuralları için de doğru değildir, memleketin kaynaklarının doğru kullanılması açısından da 
rasyonel bir tutum ve davranış değildir. Ya ne yapıyoruz? Biz, çiftçiyi, üretimini destekleyecek, im
kânlarını artıracak, gelirini daha yüksek bir noktaya taşıyacak şekilde desteklemek suretiyle çiftçiye 
katkı sağlıyoruz. 

Bakın, biz, 2005 yılında, 2006 yılında, 2007 yılında buğdaya, arpaya, çavdara, yulafa, çeltiğe 
prim uygulaması getirdik. Bu sene de 2008 yılı için de -ki bunu bugün sabahleyin açıkladım- buğ-
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daya kilogram başına eski parayla 50 bin lira, yeni parayla 5 yeni kuruş, arpa, çavdar ve yulafa ki
logram başına 4 yeni kuruş yani 40 bin lira, çeltiğe de 10 yeni kuruş prim uygulaması getiriyoruz bu 
yılın ürününe karşılık olarak. 

Bir şey daha yapıyoruz... 

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Sayın Bakan, gübre fiyatları yüzde 200.. . 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - .. .Cumhuriyet ta
rihinde ilk defa olarak baklagillere de biz prim uygulaması getiriyoruz. Bakın, nohut, mercimek ve 
kuru fasulyede de yine kilogram başına 10 yeni kuruşluk bir prim ödemesi kararı aldık ve onu da çift
çimize biz vereceğiz. 

Değerli milletvekilleri, öte taraftan, gerek Polatlı, Konya, Eskişehir, Edirne ticaret borsalarını 
-hububat alım borsaları buralar, alım satımın yapıldığı yerler- gerek bu dört merkezi gerekse Türki
ye'nin hububat ekilisi yapılmış ve hububat alışverişi yapılan bütün bölgelerini biz gün gün takip edi
yoruz, oradaki il, ilçe tarım müdürlüklerimiz, vatandaşlarımız, çiftçi örgütleri, çiftçiler vasıtasıyla, şu 
ana kadar. Bakın, makarnalık buğdaylarda Türkiye ortalamasını söylüyorum, Türkiye ortalamasın-
daki fiyatları söylüyorum: 750 ila 850 YTL, bazı yerlerde 900 YTL'nin üzerinde makarnalık buğ
dayın ton fiyatı. 

TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Sayın Bakanım, Trakya'da 450. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Şimdi, "Anadolu 
kırmızı sert buğday" dediğimizde de -ki barem olarak 1 kabul ediyoruz bunu, diğer buğdayları buna 
göre derecelendiriyoruz- 480 ila 680 arasında değişiyor. 

TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Bizim buğdayları söylüyorsunuz. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Kırmızı yarı sert, 
beyaz yarı sert buğdaylar 440 ile 550 YTL arasında değişiyor tonu fiyatları, arpa 430 ile 650 arasında 
değişiyor. 

TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Sayın Bakan, Trakya'da 450. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Şimdi, bu fiyatlar 
gerek üretici maliyeti, üretici enflasyonu dikkate alındığında gerekse dünyadaki gelişmeler dikkate 
alındığında çiftçimiz açısından bu fiyatlar... 

TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Makul.. . Öyle mi? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - ...iyi fiyatlardır, 
makul fiyatlardır. 

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Bravo Bakan, bravo! 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bakın, borsa fi
yatlarında ise ortalama makarnalık buğdaylarda 795-800, ekmeklik buğdaylardan Anadolu kırmızı 
sert buğdayda 525 ile 565; kırmızı yarı sert, beyaz yarı sert buğdaylarda 455 ile 555 arasında şu anda 
borsalarda işlem görmektedir. 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Seni yanıltmışlar Sayın Bakan. Bu fiyatlar hangi borsada? 

TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Faizlerden bahsedin. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - 450 ile 515 ara
sında da arpa şu anda satılıyor. 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bu tarife göre çiftçi zil takıp oynayacak sevincinden. 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Bir sayar mısınız, hangi borsada? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Değerli arkadaş
lar, değerli milletvekilleri; biz her zaman çiftçinin yanında olduk. 

TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Sayın Bakan, Trakya'ya beraber gidelim, çiftçi perişan orada. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bir şey çok ke
sindir, bir husus çok kesindir ki sizin döneminizden kesinlikle çiftçi daha iyidir. 

NESRİN BAYTOK (Ankara) - Hangi dönem? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sizin döneminiz
den kesinlikle üretici daha iyi durumdadır. Onu da herkes biliyor. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hangi dönem bizim dönem? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bakın, 2007 yılında buğdayda üretim maliyetinin yüzde 44'ü oranında biz des
tek sağladık. Üretim maliyetinin yüzde 44'ü destek olarak ödeniyor buğday üreticisine. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gözümüze bakarak konuş. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Arpanın yüzde 34'ü, 
yulafın yüzde 34'ü, çavdarın yüzde 35'i destek olarak ödenmektedir buğday ve diğer üreticilere. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim... 

AKİF EKİCİ (Gaziantep) - Sayın Bakan, ben de çiftçiyim. Bana bakarak konuş, gözüme baka
rak konuş. 

BAŞKAN - Sayın Ekici, lütfen... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Şimdi, yerinizden 
bu şekilde... 

AKİF EKİCİ (Gaziantep) - Türkiye'yi mi anlatıyorsun, Türkiye'yi mi? 

BAŞKAN - Sayın Ekici, lütfen... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Biraz saygılı olur
sanız daha iyi olur. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Borcumuz yüzünden. 

BAŞKAN - Sayın Akkuş... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; gerek hububat ürünleriyle ilgili gerekse baklagillerle ilgili bu seneki bizim üre
timimiz... Tabii, geçen sene şiddetli bir kuraklık yaşandı Türkiye'de. Geçen sene 12,3-17,4 milyon 
ton civarında bir hububat rekoltesi bir buğday rekoltesi, daha doğrusu; aldık. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Geçen sene Çevre Bakanı "Kuraklık yok." dedi bu kürsüden. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bu sene, geçtiği
miz yıla göre, kuraklığa rağmen verim artışı sebebiyle üretimimiz daha iyi. Yani bizim beklentimiz 
bunun 18 milyon ton civarında olacağı şeklinde. Dolayısıyla, Türkiye'nin tüketiminin 16,5 milyon 
ton civarında olduğu dikkate alındığında bu ihtiyacımızı, bu sene buğday üretimi ihtiyacımızı gide
recek boyuttadır. Diğer ürünlerle ilgili olarak da örneğin mısırda yine bir üretim artışı bekleniyor. 
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Geçen sene 3,5 milyon tonluk bir üretim hasadı vardı, mısırda bir üretim vardı. Bu sene bunun 4 mil
yon tondan az olmayacağı yönünde hesaplamalar yapılıyor. 

Bütün bu gelişmelerle birlikte, Türkiye'nin bu, hâlen içinde bulunduğumuz hasat sezonunda 
üreticinin durumunu, fiyatların durumunu biz takip ediyoruz, gün gün takip ediyoruz. 

TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Takip etseniz ne olacak, ne yapıyorsunuz ki? Ofis mal alıyor mu? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Eğer herhangi bir 
müdahale gerekirse o müdahaleyi biz yaparız. Çiftçimizin hep yanında olduk, bundan sonra da ya
nında oluruz ve bugüne kadar yaşanan gelişmeler de aslında bunun böyle olduğunu... 

TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Siz kimin kara gün dostu oldunuz; çiftçinin mi tüccarın mı? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Biz çiftçimizle 
mutluyuz. Çiftçimiz de bizden memnun. Memnuniyetini de gerektiği zaman zaten Türk çiftçisi dile 
getiriyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Dile getirmesi gerektiği zamanlarda dile getiriyor. Onda 
da sizin bir endişeniz olmasın. 

TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Paramız yok diyemiyorsunuz, sizin buğdayınızı alamıyoruz di
yemiyorsunuz, faize para ödeyeceğiz diyemiyorsunuz. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Biz, bundan son
raki dönemde de bu desteklere devam edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, bugün itibarıyla bu seneki bütçemizin 5,4 milyar YTL; 5,4 katrilyon yani 
biraz önce konuşan değerli muhalefet mensubu milletvekillerimizin hükümet olduğu döneme nis
petle tam 3 kat daha fazla. Biz bunun 4,5 milyar YTL'sini bugün, 15 Temmuz itibarıyla Türk çiftçi
sine ödemiş durumdayız. Ağustos ayında da planlandığı gibi doğrudan gelir desteğinin kalan yarısı 
ödenecek, o şekilde zaten programlandı. Şu anda da ufak tefek, küçük desteklemeler dışında biz pa
ranın tamamını bu saate kadar ödedik, bundan sonra da ödeyeceğiz. 

Şimdi, geçen sene Türkiye tarımda şiddetli bir kuraklık yaşadı, tabii, bir küçülme tarımda, doğal 
olarak, bunun etkisini gösterdi ama bu sene 2008 yılı büyüme rakamları açıklandı ve ilk çeyrekte ta
rımdaki büyüme 5,6. 

Şimdi, biraz önce bir arkadaşımız: "Efendim, Türkiye hızla kendine yeterli olan bir ülke ol
maktan uzaklaşıyor." diye bir şey söyledi. Arkadaşlar, tarımda kendi kendine yeterliliğin tanımı yok. 
Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Bir söz vardır: Türkiye kendi kendine yeten yedi ülkeden bir ta
nesidir. O yedi ülke, hadi bir tanesi Türkiye diyelim -ki öyle bir şey yoktu- ama o altı ülkeden bir ta
nesinin de kim olduğunu hiçbir zaman kimse açıklamadı. Hiçbir zaman Türkiye'de o kendi kendine 
yeten yedi ülkenin ikincisinin kim olduğunu hiç kimse açıklamadı. Şimdi, bunlar son derece, tabii, 
aslında çok tutarlı olmayan yaklaşımlar. 

Türkiye, bugün, tarımsal üretimi itibarıyla beş yıl öncesinden çok daha iyidir. Beş yıl önce Tür
kiye'de üretilen tarımsal ürünlerin değeri 22 milyar dolar idi, bugün 50,6 milyar dolar. Beş yıl önce 
Türkiye 4 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyordu. Bugün 10 milyar dolar, yaklaşık, tarım ürünü 
ihraç ediyor. Beş yıl, sayemizde... 

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Sayenizde köylünün buğdayı kaldı, sayenizde. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayemizde tabii. 
Bizim sayemizde Türkiye buğdayda kalite sorununu aştı. Bizim sayemizde aştı. Bizden önce, Tür
kiye, miktarda ihtiyacından fazla ürettiği hâlde ithalat yapıyordu. Bugün öyle bir şey yok. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 
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BİLGİN PAÇARIZ (Edime) - Pirinçten bahset Sayın Bakan, pirinçten. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Pirincin üretimini 
2 kat arttırdık. Pirincin üretimi 2 kat arttı. 320 bin tondan 650 bin tona çıktı pirinç üretimi. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Yok, piyasada yok Sayın Bakan. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bunu kim yaptı? 
AK PARTİ yaptı. Neyle yaptı? Destekle yaptı. 

TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Sayın Bakanım, siz yazın Ofise... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Şimdi, bakın, siz 
hiç bu konularda bizimle yanşamazsınız, asla yanşamazsınız çünkü tarımın bütün göstergeleri siz
den devraldığımız noktadan çok çok daha iyidir, çok çok daha iyi olacaktır. Hiç bundan... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bizden devralmadın ya! Allah, Allah! Kimden devraldın? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bunu Türk milleti 
de biliyor, Türk çiftçisi de biliyor, Türk çiftçisi de biliyor, Türk milleti de biliyor, tüm seçmenler de 
biliyor. Dolayısıyla biz bundan sonra da Türk tarımını büyüteceğiz, büyütmeye devam edeceğiz, des
tek vermeye de devam edeceğiz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Muhalefette de yoktuk o zaman. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bu çiftçi de bizim, 

üretici de bizim. Bizimle onların arasına girmeyin, bizimle onların arasına giremezsiniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

TURGUT DİBEK (Kırklareli) -"Ofis tüccarın kara gün dostu" diye yazın budan sonra Ofis bi
nalarına. Çiftçinin değil, tüccarın artık. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündem dışı üçüncü söz, dış müteahhitlik hizmetleri konusunda söz isteyen Siirt Milletvekili 
Sayın Mehmet Yılmaz Helvacıoğlu'na aittir. 

Buyurun Sayın Helvacıoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

3.-Siirt Milletvekili M. Yılmaz Helvacıoğlu 'nun, dış müteahhitlik hizmetlerine ilişkin gündem dışı 
konuşması 

M. YILMAZ HELVACIOĞLU (Siirt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin hiz
metler sektörü ihracatına katkıda bulunan başlıca sektörlerden biri olan yurt dışı müteahhitlik hiz
metlerinin son yıllarda artan performansını değerlendirmek üzere şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. Bu nedenle hepinize saygılar sunuyorum. 

Ülkemizin son yıllarda dış müteahhitlik hizmetlerinde gösterdiği yükselişin arkasında kamu ve 
özel sektör arasında sağlanan sürekli diyalog ve iş birliğiyle Hükümetimizin etkin politikalan, viz
yon sahibi sanayici ve iş adamlarının doğru stratejileri ve Hükümetimizin desteğiyle olumsuz ko
şullara rağmen şartları zorlamaları ve üstün gayretleri yatmaktadır. Dış ticaret yoluyla dünyayla 
bütünleşen ülkelerin gelişip kalkındığını ve refah düzeylerinin arttığını görmekteyiz. Aynı şekilde, dış 
ticaret ile dünyaya açılan firmalar da büyümekte, yüksek katma değer ve istihdam yaratmaktadır. 

Türk müteahhitliğinin yurt dışına açılması 1970'lerin ilk yarısında başlamıştır. Müteahhitleri
mizin hizmetlerini ihraç ettikleri ilk ülke Libya olmuştur. Türk müteahhitleri Libya projelerine 
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gerekli teknolojiyi Avrupa ülkelerinden ithal ederek başlamışlardır. Daha sonra, büyümekte olan 
Türk müteahhitlik hizmetleri diğer uluslararası piyasalara Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve İran gibi Orta Doğu ülkelerinden başlayarak girmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk müteahhitleri tarafından 2003'te 3,55 milyar dolar, 
2004'te 6,53 milyar dolar, 2005'te 9,79 milyar dolar, 2006'da 15,9 milyar dolar ve 2007 yılında yak
laşık 19,5 milyar dolar tutarında ihale üstlenilmiştir. 

2003-2007 yılları arasında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında: Rusya 
Federasyonu yüzde 21,6 ile lider konumunu sürdürmüş, onu Libya yüzde 12,1; Katar yüzde 8,8; Ka
zakistan yüzde 7,3 ve Irak yüzde 6,1 ile izlemektedir. Bu dönemde göze çarpan diğer gelişmeler ise: 
Türkmenistan yüzde 4,9; Romanya yüzde 4,4; Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 4 ve Suudi Arabis
tan'da yüzde 3,9 yaşanan canlanmanın yanı sıra, Afganistan yüzde 2,9; Ürdün yüzde 2,6; Cezayir 
yüzde 2,6; Azerbaycan yüzde 2,3; Umman yüzde 2,3; Fas yüzde 1,9; İrlanda yüzde 1,6; Ukrayna 
yüzde 1,5; Tunus yüzde 1,1; Bulgaristan yüzde 1, İran yüzde 0,9; Gürcistan yüzde 0,8 yeni pazarlar 
olarak ortaya çıktıkları görülmektedir. 

Son dönemde böylesine istikrarlı ve sağlıklı bir büyüme gerçekleştiren Türk müteahhitlik sek
törü, aynı zamanda üstlenilen projelerin niteliği ve büyüklüğü açısından da olumlu yönde değişiklikler 
yaşamaktadır. Daha önceleri küçük ölçekli ve emek gerektiren yoğun teknolojiyle çalışan müteah
hitlerimiz artık daha az sayıda ancak daha büyük ve entegre projeler üstlenmeye başlamışlardır. 2003-
2007 yıllarında üstlenilen 58 milyar dolar değerindeki projelerin yaklaşık yarısını 200 milyon doların 
üzerinde projeler oluşturmaktadır. 

Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektöründe bugüne kadar 105 milyar tutarındaki yaklaşık 4.200 
adet projenin yüzde 98'i komşu ve çevre ülkelerde üstlenilmiştir. Son dönemde üstlenilen proje sa
yısında bir düşüş olmasına rağmen toplam proje bedeli yükselmekte, bu durum da Türk müteahhit
lerinin artık yüksek katma değeri olan projelerle ilgilendiğini göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uluslararası müteahhitlik sektörünün önde gelen yayınla
rından Engineering News Record dergisinin bir yıl içerisinde üstlenilen projelerin toplam bedeli üze
rinden her yıl belirlediği dünyanın en büyük 225 müteahhitlik firmasını gösteren listede Türkiye 
2007 yılında 22 firmayla Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra, bugün Başbakanımızın da 
grupta ifade ettiği gibi, üçüncü sırada yer almaktadır. Bu firmalardan ilk 6'sı söz konusu listede ilk 
100 firma arasında yer almaktadır. 

Yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri rejimi oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar, rejimin 
Sayın Başbakanın imzası ve Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Konseyi Ku
rulması Genelgesi şeklinde hayata geçirilmesiyle tamamlanmıştır. 20 Temmuz 2007 tarihinde yü
rürlüğe giren 2007/20 sayılı bu genelgeyle kamu ve özel sektör kuruluşlarınca müştereken 
belirlenecek hedef, stratejik plan ve politikalar doğrultusunda yurt dışı müteahhitlik ve teknik mü
şavirlik hizmetleri alanında kamu kurum ve kuruluşlarının yetki ve sorumluluklarının belirlenme
siyle, özel sektörün bu çerçevede yürütülecek faaliyetlere etkin katılımı ana hedef olarak 
gösterilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

M. YILMAZ HELVACIOĞLU (Devamla) - Konsey, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama, Türkiye İnşaat Sanayicileri 
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İşveren Sendikası, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği başkanlarının katılımıyla teşek
kül ettirilmiştir. Konseyde yer alan özel sektör kuruluşlarının koordinasyonunun Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından sağlanması öngörülmüştür. 

Son yıllarda geliştirilen etkin politikalarla, dört kıtada altmış beş ülkede, uluslararası müteah
hitlik hizmetleri standartları en yüksek teknolojik araçlar kullanılarak çalışılmaktadır. Bugün ülke
miz, müteahhitlik hizmetleri ihraç eden dünyadaki başlıca ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. Türk 
müteahhitliğinin güvenirliliği, yaratıcılığı ve maliyet avantajı ile uluslararası inşaat pazarında dün
yanın en büyük müteahhitlik firmaları ile rekabet edebilecek düzeye gelmiş olması ülkemiz adına 
memnuniyet verici bir durumdur. Artarak devam etmesini diler, hepinize saygılar sunarım. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Helvacıoğlu. 

Gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER 

I.- TBMM Başkanlığınca, Plan ve Bütçe Komisyonunun, (1/623) esas numaralı Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı 'nın esas komisyon olarak kendisine havale edilmesine ilişkin tezkeresi (3/505) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/623 esas numaralı Millî Eği
tim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta-
sarısı'nın, İç Tüzük'ün 34'üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kendisine esas olarak havale 
edilmesine ilişkin istemi, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunca da uygun bulundu
ğundan, bu istem İç Tüzük'ün 34'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başkanlığımızca ye
rine getirilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

Okutuyorum: 

2.- Hırvatistan Parlamentosu Dış Politika Komitesinin vaki davetine istinaden, Hırvatistan 'a 
resmî ziyarette bulunacak olan TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan Parlamento heyetini 
oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/508) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Hırvatistan Parlamentosu Dış Politika Komitesinin vaki davetine istinaden, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir Parlamento Heyetinin, Hırvatistan'a resmi bir 
ziyarette bulunması Genel Kurul'un 3 Temmuz 2008 tarih ve 126 sayılı birleşiminde kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi hakkında 3620 Sayılı Kanu
nun ikinci maddesi uyarınca heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isim
ler Genel Kurul'un bilgilerine sunulur. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Metin Yılmaz 

Murat Mercan 

Abdurrezzak Erten 

Bolu Milletvekili 

Eskişehir Milletvekili 

İzmir Milletvekili 

Hüseyin Tuğcu Kütahya Milletvekili 

Metin Ergun Muğla Milletvekili 

3.- Çin Ulusal Halk Meclisi İçişleri ve Adalet Komisyonunun vaki davetine istinaden, Çin Halk 
Cumhuriyeti'ne resmî ziyarette bulunacak olan TBMM Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Par
lamento heyetini oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/509) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Çin Ulusal Halk Meclisi İçişleri ve Adalet Komisyonu'nun vaki davetine istinaden, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan bir Parlamento Heyetinin, 20-27 Tem
muz 2008 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette bulunması Genel Kurul'un 
29 Nisan 2008 tarih ve 96 sayılı birleşiminde kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi hakkında 3620 Sayılı Kanu
nun ikinci maddesi uyarınca heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isim
ler Genel Kurul'un bilgilerine sunulur. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Ahmet İyimaya 

İlknur İnceöz 

Mehmet Tunçak 

Metin Çobanoğlu 

Ali Öztürk 

Ali Rıza Öztürk 

Yahya Akman 

Ankara 

Aksaray 

Bursa 

Kırşehir 

Konya 

Mersin 

Şanlıurfa 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Plan ve Bütçe Komisyonunun 264 sıra sayılı Kanun Tekliflerinin İç Tüzük'ün 88'inci madde
sine göre Komisyona geri verilmesine dair bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

4.-264 sıra sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 'nin geri verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanlığının tezkeresi (3/506) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde yer alan 264 sıra sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapıl

masına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifı'nin tümüyle İçtüzüğün 88 inci 
maddesi gereğince Komisyonumuza iade edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sait Açba 

Afyonkarahisar 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
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BAŞKAN - 264 sıra sayılı Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna geri verilmiştir. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin iki önerge vardır, okutuyorum: 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

!.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 19 milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak dep
rem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/245) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin büyük bölümü 1. ve 2. derece deprem kuşağında yer almaktadır. 1999 yılında yaşa
dığımız felaketlerin ardından; büyüklüğü o kadar olmasa da bir çok depremler oldu. Üstelik olası bir 
Marmara depreminden de sürekli bahsediliyor. 

1999'da Gölcük'te meydana gelen depremde, ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğu bina
lardaki hatalar yüzünden meydana geldi. Yıkılan binalarda yüzlerce insan enkaz altında kaldı. Bu 
sayede, deprem bölgelerindeki binaların depreme dayanıklı olmadığı somut bir şekilde görüldü. 
Ancak, bu olayın üzerinden geçen zamana rağmen, bir çok deprem bölgesindeki binalar yine depreme 
dayanıksız olarak yükselmeye devam ediyor. 

Halkın arasında ve medyada olası bir Marmara depremi ile ilgili çeşitli senaryolar sürekli tartı
şılıyor. Bilim adamları ve konunun uzmanları tarafından; Marmara'da olabilecek depremle ilgili çe
şitli uyarılar yapılıp, zaman kaybedilmeden önlemlerin alınması gerektiği ile ilgili çalışmalar ortaya 
konulmuştur. 

Marmara'da yaşanabilecek bir depremde özellikle İstanbul'un büyük hasar göreceği ortadadır. 
Bunun yanında denize kıyısı bulunan Bursa ili ve ilçelerinin de zarar göreceği bilim adamları tara
fından açıklanmıştır. Mudanya, Gemlik, Karacabey ilçeleri, Marmara denizine kıyısı olduğu için et
kilenme düzeyleri de fazla olacaktır. 

Konunun uzmanlarının ortak görüşleri arasında; özellikle yerel yönetimlerin yapması gereken 
çalışmaları yapmadıkları ve gerekli maddi kaynakları depremden korunma ve önlem çalışmaları için 
ayırmadığı, depremlerle ilgili ulusal ve yerel strateji belirlenmediği, şehir planlamalarının siyasi çı
karlar yönünde şekillendiği, deprem bilinciyle hareket edilmeden, sürekliliği olan ve uygulanabilen 
politikalar üretilmediği konuları yer almaktadır. 

Yaşanılan acıların yüreklerde bıraktığı yaralar halen kapanmadı. Maddi kayıpların telafi edilmesi 
bir şekilde hayatın devamını teşvik ettiyse de, yakınlarını depremde kaybedenlerin hayatları hep biraz 
eksik devam ediyor. 

Özellikle Marmara bölgesinde; hızlı nüfus artışı, plansız ve denetimsiz şehirleşme göz önüne 
alındığında depremin neden olacağı yıkım tahmin edilenden yüksek olacağı ortadadır. 

Depremlerle ilgili ulusal düzeyde harekete geçilmesi gerekmektedir. İmar ve Yapı Denetim Ka
nunları olmak üzere mevzuatta yapılması gereken değişiklikler acilen tamamlanmalıdır. Kamu gö
revlerini yerine getiren binalarla ilgili gerekli önlemler alınmalıdır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, ülkemizde önümüzdeki yıllarda yaşanacak olası bir deprem fe
laketi öncesinde; gerekli araştırmaların yapılarak, alınabilecek tedbirlerin, çözüm önerilerinin belir
lenmesi ve uygulanması konularında, Yüce meclisimizin ve halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla, 
Anayasanın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 104'üncü ve 105'inci maddeleri ge
reğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 
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1) Kemal Demirel (Bursa) 

2) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

3) Fevzi Topuz (Muğla) 

4) Ahmet Ersin (İzmir) 

5) Ahmet Küçük (Çanakkale) 

6) Sacid Yıldız (İstanbul) 

7) Hulusi Güvel (Adana) 

8) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

9) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

10) Rasim Çakır (Edirne) 

11) Erol Tınastepe (Erzincan) 

12) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

13) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

14) Hikmet Erenkaya (Kocaeli) 

15) Mehmet Ali Susam (İzmir) 

16) Muharrem İnce (Yalova) 

17) M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) 

18) İsa Gök (Mersin) 

19) Abdurrezzak Erten (İzmir) 

20) Şevket Köse (Adıyaman) 

2.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 20 milletvekilinin, başta İstanbul olmak üzere ülke
mizdeki deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerekçesini ekte sunduğumuz, 1999 Marmara Büyük Depreminden sonra İstanbul'da ve deprem 
felaketinin yaşandığı illerimizde bugüne kadar alınmış olan tedbirler ve bundan sonra ülkemizde ya
şanabilecek deprem felaketiyle ilgili alınacak tedbirlerin tespit edilmesi ve yasal düzenlemelerle il
gili Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması 
açılması hususunda gereğini arz ederiz. 

1) Mithat Melen (İstanbul) 

2) Muharrem Varlı (Adana) 

3) Oktay Vural (İzmir) 

4) Gürcan Dağdaş (Kars) 

5) Yılmaz Tankut (Adana) 

6) Hakan Coşkun (Osmaniye) 

7) Akif Akkuş (Mersin) 

8) Ahmet Orhan (Manisa) 
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9) Erkan Akçay (Manisa) 

10) Süleyman Nevzat Korkmaz (İsparta) 

11) Hüseyin Yıldız (Antalya) 

12) Behiç Çelik (Mersin) 

13) Mehmet Serdaroğlu (Kastamonu) 

14) Osman Durmuş (Kırıkkale) 

15) Ahmet Bukan (Çankırı) 

16) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir) 

17) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş) 

18) Yıldırım Tuğrul Türkeş (Ankara) 

19) Alim Işık (Kütahya) 

20) Şenol Bal (İzmir) 

21) İzzettin Yılmaz (Hatay) 

Gerekçe 

Yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95'inin deprem teh
likesi altında yaşadığı bilinmektedir. 

Son 55 yıl içerisinde olan depremlerden 55 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 90 binden fazla 
vatandaşımız yaralanmış, 435 binden fazla bina yıkılmıştır. 

İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Uşak, Manisa, İs
parta, Burdur, Denizli, Karabük, Bolu, Düzce, Çankırı, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, 
Adıyaman, Muş, Bitlis, Siirt, Bilecik, Çanakkale, Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Hakkâri illeri birinci 
derecede deprem bölgesi olarak bilinmektedir. Saymış olduğumuz bu kadar il risk altındayken AKP 
iktidarının hükümet politikalarında depremle ilgili bir çalışma yapmadığı görülmektedir. 

İstanbul ili, geçen tarih içerisinde birçok depremle karşı karşıya kalmıştır. En yıkıcı olan dep
rem Marmara Denizi yakınlarında 10 Eylül 1509 tarihinde olan 6,9 büyüklüğündeki Büyük İstanbul 
Depremidir. Bu depremden sonra İstanbul 22 Mayıs 1766, 1943, 1957, 1967 ve 17 Ağustos 1999 ta
rihlerinde büyük depremler yaşamıştır. 

17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur. Bu 
depremde, resmî raporlara göre 17 bin 840 ölü, 43 bin 953 yaralı, 505 kişi de sakat kalmıştır. 285 bin 
211 konut, 42 bin 902 işyeri hasar görmüştür. Resmî olmayan bilgilere göre ise, yaklaşık 50 bin ölü, 
ağır-hafif 100 bine yakın yaralı olmuştur. Ayrıca, 133 bin 683 çöken bina ile yaklaşık 600 bin kişiyi 
evsiz bırakmış, 16 milyon insan değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle, Türkiye'nin yakın ta
rihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. 17 Ağustos 1999 depremi gerek büyüklük, 
gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en 
büyük depremlerinden biridir. 

Deprem bilimcileri, İstanbul'da çok yakın bir tarihte yeni bir deprem olabileceğine dikkat çek
mektedirler. Bu bilimcilerin açıklamaları da göz önüne alınarak ve geçmişte yaşanan depremlerden 
sonuç çıkartılarak yüreklerin yanmaması, ocakların sönmemesi, maddi kayıpların en aza indirilmesi 
için imar ve yapı denetim kanunları başta olmak üzere İstanbul'da binalarla ilgili alınması gereken 
önlemler ve bu konuda yapılacak gerekli düzenlemeler hakkında bir Meclis Araştırmasının açılması 
elzem görülmektedir. 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 
görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Genel görüşme açılmasına ilişkin bir önerge vardır, okutuyorum: 

C) GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 
1.-İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 21 milletvekilinin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Mec

lisinde hazırlanan Türkiye ile ilgili raporlar ve Türk heyetinin tutumu konusunda genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 23-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplan
tıda tartışılan Türkiye ile ilgili raporlardan birincisi "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi: son 
gelişmeler" başlığını taşımaktadır. Bu Rapor, "Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi aleyhine gerçek
leştirilen hukuki prosedür" adı ile yayınlanan 409 Sayılı yazılı deklarasyona dayanmaktadır. Raporun 
başlığı, demokratik kurumların işleyişi olsa da içeriği tamamen 409 Sayılı deklarasyon ile örtüşmekte-
dir. Rapor, arada bir kuvvetler ayrılığından, yargının bağımsızlığından ve yargıya baskı yapılmama-
sından söz etmekte; ancak, yargıya baskı oluşturacak değerlendirmeler içermektedir. Parti kapatıldığı 
takdirde ekonomik, sosyal, kültürel ve dış politika konularında neler olacağını anlatmakta; bir anlamda 
yargıya gözdağı vermektedir. Ekonomik ve siyasi reformların hızlandırılmasını, yeni bir Anayasa ha
zırlanmasını ve bunun Venedik Komisyonu ile yakın bir işbirliği içinde yapılmasını önermektedir. 

Anayasanın, insan hakları ile temel özgürlüklerin korunmasına önemli bir yer vermesini ve bu 
alanda Avrupa standartlarının benimsenmesini öneren Rapor, böylece, Türkiye'nin demokratik ku
rumlarının modernleşmesinin sağlanacağını ve reform sürecinin konsolide edileceğini belirtmektedir. 

Raporun sonunda hâlen içinde bulunduğumuz denetim süreci sonrasındaki diyalogun daha da yo
ğunlaştırılması, devlet kurumlarının demokratik işleyişindeki gelişmelerin ve Anayasa tasarısı ha
zırlanmasının yakından izlenmesi ve gerekirse Türkiye için denetim sürecinin yeniden başlatılması 
olasılığının düşünülmesi önerilmektedir. 

Bu Rapor mevcut 71 kişiden üç yabancı uyruklunun çekimser ve üç Türk milletvekilinin de ret 
oyları dışında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Türkiye aleyhine değerlendirmeler, argümanlar, söylemler ve öneriler içeren bir Raporun AKP'li 
Türk milletvekillerinin önerisi ile gündeme gelmesi, onların yaptıkları konuşmalar ve olumlu oyla
rıyla desteklenmesi ve sonucun AKP'liler tarafından sevinçle karşılanması hüzün verici bir olaydır. 

Gökçeada ve Bozcaada ile ilgili Raporun başlangıcı ise önce Yunanlıların AKPM'de verdiği bir 
önerge, daha sonra da AKP'li bir Türk parlamenterin bir Yunanlı parlamenter ile söz konusu adaları 
ziyaret etmesidir. 

Hazırlanan Raporun objektif bir değerlendirme olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değildir. 
Başlangıçtaki çok kısa özette bile Türkiye suçlanmaktadır. Yunanlıların okullarının kapatıldığı, adada 
geniş çaplı kamulaştırmalar yapıldığı ve çeşitli aşağılamalara maruz kalındığı ifade edilmektedir. 

Yunanlıların adalara geri dönüşünün teşvik edilmesi ve vatandaşlık hakkı elde etmeleri öneril
mektedir. Yunanlıların adaları terk etmeleri sanki Türklerin suçuymuş gibi okulların açılmasından ki
liselerin tamirine, altyapının tamamlanmasından adadan ayrılanlara eski topraklarının geri verilmesine 
kadar her türlü taviz istenmektedir. Yunanlıların kamulaştırılan mülkleri iade edilemediği takdirde, 
adalardan aynı değerde Hazine arazisi talep edilmektedir. Kadastro çalışmalarının yeniden yapılması 
önerilmektedir. 

Asıl önemlisi, Raporda Lozan Barış Anlaşması çarpıtılmakta; Lozan'ın Yunanlılar lehine güçlü 
bir yerel otonomi getirdiği ifade edilmektedir. Oysa, Lozan'ın 14. maddesi açıktır. Gökçeada ve Boz
caada'nın Türkiye'nin egemenliği altında olduğu belirtilmektedir. Müslüman olmayan halka yerel 
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yönetim ile şahıs ve malların korunması konularında güvence verecek ve yerli unsurlardan oluşacak 
özel bir idari düzenleme yapılacağı; polis gücünün de buna bağlı olacağı belirtilmektedir. Türk ve Yu
nanlılar arasında kararlaştırılan mübadele koşullarının Gökçeada ve Bozcaada'da uygulanmayacağı 
ifade edilmektedir. 

Rapor mevcut 63 kişiden iki çekimser, 5 Türk ve 6 Azeri milletvekilinin ret oyları dışında, oy 
çokluğu ile kabul edilmiştir. Bazı AKP'li milletvekilleri de kararı alkışlarla karşılamıştır. 

Her iki Rapor da Türkiye'nin dış politikasının ne kadar ciddiyetten uzak bir şekilde yönetildi
ğini göstermektedir. Avrupa Konseyi'nde yabancı parlamenterler Türkiye karşıtlarının koşullandır
malarına terk edilmiş durumdadır. Türk Heyetindeki tutumun ve Türk dış politikasının yönetilme 
tarzının TBMM'de kapsamlı olarak görüşülmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. 

TBMM'de bu amaçla Anayasa'nın 98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Genel 
Görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Birgen Keleş (İstanbul) 

2) Haluk Koç (Samsun) 

3) Bihlun Tamaylıgil (İstanbul) 
4) Fatma Nur Serter (İstanbul) 

5) Necla Arat (İstanbul) 

6) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

7) Atila Emek (Antalya) 

8) Sacid Yıldız (İstanbul) 

9) Nevingaye Erbatur (Adana) 

10) Abdullah Özer (Bursa) 

11) Algan Hacaloğlu (İstanbul) 

12) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 

13) Tayfur Süner (Antalya) 

14) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

15) Yaşar Tüzün (Bilecik) 

16) Rahmi Güner (Ordu) 

17) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

18) Nesrin Baytok (Ankara) 

19) Yaşar Ağyüz (Gaziantep) 

20) Ali Kocal (Zonguldak) 

21) Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) 

22) Mustafa Özyürek (İstanbul) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemdeki yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki görüşme 
sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Uyuşturucu başta olmak üzere madde bağımlılığı ve kaçakçılığı sorunlarının araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/16, 19, 36, 39, 41 , 51, 103) esas numa
ralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair 
bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 
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A) TEZKERELER (Devam) 

5.- (10/16, 19, 36, 41, 51, 103) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko-
musyonun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/507) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/6, 19, 36, 39, 41 , 51, 103) Esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonu; 22.04.2008 tarihinde göreve başlamıştır. 

Anayasa ve İçtüzük gereği kendisine verilen 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamlaya
mayan Komisyonumuz, 22.07.2008 tarihinden itibaren 1 aylık ek süre istenmesine karar vermiştir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Necdet Ünüvar 

Adana 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - İç Tüzük'ün 105'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Araştırmasını üç ay 
içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir." hükmü gereğince Komisyona bir aylık ek 
süre verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
6- Dilekçe Komisyonunun, Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dö

nemde de çalışabilmesi talebinin uygun görüldüğüne ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/510) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Dilekçe Komisyonunun, Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dö
nemde de çalışabilmesine dair talebi Başkanlığımızca uygun görülmüş olup İçtüzüğün 25 inci mad
desi gereğince Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı... 

BAŞKAN - Arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.11 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130'uncu Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı buluna
mamıştı. Şimdi tezkereyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Efendim, karar yeter sayısı yok ki! 

BAŞKAN - Var, var. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Saymadınız efendim. 134 kişi yok! 

BAŞKAN - Başbakanlığın Anayasa'nın 82'nci maddesine göre verilmiş iki tezkeresi vardır, 
ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

7.- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen 'in Moldova 'ya yaptığı resmî ziyarete refakat eden heyete iş
tirak etmesi uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/511) 

10/7/2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in, 12-13 Haziran 2008 tarihlerinde Kişinev'de yapılan Türkiye-
Moldova Karma Ekonomik Komisyonu V. Dönem Toplantısına katılmak üzere, bir heyetle birlikte 
Moldova'ya yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun 
görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

Liste 

Ali Uzunırmak Aydın Milletvekili 

Eşref Karaibrahim Giresun Milletvekili 

Mevlüt Akgün Karaman Milletvekili 

Muharrem Candan Konya Milletvekili 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı... 

BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 134 kişinin olması lazım. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gelin çalıştırın Meclisi; bir şey dediğimiz yok. Gelin, siz ça
lıştırın. 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmiştir. 

Diğer tezkereyi okutuyorum: 

8.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Nahcıvan-Azerbaycan 'a yaptığı resmî ziyarete refakat 
eden heyete iştirak etmesi uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/512) 

10/07/2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 4 Haziran 2008 tarihinde Nahçıvan-Azer-
baycan'a yaptığım resmi ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun 
görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Liste 

Yaşar Eryılmaz 

Haluk İpek 

Saffet Kaya 

Ali Güner 

Mustafa Kabakçı 

Eyüp Fatsa 

Gülsen Orhan 

BAŞKAN - Kabul edenler. 

KAMER GENÇ (Tunceli) -

Ağrı Milletvekili 

Ankara Milletvekili 

Ardahan Milletvekili 

İğdır Milletvekili 

Konya Milletvekili 

Ordu Milletvekili 

Van Milletvekili 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkan, bu sunuşla ilgili bir şey söylemek istiyorum. 

Tayyip Erdoğan her daim bir yabancı memlekete gidiyor efendim. Kendi yandaşlarını, millet
vekillerini götürüyor. (AK PARTİ sıralarından "Otur yerine" sesleri) Devlet bizim verdiğimiz para
larla onlara harcırah ödüyor. Ben kendilerine haram ediyorum. Bu tezkerelerin okunmasına da 
karşıyım. Eğer birileri yurt dışına gidiyorlarsa kendi cebinden gitsinler efendim. Devletin parasıyla 
gitmesinler. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 
vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

VI.- ÖNERİLER 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

/.- Gündemdeki sıralama ile (10/60), (10/63), (10/99), (10/242), (10/243), (10/244), (10/245) ve 
(10/246) esas numaralı deprem ile ilgili Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin Genel 
Kurulun 22/07/2008 Salı günkü birleşiminde birleştirilerek birlikte yapılmasına; bu birleşimde sözlü 
soruların görüşülmemesine; 23 7 ve 269 sıra sayılı Kanun Tasarılarının Iç Tüzük 'ün 91 'inci madde
sine göre temel kanun olarak ve bölümler halinde görüşülmesine ilişkin AK PARTİ Grubu önerisi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu, 15.07.2008 Salı günü (Bugün) toplanamadığından, TBMM İçtüzüğünün 19 
uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz 
ederim. 

Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön Görüşmeler kısmının 27, 
29,56,189, 190 ve 191 inci sıralarındaki 10/60,10/63, 10/99,10/242,10/243, 10/244 ile biraz önce 
okunan 10/245 ve 10/246 Esas numaralı deprem ile ilgili Meclis Araştırması Önergelerinin görüş
melerinin Genel Kurulun 22.07.2008 Salı Günkü Birleşiminde birleştirilerek birlikte yapılması, bu 
birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 72, 64, 
70,4 , 7, 3, 131, 164, 136,49, 69 ve 163 üncü sıralarında yer alan 237, 137, 234, 255, 257,232, 259, 
268, 266, 89, 229 ve 267 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin bu kısmın; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 
18,20 ve 21 inci sıralarına alınması, Gelen Kağıtlar listesinde yayınlanan ve bastırılarak dağıtılan 269 
sıra sayılı Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden bu kısmın 3 üncü sırasına alınması ve diğer işlerin sı
rasının buna göre teselsül ettirilmesi, 

237 ve 269 Sıra sayılı kanun tasarılarının İçtüzüğün 91. Maddesine göre Temel Kanun olarak gö
rüşülmesi ve bölümlerinin ekte yer alan cetvellerdeki şekliyle olması 

Önerilmiştir. 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

AK PARTİ Grup Başkan Vekili 
Öneri: 

237 Sıra Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hak. Kanunda Değ. Yap. İlişkin Kan. Tas. 1/494 

Bölümler Bölüm Maddeleri Bölümdeki 
Madde Sayısı 

1. Bölüm 
2. Bölüm 

1-15 inci Maddeler 
16-22 nci Maddeler 
(Geçici 15, 16, 17, 18 inci Md.ler dahil) 
Toplam Madde Sayısı 25 

15 
10 

269 Sıra Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kan. Tas. 1/589 
Bölümler Bölüm Maddeleri Bölümdeki 

Madde Sayısı 
1. Bölüm 1-28 inci Maddeler 28 
2. Bölüm 29-49 uncu Maddeler 28 

(29. Md.deki Geçici 7, 8, 9, 10 
39.Md.deki Geçici 18,19 
47.Md.den sonraki Geçici 1,2,3 Md.ler dahil) 
Toplam Madde Sayısı 56 
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BAŞKAN - Öneri üzerinde lehte 2 kişi, aleyhte 5 kişi söz istemiştir. 

Aleyhte söz isteyenlerle ilgili kura çekeceğim. 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Abdülkadir Akçan, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 

Öneri üzerinde lehte ilk söz Sakarya Milletvekili Sayın Ayhan Sefer Üstün'e aittir. 

Buyurun Sayın Üstün. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; AK PARTİ 

grup önerisi lehinde şahsım adına söz aldım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, daha önce yüce Meclisin almış aldığı karar üzerine, biliyorsunuz, 31 Tem

muz 2008 tarihine kadar yüce Meclisimiz çalışacak. Bu öneriyle birlikte neler getiriyoruz? Burada 

yine çalışma saatleri değişmemektedir. Çalışma saatlerimiz salı günleri 15.00-20.00 ve çarşamba ve 

perşembe günleri de 13.00-20.00 olarak devam etmektedir. 

Kanun tasan ve tekliflerinin sıralamasında bir değişiklik olacaktır. 1 'inci sıraya 237 sıra sayılı 

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı alınmaktadır. 

Onun yanı sıra, bir de 22 Temmuz 2008 Salı günkü birleşimde sekiz adet araştırma önergesinin gö

rüşülmesini grubumuz önermektedir. Bu sekiz adet Meclis araştırması önergesi depremle alakalıdır. 

Bu önergeler, muhalefet tarafından da verilmiş, iktidardaki AK PARTİ milletvekillerimiz tarafından 

da verilmiştir. Bunlardan bir tanesi de bendenize aittir. 190'ıncı sıradaki (10/243) esas no.lu araş

tırma önergesini ben vermiş idim 21 arkadaşımızla birlikte. Dolayısıyla, bu araştırma önergelerini 

gündeme almak için öneride bulundukları için AK PARTİ Grup Başkan Vekillerine, Grubuna, ben bu

radan teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü, benim seçilmiş olduğum il bir deprem bölgesi ve bu

rada, ne yazık ki son depremde büyük acılar yaşanmıştı, 5 bine yakın hemşehrimiz, vatandaşımız 

orada şehit olmuştu. Deprem şehidiydi bunlar. O bakımdan, ben, bir kez daha bu depremde vefat 

edenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına da sabır diliyorum. 

Bu, önemli bir gündem maddesidir, sadece Sakarya'yı ilgilendirmemektedir. Yurdumuzun çok 

büyük bir bölümü deprem riskiyle karşı karşıyadır. Depremin değişik unsurları vardır. Yani sadece 

binaların hasarlı olmasından veya binaların malzemesinden çalınmasından dolayı bu ağır fatura art-

mamaktadır. Özellikle 99 depreminde gördük ki "sıvılaşma" diye bir kavram belki ilk kez literatüre 

girdi. Dünyanın iki yerinde görüldü bu: Japonya'da Kobe'de ve bir de Türkiye'de Sakarya'da gö

rüldü. Binaları ne kadar sağlam yaparsanız yapın, sıvılaşmadan kaynaklanan unsurdan dolayı bina

lar patır patır yıkıldı, devrildi. 

O bakımdan, işte bunların bütün unsurlarıyla birlikte araştırılması için bu Meclis araştırması 

önergeleri bir dahaki hafta salı günü inşallah oylarınızla gündeme alınacak ve görüşülecek. Bu se

beple, ben AK PARTİ grup önerisi lehinde söz aldım ve oyum da lehinde olacaktır. 

Yüce Meclisi bu vesileyle tekrar selamlıyorum, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından al

kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Üstün. 
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Aleyhte ilk söz sahibi Sayın Abdülkadir Akçan, söz hakkını İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vu
ral'a devretmiştir. 

Buyurun Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar) 

OKTAY VURAL (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, yine bir hafta başı yeni bir grup önerisi... Her bir grup başkan vekilimi
zin çalışmaları o hafta o grup başkan vekilinin önerisiyle düzenleniyor. Aslında, geçen hafta da Sayın 
Nihat Ergün'ün önerisiyle 31 Temmuza kadar olan düzenlenmişti. Şimdi de bugün Sayın Bekir Boz-
dağ'ın bir grup önerisi var, o da bu hafta özellikle bir düzenleme öngörüyor. 

Tabiatıyla, bu öngörüsüzlük, gerçekten Meclis çalışmalarında verimi son derece azaltan bir 
husus. O bakımdan ve bununla beraber -daha önceki eleştirilerimizi yenilemek istiyorum- muhale
fetin soru sorma hakkını ortadan kaldırmaya yönelik girişimler ki bir hafta önce, ayın 22'sinde sözlü 
soruların sorulması mümkün kılınmışken bu sefer tekrar 22'sinde sözlü soruların sorulmaması... 
Yani bu yaz boyunca muhalefet hiçbir zaman sözlü sorularla Hükümete endişelerini iletemeyecek. 

Şimdi, bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır, takdirlerinize sunuyorum. Yani, muhalefetin söz hak
kını kısmak, muhalefet etmesini engellemek ve İç Tüzük'te sayısal çoğunluğu bu amaçla kullanma
nın demokrasiyle uzaktan yakından ilgili olmadığını ve millî iradeye de saygısızlık olduğunu 
düşünüyorum, millete saygısızlık olduğunu düşünüyorum. 

Bu çerçevede, böyle bir öneriyle, elbette, Hükümetin bir çalışma programı sunması, öncelikleri 
dile getirmesi son derece önemli ama her hafta boyunca değişiyor. Ben daha önceki toplantıda söy
lemiştim, bundan sonraki süreçte her hafta bir grup önerisiyle karşılaşacağız demiştim. İşte yeni bir 
grup önerisi. 

Şimdi, tabii, Sayın Başkan, burada birkaç husus var: Benim kanaatime göre bu grup önerisinin 
Genel Kurulun oyuna sunulması mümkün değildir. Çünkü, birincisi "Gelen Kağıtlar listesinde ya
yınlanan 269 sıra sayılı Kanun Tasarısı" diyor. Gelen kâğıtlarda yayınlanmamış bu bir kere. Elimizde 
gelen kâğıtlar var. Bu gelen kâğıtların içerisinde bu yoktur. Dolayısıyla gelen kâğıtlar içerisinde ya
yınlanmamış olanı kırk sekiz saat geçmeden gündeme almak mümkün değildir, gelen kâğıtlarda yer 
almamıştır. İç Tüzük'e göre böyle bir önerinin oylanması mümkün değildir. 

Bir başka konu daha var: İç Tüzük'ümüzün 52'nci maddesine göre "Genel Kurula sevk edilen 
bir komisyon raporu ya da herhangi bir metin, aksine karar alınmadıkça dağıtımı tarihinden itibaren 
kırksekiz saat geçmeden görüşülemez." Bu Danışma Kurulunda "Kırk sekiz saat geçmeden görüşe
lim." diyor. Ama burada siyasi parti grubunun bu konuda öneri yapması mümkün değil, ancak hü
kümet ve esas komisyonun talebi hâlinde mümkündür. Burada şunu söylüyor: ".. . ilk sırasına 
geçirilmesi, Hükümet veya esas komisyon tarafından gerekçeli olarak Genel Kuruldan istenebilir." 
Burada Hükümetin talebi yok, esas komisyonun talebi yok. İç Tüzük'te yer almayan bir Danışma Ku
ruluna istinaden bir grup önerisi getirilerek oylanması mümkün değildir. Dolayısıyla bu öneri keen-
lemyekûn, yok demektir. Olmayan bir öneri üzerinde konuşma, görüşme yapılması, karar alınması 
mümkün değildir. Dolayısıyla bu safhadan sonra Danışma Kurulu kararıyla dahi olmayacak çünkü 
İç Tüzük'ümüzde Danışma Kurulu ile ilgili... İç Tüzük'te Danışma Kurulunun görüşü alınması mü
nasebetiyle olan hususlarda karar yetkisi vardır, burada Danışma Kurulunun bir yetkisi yoktur. Esas 
komisyonun ve Hükümetin de kırk sekiz saat geçmeden gündeme alınmasına ilişkin bir önerisi de ol
madığına göre ve bu öneri de İç Tüzük'e aykırı olduğuna göre, yetkisiz bir öneri olduğuna göre, Da
nışma Kurulunda bu konunun görüşülmesi de mümkün olmadığına göre, böyle bir öneriyle Genel 
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Kurulun onayına sunulması İç Tüzük'ümüze göre mümkün değildir. O bakımdan Başkanlığınızın 
bu konuda bu grup önerisinin oylanamayacağı konusundaki karar alması ve görüşmelerin bu safha
dan sonra da tamamlanması gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Yeni bir grup önerisi hazırlanması 
gerekmektedir eğer gerçekten bu yapılmak isteniyorsa. Yapılması gereken, 269 sıra sayılı Kanun Ta-
sarısı'nın kırk sekiz saat geçmeden görüşülmesiyle ilgili talebin esas komisyon tarafından ya da Hü
kümet tarafından talep edilmesini temin etmek ve ondan sonra oylamaktır. Bu öneri okunduğuna 
göre, öneride de bu şekilde başka türlü bir değişiklik yapılmayacağına göre bizim kanaatimize göre 
bu önerinin bu şekilde oylanması mümkün değildir. 

Bu görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak üzere söz aldım. Önerinin aleyhinde olduğumuzu 
ifade ediyorum. 

Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural. 

Söz konusu 269 sıra sayılı Rapor, bugün dağıtılmış ve bugünkü 187 no.lu gelen kâğıtlar liste
sinde ilan edilmiştir. Bu husustaki işleyiş ve uygulama daha evvel de bu yönde olduğundan önerinin 
işlemine devam edeceğiz. 

Önerinin lehinde... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, 52'nci maddede, bu süre geçmeden gündeme alın
ması, hükümet veya esas komisyon tarafından gerekçeli olarak Genel Kuruldan istenebilir deniyor. 
Hükümetin ve esas komisyonun bir talebi olmadığına göre, İç Tüzük'ün hangi maddesine göre grup 
bu öneriyi gündeme getirmiştir? Dolayısıyla, bu konuda Başkanlığın... Ve bizde de yok efendim. 
Gelen kâğıtlarda, şu anda elimizde var, İnternet web sayfasında yayınlanan gelen kâğıtlarda yok. 
Cuma günü yayımlanmış 11 Temmuz tarihli gelen kâğıtlarda yer almamıştır. Dolayısıyla hâlen ba-
sımevinde baskıdadır. Bunu da ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Vural, haklısınız fakat bugüne kadarki uygulamalar bu yönde olduğu için 
devam ediyoruz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kötü misal emsal olmaz efendim, kötü misal emsal olmaz. 
Yani, bugüne kadar uygulandı diye İç Tüzük'ün yerine... Yapmayın... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Suimisal emsal olmaz. 

BAŞKAN - Şimdi, şöyle yapalım... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yani, grup başkan vekilinin İç Tüzük yazma hakkı yok efen
dim, olmaz! 

BAŞKAN - Sayın Anadol, isterseniz, lehte ve aleyhte konuşmaları bitirelim, ondan sonra ben 
grup başkan vekillerini, üçünüzü davet ediyorum arkaya, orada... Oylama kısmına öyle geçeriz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Peki efendim. 

BAŞKAN - Lehte ikinci söz, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ'a aittir. 

Buyurun Sayın Bozdağ. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ Grubunun ver
diği grup önerisi üzerinde şahsımın görüşlerini açıklamak üzere söz aldım. Bu vesileyle hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 
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Tabii, grup önerileri, Meclisimizin çalışması için, âdeta, geçmişten beri gelen uygulamalarla 
yerleşmiştir diyelim. Biz AK PARTİ olarak, bugüne kadar bunu Danışma Kurulu önerisi biçiminde 
getirme konusunda çok özen gösterdik. Her haftanın çalışması belirlenirken, salı günü olmadan, pa
zartesi günü bütün gruplarla gündemin belirlenmesi hususunda önceden istişareler yapılarak, değer
lendirmeler yapılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Danışma Kurulu talebinde 
bulunuluyor, bunlarda bir mutabakat sağlandığı takdirde de Genel Kurulda oylanmak suretiyle ça
lışma takvimi ona göre ayarlanıyor. Ancak zaman zaman gruplar arasında anlaşmazlıklar olduğu tak
dirde de grup önerileriyle gündem belirlemesi yapılıyor. Bundan önce defalarca yapıldığı gibi bugün 
de böylesi bir grup önerisiyle karşı karşıyayız. 

Tabii, neden böyle bir grup önerisine gerek duyuldu? Birincisi, anlaşılamadığı için, ikincisi de 
"KEY ödemeleri" diye kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu geçen haftanın gündeminde yoktu, 
onu öne almak ve bu arada da başka aciliyeti olan konuları öne çekmek adına böylesi bir öneriyle hu
zurlarınıza gelinmiştir. 

Bu öneri İç Tüzük'e uygundur. İç Tüzük'e aykırı bizim bir iş yapmamız söz konusu değildir. 
Meclisimizin teamüllerine de uygundur. Zira biz, daha önce de muhalefet partilerinin değerli grup 
başkan vekilleriyle bir mutabakat yapmak suretiyle bu şekilde başkaca konuların görüşülmesini Da
nışma Kurulu önerisi olarak huzurlarınıza getirdik, oyladık, kabul edildi. 

Söz konusu kanun tasarısı basılmıştır, dağıtılmıştır da. Gelen kâğıtlar listesinde yer almaması: 
Bu kırk sekiz saatlik süre geçmediği için yer almamaktadır. Esasında, grup önerimiz de, kırk sekiz 
saat geçmeden görüşülmesine dair önerimiz de, bu kabul edildikten sonra da bu gelen kâğıtlar liste
sinde zannedersem yerini alacaktır. Bizim önerimiz İç Tüzük'e de uygun bir öneridir, Meclisin tea
müllerine de uygun bir öneridir. Bu nedenle kabulünü diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bozdağ. 

Aleyhte son söz Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'e aittir. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP grup önerisi hakkında aleyhte söz aldım. Hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Şimdi, İç Tüzük o kadar açık ki. 52'nci madde diyor ki: "Hükümet ve esas komisyon isteyebi
lir." Şimdi, AKP Grubu ne hükümettir ne komisyondur. Bu artık... İlkokul talebesinin anlayabileceği 
bir lisanla yazılan bir şeyi yorumlamak kadar ilkel bir kafa kimse taşıyamaz. Böyle bir şey olur mu 
ya! 52'nci madde çok açık. Diyor ki: "Esas komisyon ve hükümet isteyebilir." Bunun kabul edilme
mesi lazım. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, geçen hafta AKP grup önerisi getirdi. Aslında, ben, üç tane 
muhalefet partisi grubunun yerinde olsam her gün bir grup önerisi de biz getiririz, kırkar dakika, en 
azından, Mecliste, biz de burada düşüncelerimizi söyleriz. Ama, maalesef, AKP her hafta istediği gibi 
grup önerisini getiriyor ve bu Meclisi istediği gibi yönlendiriyor. 

Şimdi, bakın, yirmi beş maddelik bir kanun tasarısı, teklifi temel kanun olmaz beyler. Siz Mec
lisi susturmak istiyorsunuz. Yani, temel kanunun, İç Tüzük'ün 91 'inci maddesindeki temel ilkesi çok 
geniş bir halk kitlesini ilgilendiren, çok uzun bir inceleme yapılmış, komisyonlardan geçmiş bir kanun 
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tasarısı, orada enine boyuna tartışılmış, burada da büyük bir kabul görmüş ve burada da tekrar bunu 
Genel Kurula getirip de madde madde görüşülmesinin pek fazla bir anlamı da kalmaz. Ama, siz, 
artık, Türkiye Büyük Millet Meclisini çalıştırmak istemiyorsunuz ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde bunların konuşulmasından vazgeçiyorsunuz. Bu, İç Tüzük'ün 9l ' inci maddesine aykırı. 

Burada, zaman zaman gelmiyorsunuz, karar yeter sayısını istediğimiz zaman bize kızıyorsunuz, 
söz hakkımızı elimizden almak için her türlü hilelere başvuruyorsunuz. Yani bu Meclisi çalıştırma 
kararını aldınız. Niye aldınız? Ortada bir sebep yok, ortada çıkması acil bir kanun yok. Varsa getirin 
deyin ki: "Şu kanunlar acil." Biz bunları bir an önce çıkaralım, bir tatile girelim. Şimdi, milletveki
liyiz, politikacıyız, gidip de kendi seçim bölgelerimizde gezmemiz lazım, insanlarla temas kurmamız 
lazım. Şimdi, siz burada kendi partinizden bir korkunuz var, "Milletvekilleri acaba partiden kopar mı, 
gidip de halkla içli dışlı olursa kopar mı?" diye böyle bir endişe taşıyorsunuz. Bu da sizin kendi prob
leminiz, bizim problemimiz değil ki. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, gerçekten AKP Hükümeti yani halkın hiçbir problemiyle ilgilen
miyor. Bakın, biraz önce burada Tayyip Erdoğan'ın okunan yazıları var. Efendim, geziye gidiyor, 
yanında 10 tane, 12 tane AKP'li milletvekili götürüyor, devletin bütçesinden bunlara harcırah veri
yor, her birisine belki 3 - 5 milyar para veriyor. Bakın, benim ilimde... Geçen sene 2007'nin yedinci 
ayında terör zararları diye bir kanun çıktı. Bu terör zararlarının vatandaşlara ödenmesi için, işte gi
diliyor, onların terörden zararları tespit ediliyor. Evi yanmış, ağaçları yanmış, malını mülkünü kay
betmiş. Orada da komisyonlar bunlara çok cüzi -3 milyar, 5 milyar, 10 milyar- para verme kararını 
alıyor. Daha Tunceli ilinde 2007'nin yedinci ayından beri bekleyen alacaklılar var. Maliye Bakanı 
Kemal Bey diyor ki: "Ya, torbada para var." E varsa ver. 

Bakın, devlet hiçbir parasını masraf etmiyor, vergi tahsilatını yapmıyor, masraf yapmıyor, "Bütçe 
fazla veriyor..." Tabii ki sen hiçbir şey yapmazsan, yani sen bir vatandaşın 3 milyar, 5 milyar en zaruri 
ihtiyacını vermezsen ondan sonra da gidip de "Bütçe fazla veriyor." mantığı olur mu? Ama öte tarafta 
kendi milletvekillerini alıp götürüyorsun uçaklarla, her birisine 10-15 milyar lira harcırah veriyorsun, 
para harcıyorsun. Bu hangi adalette var ya, bu hangi adalette var? Ben onu sormak istiyorum. 

Abdullah Gül daha dün Çankaya Köşkü'ne çıktı, her ay iki veya üç defa yurt dışına gidiyor, ya
nında birtakım, bir sürü insanlar getiriyor. Ayrıca da Çankaya Köşkü'ne 45 trilyonluk daha masraf 
yaptı. Böyle bir şey olur mu, bir devlet böyle kullanılır mı? Devletin ekonomik kaynakları böyle hur
dahaş edilir mi, böyle israf edilir mi? Bu hangi dine, hangi imana, hangi ahlaka sığar? (AK PARTİ 
sıralarından gürültüler) 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Amma atıyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra, vatandaşa, orada kendisinin en haklı, yaşamını 
devam ettirecek bir parayı vermiyorsunuz. Böyle bir idare biçimi olur mu? 

Sayın milletvekilleri, işte bakın, Güneydoğudaki insanlar terörün altında inim inim inliyor. Bu
rada eğer ödeme yapacaksanız zor durumda olan bu insanlara yardım etmemiz lazım. Adamlar aç. 
Aç kalınca, oradaki gençler işsiz kalınca ne oluyor? İşte, bir alternatifleri doğuyor, dağa gidiyor. 
Tabii, ben dağı tasvip etmiyorum, her vesileyle burada söylüyorum, "Dağa gitmek problemi hallet
mez. Dağa gitmek, başkalarına hizmet etmek demektir, ülkeye karşı, kendisine karşı, ailesine karşı 
en büyük haksızlık ve ihanet etmek demektir." diyorum. Bunlara karşıyım ama değerli milletvekil
leri, bu devletin kaynakları varsa bu işsiz insanlara bir çare bulmak lazım. 

İşte, yayınlanıyor: "Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11." Sizin zamanınızda cari açık 50 milyar 
dolara vurdu, dış ticaret açığı 70 milyar dolar. Şimdi, böyle nasıl devlet ediyorsunuz, nasıl devlet yö
netiliyor? 
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Burada çıkılıyor... Efendim, bir "Ergenekon" çıkarmışsınız ortaya. Eğer Ergenekon, hakikaten, 
Türkiye'de işlenen faili meçhul bu cinayetleri ortaya çıkarırsa ben sizi tebrik ederim, size destek de 
veririz. 

Tabii, Türkiye'nin son zamanlarda en büyük sorunu, maalesef, çok büyük miktarda faili meçhul 
cinayetlerin olmasıdır. Bu faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkarılması, her vicdan sahibi insanın, ar
kasında, dört elle sarılması gereken bir konudur ama Fethullah Gülen'le, Abdullah Gül'le, Tayyip Er
doğan'ın aleyhine konuşanlar hiçbir sebep yokken cezalandırma yoluna gidilirse bu tamamen olayı 
rayından saptırmak demektir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

Efendim, ortada. Bakın, şimdi, içeriye alınanların bir kısmına bakarsanız, adam, zaman zaman, 
efendim, Fethullah Gülen'le ilgili bir işlem yapmışsa, savcılar gidip onların yakasına yapışıyor. Bun
ların delilleri ortada. Bunları gazeteler yazıyor, bunları her zaman yazıyor. (AK PARTİ sıralarından 
gürültüler) 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Savcılara hakaret ediyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, bu Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir. Bu 
büyük devletin şanına, şerefine uygun davranışlar içinde olmak lazım. Yoksa ondan sonra... 

Sen iktidarsın. İktidarsan halka iyi hizmet et de seni millet desteklesin. Halka iyi hizmet etme
yeceksin, ondan sonra devletin kaynaklarını çarçur edeceksin. 

Kanunları getiriyorsunuz, şimdi, biz milletvekili olarak bu kanunları gündemin sırasına göre 
okuyoruz, ona göre hazırlanıyoruz, bir bakıyorsunuz bugün başka bir kanun çıkıyor. Niye? Efendim, 
nasılsa kimse incelemesin de biz bu kanunları denetimden kaçıralım. Denetimden kaçırdığınız ka
nunların birçoğunda devletin trilyonları haksız olarak birtakım çevrelere kanalize ediliyor, onların 
ceplerine gidiyor. Suistimallerle dolu böyle birtakım işlemler yapılıyor. 

Onun için, sayın milletvekilleri, bakın, şimdi, şurada bu memleketin çok ciddi sıkıntıları var. 
Bakın, çok büyük soygun var. Gelin, bir önerge verelim "Sizin İktidarınız zamanında hangi ihaleler 
kimlere verilmiş ve hangi usullerle verilmiş, kimler bundan pay almış?" 

Geçen gün bir vatandaşım bana bir belge gönderdi, bir yerdeki AKP'li il başkanı on sekiz tane 
ihale almış. İhaleler hep sizin yandaşlarınıza veriliyor. Ondan sonra, devletin en temel maddelerini 
sattınız. İşte, Telekom'u sattınız, TÜPRAŞ'ı sattınız. Bakın, Telekom'u geçen gün satarken, işte, esa
sen maliyetin hesaplanmasını da satan kişiler kanalıyla tespit ediyorsunuz. Aslında, Telekom'un sa
tışa sunulan hisselerinin toplamı -yani çok sabit olarak tespit ediyor- 5 milyar dolar düşük fiyatla 
tespit ediyor. Bu paralar kime gidiyor? 

Ondan sonra, Bakanınız çıkıyor, burada diyor ki: "Biz vatandaşa 750 milyon ton kömür dağıt
tık." Ya beyler... Sen kimsin ya! Sen, eğer bir parayı vatandaşa, fakir fukaraya dağıtacaksan buna bir 
kanun çıkarırsın, bu kanuna göre bütün Türkiye'deki o statüdeki o vatandaşlara dağıtırsın. Ama sen 
kendine oy toplamak için, kendine yandaş toplamak için devletin kaynaklarını eğer böyle keyfi ola
rak dağıtırsan bunun ismi... Bu, zimmetine para geçirmek demektir; bu, devlet malına el uzatmak de
mektir. O devlet malına uzatılan el de kırılır, onu da bilesiniz. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Biz ona "sosyal devlet" diyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, sosyal devlet o değil işte. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Senin aklın ermez. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Gelin, işsizlik parasını, her aileye, çalışmayan her aileye ayda 
400-500 milyon lira bir sosyal güvence verelim. İşte işsizlik parası veya yoksulluk parası. Ama siz 
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ne yapıyorsunuz? Siz getiriyorsunuz, yemin ettiriyorsunuz insanlara "Bak, bu kömürü al, bu paketi 
al, ille oyunu partiye ver." diyorsunuz. E bunu... 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Sen rüya görüyorsun, rüya. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, kendi bakanınız şey ediyor. 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Rüyanda gördün, rüyanda. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra buraya gelen bakanlarınız... Biz kendisine soru so
ruyoruz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Yine hayal görüyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Geçen gün, ibadethanelerde sarf edilen aydınlatma masraflarının 
Diyanet İşleri Başkanlığı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Genç, bir dakika ekliyorum, tamamlayın lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) - ...bütçesinden ödenmesi konusunda önerge verdiniz. Ben Baka
nınıza diyorum ki: Yahu, peki, cemevlerinde yapılan aydınlatma masrafları da bunun içine girer mi? 
"Ben yetkili değilim." diyor. Bakın, düşünebiliyor musunuz, burada oturan Bakan, milletvekilinin sor
duğu soruya "Ben yetkili değilim..." O zaman sen niye burada oturuyorsun? O zaman çık git! Git, 
buraya gelip de Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşısında oturma! "Böyle, ben yetkili değilim..." 
Yani, bu kadar bir hükümet acz içinde olamaz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

Bakın, bu kadar bir grupsunuz. Lütfen, bu Meclisi çalıştırırsanız, bu memleketin menfaatine 
uygun olan yasaları getirelim, hep birlikte bunları en seri şekilde çıkaralım. (AK PARTİ sıralarından 
gürültüler) Ama İç Tüzük'ü rafa kaldırarak... İç Tüzük'ün açık hükmüne rağmen gidip de efendim 
52'nci maddeye göre esas komisyon ve Hükümetin istediği bir konuyu grup başkan vekili olarak bu
raya nasıl getirirsiniz? Ya, biraz okuyun, biraz İç Tüzük okuyun, Anayasa'yı okuyun, getirdiğiniz ka
nunları okuyun. Bunları okumadan buraya getirirseniz durumunuz bu olur işte, utancınızdan çıkıp da 
burada konuşamazsınız. O bakımdan, biraz okuyun, bu Meclise biraz saygınlık gösterin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NURETTİN AKMAN (Çankırı) - Aklına ne geliyorsa söylüyorsun. Olan bir şey yok. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Grup başkan vekillerini... 

AVNİ ERDEMİR (Amasya) - Boş konuşuyorsun, boş. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Karar yeter sayısı istiyorum. 

BAŞKAN - Daha oylama yapmıyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Oylamaya geçince... 

BAŞKAN - Birleşime on dakika ara veriyorum, grup başkan vekilleriyle de görüşmek istiyorum. 

Kapanma Saati: 16.58 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.28 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130"uncu Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler. .. Kabul edilmiştir. 

Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleriyle diğer denetim konularını görüşmüyor ve gün
demin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

I.- istanbul Milletvekili Mesude Nursuna Memecan ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer 
Üstün 'ün; 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun 
ile 5084 Sayılı Yatırımların ve istihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ile istanbul Milletvekili Fatma Nur Serler 'in; Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiple
rine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/285, 2/284) (S. Sayısı: 264) 

BAŞKAN - 1 'inci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Mesude Nursuna Memecan ve Sakarya 
Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün; 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme 
Yapılmasına Dair Kanun ile 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in; Konut Edin
dirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi komisyonca geri alındığından gündemden çıkarılmıştır. 

1 'inci sıraya alınan, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

2.- Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kamu Finans
manı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/363, 1/494) (S. Sayısı: 237) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 

Hükümet? Burada. 

(x) 237 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporu 237 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında 
görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi 
kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oy
lanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde gruplar adına ilk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Mil
letvekili Sayın Oğuz Oyan'da. 

Buyurun Sayın Oyan. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen 
hafta, iki iktidar partisi milletvekilinin ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Nur 
Serter'in verdikleri kanun tekliflerini konuşmak üzere hazırlanmıştım. Bunların içinde yer alan bir 
düzenleme konut edindirme yardımı idi. Bugün, bu tasarının -bu teklifin daha doğrusu- geri çekildi
ğini -geçen hafta da öğrenmiştik geri çekildiğini ama- bugün bunun yerine yirmi iki maddelik, ekle
riyle beraber otuz maddeye yakın bir Hükümet tasarısının geldiğini ve bunun da içinde konut 
edindirme yardımının da düzenlendiğini görüyoruz. 

Şimdi, burada iki bölüm hâlinde görüşülecek, maddeler üzerinde önergeler olacak, arkadaşlarım 
bu maddeler üzerinde bu önergeler vesilesiyle görüşlerini ifade edecekler. Büyük olasılıkla burada 
yapılacak görüşmelerde KEY'le ilgili, konut edindirme yardımıyla ilgili tartışmalar herhalde ağırlık 
taşıyacak. Ama izin verirseniz, bu tasarının, bu teknik düzenlemenin bütünü hakkında da bazı şey
ler söylemek istiyorum. 

Bir kere, değerli arkadaşlarım, burada, bu 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun üzerine, esas itibarıyla bununla ilgili değişiklikler üzerine görüşe
ceğiz. Bu Kanun ve bundan daha sonra 5018 sayılı Kanun, Türkiye'de geçtiğimiz dönemlerde, mali 
disiplin ve esas olarak kamu yönetiminde saydamlık itibarıyla çok önemli iddialar taşıyan düzenle
meler olarak gündeme gelmiş idi. Yani bunun ne kadar uygulandığı, ne kadar bu alanda ilerleme kay
dedildiği doğrusu çok tartışmalıdır. Hemen şu kadarını belirteyim; Bu 4749 sayılı Kamu Finansmanı 
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a rağmen Türkiye'de bütçe hakkının burada 
kullanılmasıyla ilgili sıkıntılar, sorunlar hep oluyor. Örneğin, yürütme başlangıçta belirlediği bütçe 
açığına göre borçlanacak. İyi ama hangi bütçe açığına göre, tahmine göre mi, gerçekleşmeye göre mi? 
Burada önümüze getirilen bütçelerde başlangıç açığı hep yüksek gösteriliyor dolayısıyla yürütmeye 
borçlanma yetkisi bol kepçe veriliyor. Daha sonra açık daha düşük çıkıyor ama yürütme, Hazine, 
çok yüksek, ona kıyasla bütçe hakkımızı aşan, Parlamentonun devrettiği yetkiyi aşan oranlarda borç
lanmaya devam edebiliyor. 

Tabii, bugünkü tasarıyla, sınırlı olarak bakarsak, şunu söylemek mümkün birkaç madde hâlinde. 
Hemen hızla söyleyeyim: Bir kere bu 4749'la, Hazineden sorumlu Devlet Bakanına aşırı yetkiler 
veriliyor. Zaten 4749, sayılı Yasa'nın kendisi bu aşırı yetkilerle donanmış bir yasa idi, şimdi buna yeni 
eklemeler yapıyoruz. Örneğin, şimdi burada hemen 8'inci maddeyle ilgili baktığımızda yeni bir, aşırı 
bir yetki devri olayına tanıklık edebiliyoruz. Yani burada, maddede yer alan düzenlemeyle, ilgili ba
kana yasada belirlenen oranı 5 katına kadar artırma yetkisi veriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz biz 1984 yılında bir de Katma Değer Vergisi Kanunu çıkar
mıştık. Bu Kanun'la yüzde 1 ile yüzde 40 arasında ya da standart oran yüzde 10'du, bunu 4 katına 
kadar artırmaya, yüzde 1 'e kadar indirmeye yetki vermiştik biz Maliye Bakanına. Bir daha artık kırk 



TBMM B: 130 1 5 . 7 . 2 0 0 8 O: 4 

sene boyunca bu konunun, bu katma değer vergisi oranının buraya gelmesi söz konusu olabilir mi? 
Yani resmen yasama organı bu konudaki düzenleme yetkisini devretmiştir. Hatta öyle devretmiştir ki, 
artık KDV'de yüzde 10 standart oranı bile bulunmamaktadır. Şimdi burada yeni, böyle "beş katına 
kadar" gibi çok yüksek katlarla verilen yetkiler var. Buna aslında biraz yarı mamul tasarı üretme me
selesi diyebiliriz. Bu şuna benzer: Kuru fasulyeyi haşlarsınız, verirsiniz hükümete. Hükümetin bun
dan acaba fasulye yemeği mi yapacağını, piyaz mı yapacağını, yoksa aşureye mi katacağını 
bilemezsiniz. Biz böyle bir yasama organı mı olmak istiyoruz, yoksa, burada adı sanı konulmuş, tam 
olarak çıkmış, yasaların ne anlama geldiğini bilen bir yasama organı mı olmak istiyoruz; buna karar 
vermek durumundayız. 

Şimdi, ikinci bir konu, yine bu tasarıyla ilişkili: Bütçenin gelir-gider hesaplarıyla ilişkilendiril-
meksizin hazine alacağının terkinini düzenleyen maddeler var bu tasan içinde. Örneğin, madde 18'in 
geçici 16'ncı maddesine baktığınızda, burada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarıyla ilgili bir 
düzenleme göreceksiniz. Bu maddenin geçici 17'nci maddesine baktığınızda, TMSF ile ilgili dü
zenleme göreceksiniz. Bunlar tartışılabilir ama burada tartışılmaması gereken mesele, böylesine bir 
kamu mali yönetimi disiplininin bu kadar kolayca elden çıkarılması olayıdır. 

Keza, gene bir başka düzenlemeye de geçebilirim bununla ilgili örnek olarak ama önce şunu 
söyleyeyim: Burada sadece 4749'a, yani şu an konuştuğumuz tasarıda -yasa değişikliği yapıyoruz-
o Yasa'ya aykırılık değil, 5018 sayılı Yasa'ya da aykırılıklar olduğunu söylemek isterim. Çünkü, 
5018 sayılı Yasa'da da bütçenin şeffaflığı açısından ve bazı gelir ve giderlerin, bütçenin gelir ve gider 
kalemleriyle ilişkilendirilmeksizin özel hesaplarda takibi için düzenleme yapılmasına izin verilme
mektedir. Oysa, birçok torba kanun geldi önümüze, bunların hepsinde bu tür düzenlemeler yapılıyor, 
yani aslında âdeta yürütme şeffaflıktan kaçmaktadır, yani burada göstermelik olarak bize "şeffaflık, 
hesap verme, sorumlu" vesaire gibi birtakım tılsımlı sözcükler söyleniyor ama her vesileyle şeffaf
lıktan kaçan bir Hükümetle karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, bunun bir örneği de konut edindirme yardımıyla ilgili burada yapılan dü
zenleme. Şimdi, burada şeffaflıktan kaçış şu şekilde: Özel tertip birtakım tahvillerle, konut edin
dirme yardımından alacaklı olan hak sahiplerine bir destek. Nasıl? İşte, Emlak Bankası Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığına, eğer onun yükümlülüğünü aşan şeyler söz konusu ise, bir hazine finansmanı 
-özel tahvillerle- öngörülüyor. 

Ancak, ilginç olan, bu öngörü yapılırken, bu özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinin, bu 
4749 sayılı Yasa'nın 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz deniyor. Yani o 4749 sa
yılı Kanun'un 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası şunu düzenliyor, diyor ki: "Özel tertip devlet iç borç
lanma senetleri ancak karşılığında ilgili yıl bütçe kanununda yeterli ödenek olması kaydıyla ihraç 
edilir. Yıl içinde ortaya çıkan ve önceden öngörülmeyen gelişmeler için özel tertip devlet iç borçlanma 
senedi ise ancak ödenek kalemleri arasında aktarma yapılarak ihraç edilebilir." Şimdi, peki önceden 
nasıl öngörmediniz, onu merak ediyorum. 

Konut edindirme yardımıyla ilgili düzenleme Türkiye'nin önüne geçen sene en son 30 Mayıs 
2007 tarihinde apar topar getirildi ve çıkarıldı. Seçime iki aydan az bir zaman kala, seçim kararı 
almış bir parlamentodan çıkarıldı. Yani bilinen olay neydi: Bu ödemelerin en geç 2008'de yapılacağı. 
Peki niye 2008 bütçesinde buna ilişkin ödenekler konulmadı? Birinci soru bu. İkinci soru: Konulmadı 
diyelim, atladınız, belki 2009'a kalır dediniz, peki niye şimdi bütçenin kalemleri arasında aktarma 
yaparak kanuna uymuyorsunuz da, "Bu hüküm uygulanmaz." diyorsunuz? Değerli arkadaşlarım, 
yani bir kere, daha önümüzü göremeyecek, altı ay sonrasını göremeyecek şekilde eğer ülkeyi yöne-
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tiyorsak burada çok ciddi bir sıkıntı vardır, ülkenin yönetilemediğini bu gösterir. Ama en azından 
bütçenin bu disiplinine uymak açısından iktidarın bugün bizim buradaki muhalefet eleştirisinde ol
duğundan daha özenli, daha dikkatli olması gerekmez mi? Bu soruyu size soruyorum. 

Şimdi konut edindirme yardımıyla ilgili başka şeyler söylemek istiyorum bu vesileyle. Ama ona 
geçmeden bir şeyi daha söyleyeyim, bir konuya daha gireyim izninizle. Burada bu tasarının yaptığı, 
getirdiği düzenlemelerle bir mali yük ortaya çıkmaktadır. Peki bu mali yükle ilgili olarak 5018 sayılı 
Kanun gereğince niçin bizim bilgimize, orta vadeli program çerçevesinde en az üç yıllık bir dönem 
için hesaplanarak bilgimize sunulmamaktadır? Niçin, gene 5018'in öngördüğü şekilde, Devlet Plan
lama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı bu bilgileri, bu görüşleri sunmamakta, bu tasarının ekine ek-
lenmemektedir? Yani, burada bizim bütçe hakkımız ne olmaktadır? Bu soruyu umanın iktidar partisi 
milletvekilleri de kendilerine sorarlar. Ayrıca, "stratejik ölçüt" gibi birtakım muğlak kavramlar üze
rinden yasa yapılmayacağını buradan ayrıca belirtmek isterim. 

Efendim, konut edindirme yardımı meselesine gelirsek, bir kere şu çok ilginç: Geçen yıl mayıs 
ayında bu Yasa çıktı, ancak geçen yıl mayıs ayında Yasa çıktığında on bir ay önce komisyondan çık
mış bir yasayı çıkarmıştık. Yani konut edindirme yardımıyla ilgili tasarının komisyondan geçmesi 
2006 yılında gerçekleşmiş iken, 2007 yılının Mayıs ayında yasası çıktı ve bu Yasa'da da şu düzen
leme vardı: İşte, bu listeler hazırlanacak, bunlar için altı aylık süre veriliyor. Yetmezse Bakanlar Ku
rulu bir üç ay daha verecek, toplam dokuz ay sonra ödenecek. Peki, 30 Mayıs 2007'den bu yana kaç 
ay geçmiştir acaba? Bugün itibarıyla bakarsak, tam on üç buçuk ay geçmiştir. Peki, ortada bir liste 
falan var mı, hangi listeler var, ne kadar miktar para ödenecek, bu Emlak Gayrimenkul Yatırım Or
taklığındaki toplam net aktif değer nedir; bu konuyla ilgili herhangi birinizin bir bilgisi var mı? Yani 
ne kadarlık bir hak sahibi kitlesinden bahsediyoruz? Ne kadarlık -bunların toplam net aktif değer var
lıklarından- bu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında var olduğundan söz edebiliyor muyuz? Yani, do
layısıyla burada konut edindirme yardımı ile ilgili olan bilinmezler bilinenlerden çok daha fazla. 

Şimdi, uygulamanın biraz daha yakın tarihli safahatına bakalım. Bir kere, geçen yıl 30 Mayısta, 
tam da seçim arifesinde bu tasarı geçirilerek, kanunlaştınlarak bir seçim malzemesi üretilmek isten
miştir. Bu seçim malzemesi üretilmiştir ama listelerin oluşturulmasına ilişkin tarih, yani yönetmeli
ğin çıkarılma tarihi 14 Ağustos 2007'dir. Yani, 22 Temmuzda seçimler olmuştur ve halkı aldatmak 
adına o seçimlerde bu kullanılmıştır: "Biz çıkardık kanunu, dağıtıyoruz ediyoruz, hazırlanıyor..." 
Ama listelerin hazırlanmasına ilişkin yönetmelik 14 Ağustos 2007 tarihinde çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yani, şimdi, burada dokuz aylık bir süre veriliyor ama bu dokuz aylık sü
renin iki buçuk ayı daha baştan, yönetmelik çıkmadığı için kaybediliyor. Hak sahipleri açısından bu 
ciddi bir olay çünkü acaba, gerçekten bu süre doğru kullanılabildi mi, bu sürede gerçekten alacaklar 
doğru hesaplanabildi mi? Yani, esas olarak 14 Ağustostan sonra başlaması gereken bir süreydi ve bu 
sürenin bitiminde de gerçekten her şey belli olmalıydı. Her şey diyorum çünkü Emlak Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığındaki taşınmazların değeri dokuz ay sonrasındaki değerine göre hesaplanıyor. Peki, 
bugün on dört ay geçtiğine göre, aradaki farkın, değerin hesabını kim verecek? Yani, dokuz ay son
rası, eğer hesaplarsanız mayıstan itibaren, bu yılın başlarında doluyordu. O zamandan bu zamana 
aktif değerler ne oldu? Şimdi, tabii, burada konu kanşık bir konu ama ben mümkün olduğu kadar ba-
sitleştirerek biraz daha geliştirmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, temmuzda hazinenin çok yüklü bir borç ödeme programı olduğu 
için, ödemelere geçilmesi için, temmuz ayının da atlatılması için iktidar elinden geleni yapmıştır. 
Yani, bugün itibanyla temmuzun ikinci yarısına girdik. Ödemeler vesaire, küçük bir iki tane belki gös-
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termelik şey yapılır, temmuz ayını da atlatmış bulunuyoruz. Yani, ağustos ayında, eğer olursa, öde
meler başlayacak gözüküyor. Peki ama nasıl olacak ve bunlar gerçekten hak sahiplerinin hak ettiği 
miktarlar olacak mı? Bugün Başbakan açıkladı AKP Grubunda, dedi ki: "2 milyar 855 milyon YTL 
dolayında bir para aktarılacak." Peki, bunun ne kadarını acaba bugün burada geçirdiğimiz hazinenin 
devlet iç borçlanma senetleri üzerinden bu Fona, yani Konut Edindirme Yardımı Hesabına aktara
cağız? Ne kadarını aktaracağız, bunu bilemiyoruz. Yani, hak sahipleri adına biriken paralar niçin 2 
milyar 855 milyon mertebesine erişmemiştir? Bunun hesabını bize kim verecek? Çünkü -bugün, bu
rada, birazdan değineceğim- en asgari hesaplamalar bile bu hesapta en az 6 milyar yeni Türk lirası 
dolayında bir kaynak olması gerektiğini gösteriyor. 

Şimdi, Başbakan diyor ki: "2 milyar 855 milyon aktaracağız -yani yarısından az bu söylediğim 
miktarın- ama bu kadar da para yok, onun için hazineden buraya kaynak aktaracağız." Yani hazine 
zararı ile, hazineyi zarara uğratarak biz bu hesaba para aktaracağız. Ama, peki, o hesapta en az ol
ması gereken 6 milyar YTL nerede? Bunun hesabı nasıl görülecek? 

Değerli arkadaşlarım, şimdi farazi şeyler var, 8,5 milyon kişiye ödeneceği söylendi. 8,5 milyon 
kişinin listesi var mı? Ben olduğuna inanmıyorum, bir. Varsa bile bunların önemli bölümünün bun
dan haberi olacağına inanmıyorum ve üç: Burada kişi başına 1 lira ile 1.391 lira arasında bir pay dü
şeceği söyleniyor. Yani 10 liranın altında alacağı olan birisinin gidip de bunu almak için zahmete 
gireceğini düşünüyor musunuz? Dolayısıyla burada "milyonlarca hak sahibi" dediğiniz o küçücük 
alacak sahipleri, dolmuş parasına değmediği için zaten bunu almayacaklar. Bu kadar gürültü kopar
manın anlamı yok. Burada bu "hak sahibi" dediğiniz 8,5 milyon kişinin yarısına bile ödeme yapıla
mayacak. Onun yansı kadannın da, yani dörtte l ' i kadarının da eline üç beş kuruş para geçecek. 
Ama gerçekten hak ettikleri para o mu olacak? 

Bakın, şimdi, ben size işin özüyle ilgili birkaç soru daha sorayım: Şimdi, bu çıktığı andan iti
baren, yani 1/1/1987'den itibaren, konut edindirme yardımı, devletin vatandaşı bir kandırma ope
rasyonu olarak başlamıştır. O zamanki Bakan Mükenem Taşçıoğlu "Herkesi konut sahibi yapacağız." 
diyordu, "İsteyen, istemeyen herkesi yapacağız." diyordu. Ne oldu? Bu fonda toplanan paraların sa
dece yüzde 1,6'sı hak sahiplerine şimdiye kadar -1995'e kadar süre içinde- ödendi. Yani bu tam an
lamıyla devletin halkı aldatmasıydı. Ama şimdi bu "tasfiye operasyonu" adı altında yeni bir aldatma 
operasyonu yürütülmektedir, o nedenle de dikkatinizi buna çekmek istiyorum. 

Şimdi -biliyorsunuz- 1999'dan itibaren bu hesapta işte 395 trilyon olduğu iddia edildi. Bu 395 
trilyonun da 50 trilyonunu şahsi çabalarımla hesaba ben eklettirmiştim, bunu da aynca belirteyim, so
ranlara, merak edene anlatırım. Bu 395 trilyonun daha sonraki dönemlerde, geçen sene getirilen tas
fiye yasasına göre faiz yürütülerek bugüne getirilmesi amaçlanmıyor. 395 trilyonu, 1999'dan alıp 
bugüne faiz yürütseniz en az 6 milyar YTL ediyor ya da 6 katrilyon. Bunu yapmıyorsunuz. Ne di
yorsunuz? Bir formül üretiyorsunuz yasanızla ve diyorsunuz ki, o formüle göre -formülü anlatma
yayım, çok zaman alacak ama- mevcut net aktif değer çok önemli, yani 1999 yılında 395 trilyon eski 
lirayla ya da 395 milyon lira olan para karşılığında bir gayrimenkul, bir taşınmaz, hak sahipleri adına 
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak teşkil edilmiş. Yani, dolayısıyla o 395 trilyon 
artık ne olarak gözüküyor? O taşınmazların hissedarları olarak biz gözüküyoruz. Peki, o taşınmaz
ların gerçek değeri doğru bir şekilde, ekspertiz değeri olarak hesaplanabiliyor mu? Yani, bunun ne 
olduğunu bilmiyoruz. Burada bir yasa tartışıyoruz, bu yasada o 395 trilyonluk, 1999 hesabıyla dev
redilen taşınmazlar bugün ne olmuştur? Bunu bilmiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunu bilmiyoruz, yani bu konuda Toplu Konuttan yapılan bazı açıklama
lar var, 3 katrilyon dolayında olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Ben doğru olduğuna inanmıyorum. 
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Şimdi, -bazı şeyleri geçeceğim çünkü vaktim sınırlı ama- size şu kadarını söyleyeyim: Bir kere, 
Toplu Konut yönetiminde olan bu EGYO, yani Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında 430 bin 
dönüm arsa vardır. Şimdi, buradaki mesele acaba nedir, bu soruyu soralım. "Bu hak sahiplerinin pa
ralarını KEY olarak ödüyoruz" derken, bu 430 bin dönüm arsanın kalan bölümlerinin TOKİ'ye iyi 
bir şekilde, düşük maliyetlerle devredilmesinin amaçlanıp amaçlanmadığı konusunda net bir bilgiye 
sahip misiniz? Bir. İkincisi, 2003 sonrasında, yani AKP döneminde Toplu Konut, bu Emlak Gayri
menkul Yatırım Ortaklığı elindeki taşınmazları çeşitli usulsüz, şaibeli işlemlere konu etmiştir. Bu, 
doğrudan doğruya Yüksek Denetleme Kurulu raporlarına geçmiştir. KİT Komisyonunda olan arka
daşlar bilirler, 2004-2005 raporlarını özellikle okuyunuz, orada nasıl şaibeli şekilde bizim adımıza ka
yıtlı bu arsaların -hak sahibi olanlar burada çoğunluktadır, ama Türkiye'de milyonlarca insan var-
onlar adına bu taşınmazların nasıl peşkeş çekildiğini... Bu sözcüğe alerjisi olanlar varsa "peşkeş" 
tam yerine oturan bir kelimedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

OĞUZ OYAN (Devamla) - Bakınız, ne diyor Yüksek Denetleme Kurulu: "TOKİ tarafından 
idare edilen EGYO A.Ş. yöneticilerinin, hasılat paylaşımı modeliyle ihale edilen projelerde gerçek
leştirdiği mevzuata aykırı, usulsüz işlem ve ihmal sonucunda, Şirketin kamusal varlıklarının, emsal
lerine göre bariz şekilde düşük fiyatlar uygulanmak suretiyle elden çıkarıldığı, bu şekilde SPK'nın 
15. maddesi kapsamında Şirketin mal varlığında ve kârında azalmaya yol açıldığı tespit edilmiştir". 

Yani 2004 öncesinde arsa sahibi olan TOKİ, yüzde 50 - yüzde 50 üzerinden bir hasılat paylaşımı 
yaparken, bu tarihten sonra yüzde 75 müteahhide, yüzde 25 TOKİ'nin ya da bizim o hissedarların ola
cak şekilde paylaşım yaptı. Buradan gelen zarar sadece 2004 için 774 trilyon liradır değerli arka
daşlarım. Bunun hesabını vermeden burada kalkıp da "Biz hak sahipleri lehine düzenleme 
yapıyoruz." kimse diyemez, Başbakan da diyemez değerli arkadaşlarım. Bu bir peşkeştir, bu bir hak 
kaybıdır. Dolayısıyla, burada tıpkı zorunlu tasarrufta olduğu gibi bir yeni... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OĞUZ OYAN (Devamla) - Sayın Başkanım, bir dakika daha alabilir miyim? 

BAŞKAN - Alamazsınız. 

Teşekkür ederim. 

OĞUZ OYAN (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Sayın Konuşmacı, "peşkeş"in İngilizcesini de söylerseniz Sayın 
Bakan ancak anlar! 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Oyan. 

Gruplar adına ikinci söz Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Sayın Hasip 
Kaplan'da. 

Buyurun Sayın Kaplan. (DTP sıralarından alkışlar) 

DTP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile ilgili olarak Demokratik Top
lum Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Doğrusu bu görüşmeler esnasında Plan Bütçe Komisyonunda kafamıza takılan bazı sorular vardı. 
4749 sayılı Yasa Tasarısı ile zaten ilgili Bakana ve Müsteşara verilen yetkiler daha da artırılıyor bu 
yasayla. Sonra, yönetmelik konusu olabilecek düzenlemeler var. Bunların hepsi tasarıya alınmış, yani 
yönetmelik konusu olan, daha önce düzenlenen... Eximbank borç yönetimi konuları oldukça ayrın
tılı, detaylar var. Düzenlemeye giderken -yine tasarıda okuyoruz- gerekçelendirmede ikna edici bir 
gerekçe yok. Tasanda, niye bunu yapıyoruz, niye gerek duyuyoruz, doğrusu onu da bulamıyoruz. 

Verilen yetkilerin, şimdi tabii, hukuka uygunluğu, şeffaflık, denetlenebilirlik yönü çok önemli. 
Tasan bu yönleriyle oldukça esnek ve somut olmayan bir tasarı. Şüphesiz yüce Meclisimiz bütçeyi 
onaylarken, görüşmelerde yetki verirken, yine, vereceği yetkiyle bütçe hesaplarına yansımayan so
nuçları da bilmek ister. Bu nasıl bilgilendirilecek? Bakanlık, Müsteşarlık, ilgili Bakanlık bunu ne şe
kilde Meclise bilgi olarak sunacak? Meclis bunu nasıl denetleyecek? Bütçe kalemlerinde görülmediği 
için bu yönüyle bu tasarının bir ayağı eksik. 

Bütçeye getirilecek mali yük konusunda da belirsizlik var. Çünkü bütçemizin durumu ortada 
zaten. Ne orta vadeli program ne de mali plan çerçevesinde en az bir üç yıllık öngörü yok. Yani, üç 
yıl içinde neler yapılmak isteniyor, ne kadar dış borç, ne kadar iç borçlanmaya gidilecek, ne götüre
cek, ne getirecek, bu konuda da bir öngörü yok. 

Yine terkinler var. Bazı borçların, örneğin -16'ncı maddede geçiyor- üniversitelere ait borçlann 
terkini. Bu, bütçe gelirlerinde ne kadar azalma yapıyor, neye yol açıyor, onu da tasarıda göremiyoruz. 

Aslında, bu tasarının iki yanı çok enteresandır: Bir yanı KEY ödemeleridir -ona biraz değinmek 
istiyorum- bir de hibe projeleri konusu var. 

Tabii ki, daha önce çıkan yasalarla karşılaştırdığımız zaman Napolyon'un Waterloo yenilgisi 
aklımıza geliyor. Waterloo yenilgisinde Napolyon'a "Ne istersin?" demişler. Bir tepe yapmışlar, üç 
yüz basamak merdiven, üstüne de bir aslan koymuşlar. Meşhur lafını etmiş orada, yenilince ne demiş? 
"Para... Para... Para.. ." demiş. Aslında bu tasarı "Para... Para... Para.. ." tasarısı. Nasıl dış borç 
edinirim, nasıl iç borç edinirim tasarısıdır. 

Şimdi, tabii ki Yap-İşlet-Devret Yasası'nı çıkardıysanız, Yap-İşlet-Devret Yasası çerçevesinde 
yapılacak yatırımlara para lazım. GAP projesine bütçede öngörülmemesine rağmen 12 milyarlık bir 
ödenek dört yıl gibi bir süre için öngörülüyorsa, orta vade planda yoksa, planlamada yoksa, bütçede 
yoksa, o parayı nereden bulacaksınız? O da yine dış borç, iç borç. 

Yani, burada gerçekten... Enerji Piyasası Kanunu çıkmış, Elektrik Piyasası Kanunu çıkmış. 
Orada özel sektöre yönelik yine yatırım lazım. Yatırım yapacak şirket, şirkete para lazım. Şirkete 
para nasıl olsun? Bakana, müsteşara yetkiyi güçlendirelim; kolay ondan sonrası, krediler uygun gö
rülür, verilir. 

Şimdi, ben bu çerçevede bunu aldıktan sonra sadece şunu iktidara söylemek isterim özellikle 
yasa tasarısında yer alan hibe ve krediler konusunda: Şimdi bu hibe ve krediler konusunda özellikle 
iki maddede "hibe alma" ibaresinden sonra dış finansman temini, bunun güvencelendirilmesi olayı, 
Hazinenin güven vermesi, garantörlük durumu... Bunlar dikkate alındığı zaman, uygulamaya da 
baktığımız zaman birkaç gerçeği hatırlatmakta büyük yarar görüyorum. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet üretirken bu konuda nelerle karşılaşmış, bir bakalım: 
Şimdi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ürettiği projelerin önemli bir kısmını bütçesi az olduğu 
için dış hibe ve kredilerle gerçekleştirmiş. Örneğin kurumun atık su arıtma tesisi işletme hizmetleri, 
Diyarbakır Nihai Önlemler Projesi kapsamındaki program uygulanması için müşavirlik hizmetleri, 
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vidanjörlerin rehabilitasyonu, içme suyu ve kanalizasyon malzeme ve ekipman temini, Diyarbakır 
Kanalizasyon Projesi kapsamındaki Aşama 3 ve SCADA bileşenleri, kanalizasyon bilgi sistemi için 
yazılım temini (GIS) ve Ana Kolektörler ve Pompa İstasyonları Projesi çalışmalarında dış kredi ve 
hibe kullanmıştır. Yani en önemli yatırımlarını yaparken Diyarbakır ana kent belediyesi bu saydığım 
alanlarda bunları kullanmıştır. 

Şimdi, kullanamadıklarına ve engellenenlere bir göz atarsak, Avrupa Birliği uyum süreci çer
çevesinde yürütülen programlar kapsamında hibe almaya hak kazanmış projeleri şunlar Diyarba
kır'ın: GAP Bölgesinde Kültürel Mirası Geliştirme Programı kapsamında Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Sur Belediyesi ve DESOP ortaklığında yürütülen Gazi Caddesi Rehabilitasyon 
Projesi ve Yenikapı Sokak Rehabilitasyon Projesi. 

Şimdi, tabii Sur Belediyesini de Belediye Encümeni de çok dilli belediyecilik yaptığı için gö
revden alındığı... İktidar, İçişleri Bakanının istemiyle ve Danıştayın verdiği kararla... Yani, tabii bu 
ayrı bir haksızlık konusu ama projeler de ortada duruyor. 

Yine, Türkiye'de kültürel hakların desteklenmesi, Kültürel Girişimler Destek Hibe Programı 
kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Dicle-Fırat Kültür Merkezi ortaklığında 
yürütülen Dengbej ve Dengbej Geleneği Projesi. Bunu da geçtik. 

GAP Bölgesel Kalkınma Programı -Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında yine- ki Hükümeti
miz artık GAP'ı ciddiye aldığına göre bu projelere biraz ilgi duyması gerekir. Diyarbakır Büyükşe
hir Belediyesi tarafından Veteriner Hekimler Odası ve Kırkkoyun Muhtarlığı ortaklığında ve GAP 
Bölge Kalkınma İdaresince uygulanan Kırkkoyun Entegre Kalkınma Projesi ve Diyarbakır Büyük
şehir Belediyesi tarafından Silvan Belediyesi ve GÜNTEYDER (Güneydoğu Tarımsal Eğitim Yayın 
ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği) ortaklığında GAP Bölge Kalkınma İdaresi öncülüğünde uygu
lanan Silvan Karacalar köyündeki Kapari Çiftliğinin Özendirilmesi Projesi. 

Göç alan Diyarbakır, Urfa, Erzurum ve Gaziantep kentlerinde Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon 
Sorunlarının Çözümüne Destek Projesi kapsamında yine Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyeleri, Urfa Belediyesi ve bu illerin valilikleri ortaklığında yürütülen Kentsel Gelişim Projesi. 

Şimdi tamamlanamayan veya onay alınamayan hibe, kredi ve proje süreçlerine baktığımız zaman 
bu tasarıyla bu yetki de alındıktan sonra belediyelerin dış kredi ve hibe bulma konularında zorlan
dığı temel noktalar hazine garantisi ve söz konusu projelerin yatırım programında olmaması ya da ya
tırım programına almamama gerekçeleridir. Yani bu projelerle ilgili kaynak bulunuyor, her şey 
yapılıyor ama hazine garantisi alınamıyor. Defalarca, belediyelerin ödeme koşullarına uygun vade ve 
faizle kredi bulunmasına rağmen bu gerekçeler yüzünden, kredi kuruluşlarıyla prensipte anlaşılma
sına rağmen, sonuca bir türlü gidilemiyor. Krediler bir yana, belediye olarak alınan krediler dolayı
sıyla hak edilen bazı hibeler bile bürokratik engeller yüzünden alınamıyor. 

Şimdi, Sayın Başbakana da sunulan bir raporda bu konudaki çarpıcı birkaç kredi hibe projesi ko
nusundaki problemler şöyle aktarılmıştı: Örneğin, Kanalizasyon İşletme Eğitim Projesi için Almanya 
Kalkınma Bankası 500 bin euro hibe anlaşması yapmış Diyarbakır Belediyesiyle ancak Devlet Plan
lama Teşkilatının itirazı ve Dışişleri Bakanlığının ilgili bankaya iptal yazısı göndermesi üzerine as
kıya alınmıştır. 

Şimdi, Dicle Vadisi Rehabilitasyonu Etüt Projesi için yine Türk-İspanyol Ekonomik ve Mali İş
birliği Protokolü kapsamında 350 bin euro hibe sağlanmasına karar verilmesine rağmen, bu proje 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 2005 tarihli bir yazıyla yatırım programında olmaması nedeniyle 
-gerekçe gösterilmiş- reddedilmiş. 
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Şimdi, Diyarbakır kentinin entegre katı atık yönetim sistemi ihtiyacının karşılanmasına yönelik 
Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde yürütülen Yüksek Yatırımlı Çevre Yatırımlarının Planlan
ması Projesi kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Daire Başkanlı
ğıyla ortak çalışmalar başlatılmış ve 2006 tarihinde Bakanlıkta yapılan toplantıya istinaden gönderilen 
Bakanlık Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı yazısıyla talep edilen ilgili kararlar ile
tilmesine rağmen, proje katılım başvurusu yazılı olarak yapılmış, resmî değerlendirme listesine alın
mış, buna rağmen bu projede de sorun yaşanmıştır ve ilk beş sıradaki bazı belediyelerden de daha 
uygun koşullarda olan projenin bütçesi 20 milyon 921 bin avro. Tabii, Diyarbakır'ın acilen ihtiyaç 
duyduğu iki proje, kredi konusunda prensipte anlaşılmasına rağmen, yine Hazine Müsteşarlığının 
2006 Kasım tarihli yazılarında, Türk-Alman Hükümetleri arasında yapılacak görüşmelerde ele alın
mak üzere DİSKİ Genel Müdürlüğünden projelerin taraflara bildirilmesi istenmiş, 2006 Kasım tari
hinde, kanalizasyon batı kolektörü -20 milyon euro- ile yağmur suyu şebekesi -20 milyon euro-
projelerine ait bilgiler, hükümetler arası müzakereler, hazırlık çalışmaları kapsamında değerlendiril
mek üzere Hazine Müsteşarlığına gönderilmiş, ancak projeler değerlendirmeye alınmamış, beledi
yemizin kredi talepleri reddedilmiştir. 

Şimdi, Suriçi Tramvay Projesi için Halk Bankasıyla 5 milyon euro, on beş yıl vadeli, beş yıl 
ödemesiz kredi anlaşması yapılmasına rağmen, İller Bankası Genel Müdürlüğü, 16 Mart 2005 tari
hinde yazılı teminat veremeyeceğini bildirmiş ve proje şu an itibarıyla rafa kaldırıldı. 

Diş İmplant Projesi'nde yine Güney Kore Büyükelçiliğinden yapılan proje çalışması reddedildi. 

Kentsel Gelişim Projesi, yine Türkiye-Avrupa Birliği Mali İş Birliği Programı'nda sunulmuş, 
Avrupa Komisyonu Türkiye temsilciliğince Diyarbakır'a 9 milyon 926 bin euro hibe sağlanmasına 
karar verilmiş olmasına rağmen 18 Nisan 2005 tarihli Devlet Planlama Teşkilatı yazısında, hibenin 
on sekiz aylık eğitim giderleri dâhil yaklaşık 6 milyon euroya indirilmesi ve kalan miktarın diğer il
lere, Gaziantep, Şanlıurfa ve Erzurum'a dağıtılması kararlaştırılmış; Diyarbakır'a ayrılan bütçe 8 
milyon 367 bin euroya çıkarılabilmiş, ancak proje yine reddedilmiştir. 

Şimdi, Aziziye Kentsel Dönüşüm Projesi, yine Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından 30 mil
yon euro kredi anlaşması konusunda görüş birliğine varmış, yine Devlet Planlama Teşkilatı tarafın
dan reddedilmiş. 

Şimdi, bugünkü yasa tasarımızın "Hibe" bölümünde -tasanda bu- burada yetkiler ilgili bakana, 
müsteşara, Hazineden sorumlu Bakana... 

Peki, bu yetkiler varken bunca proje, bunca yatırım engellendi Diyarbakır'da. Şimdi bu yasayla 
bu yetkileri Bakan aldığı zaman veya müsteşar aldığı zaman, Diyarbakır kentinin muhalif belediye 
olması nedeniyle karşılıksız hibe olan bu parayı nasıl alacağı konusunda bir açıklama getirse Hükü
met çok sevineceğiz. Yani ne yapalım? Siz para vermiyorsunuz, biz buluyoruz "onu da alamazsınız" 
diyorsunuz. Yani, para da olmayınca hizmet olmuyor. Kaleyi alacaksınız "Alacağız" diyorsunuz. 
Gerçekten Napolyon'un bu sözünü isimlendirmek doğru olur bu yasa tasarısına; çünkü, o kadar kar
maşık bir yasa tasarısı ki. 

Şimdi, TMSF'nin borçlarını alacak hazine. Ondan sonraki gelecek gelirler hazineye intikal ede
cek. Bu tasanya batık bankalar çaktırmadan sokulmuş. Şimdi, TMSF'nin getirişi ne? Ne kadar para 
getirdi? Ne kadar beklenti var? Kaç tane davası var? Ne kadar faizi var? Ne kadar gayrimenkulu var? 
Yani bu konuda Meclise herhangi bir bilgi vermeden bir çırpıda TMSF de burada hallediliyor. 
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Şimdi, üniversitelerle ilgili terkin olayı var. Terkinde ne kadar yük gelecek belli değil. Şimdi, ba
kanlarımızın. .. Zaten bu yasa bütün yetkiyi Bakanlar Kuruluna, bakanlara veriyor. Bakıyoruz "Binde 
5 oranında" ibaresini diyor yüzde 1 'ine kadar geliştirilmiş. Hem ölçüsüz bir artış, kurum için ikraz 
maliyetini artıran bir unsura dönüştürülüyor. Borçlanmanın maliyetini artırıcı bir taslak olmaktan 
öte, bankalar arasındaki rekabet açısından da haksız bir tasarı. 

Şimdi, bu tasarının içinde bir de geçici bir maddeyle KEY ödemeleri konulmuş. Bugün grup 
toplantısında dinledik. Sayın Başbakan dedi ki, 2 milyar 855 milyon YTL'lik konut edindirme yar
dımı ödemelerinin iki hafta içinde yapılacağını söyledi. Sayın Başbakan, daha tasarıyı bugün görü
şüyoruz yani daha tasarı çıkmadan bu paranın miktarını nasıl belirlediniz? 

Sonra, bu tasarıda bakıyoruz ki ödemenin kaynağını iç borçlanma hisse senetleri ile kaynak bul
maya ayrılmış. Hani bu KEY ödemeleri vatandaşı "Key"lemek için mi çıkarıldı diye bazen insan 
düşünüyor! Yani, 1987'den sonra dokuz sene, çalışan memurun, işçinin, ücretlinin parasını "Konut 
edindireceğim." diye kestiler. Kestikten sonra da Emlak Bankasının fonuna yatırdılar. Bu parayı ve
receklerdi sonra. Dokuz sene sonra Özal döneminde başlayan bu program uygulanamadı. AKP 
59'uncu Hükümet döneminde "Bunu ödeyeceğiz." dedi. Şimdi vatandaş bekliyor, kendi kafasına 
göre bir hesap yapıyor, "Üç tane enflasyon, devalüasyon yaşamış ülke, benim o gün kesilen param 
bu kadar ediyor." diyor, mülkiyet hakkına göre bir hesaplama yapıyor ama sanki yüzde 2 bin faizli 
geceler, o devalüasyonlar bu ülkede yaşanmamış, para pul olmamış gibi o kuruş ödemeleri üzerin
den vatandaşa bir para ödenecek. Bu ödenirken de vatandaşın burnundan getiriliyor. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Karpuz satsa daha çok kazanırdı! 

HASİP KAPLAN (Devamla) - Çok yakın zamanda bakıyoruz -6 Ocak 2006- Sayın Bakan Şahin 
"Biz KEY hesaplarının tasfiyesi için ödemeleri yapacağız." diyor. Şimdi, geçtik, hemen arkadan -23 
Haziran 2006- Devlet Bakanı Babacan: "KEY parasını sadece reis alacak." Verin de reis mi alır, reis 
olmayan birisi mi alır... Zaten reisler öldü, hepsi yaşlandı, emekliydiler zaten; geriye mirasçıları kaldı. 

Yani, bu ödemelerin miktarına bakınca yaklaşık 9 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu KEY öde
melerinde neyi neye göre hesaplayacaksınız? Deniliyor ki: "Vatandaşın beklentisi 1.300-1.500 YTL 
civarında." Hayır... Uzmanlar diyor ki: "Dokuz yıl boyunca sistemde kalan birisi en fazla 600 YTL 
alır." Bir başkası diyor: "Hayır, kişi başına düşen rakam 240 YTL." Yani, şimdi, Sayın Başbakan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

HASİP KAPLAN (Devamla) - Tamam. 

Şimdi, bu 2 milyar 855 milyon YTL neye göre hesaplandı? Bunun hesabının açıklanması lazım. 

Sonra, 9 milyon tane KEY alacaklısı var, vatandaşımız. Bunu böldüğünüz zaman 2 milyarı, ne 
düşecek vatandaşa, vatandaş bunu nasıl alacak? Bu çok ciddi bir durum. Yani, şimdi, anladık, Özal 
döneminde, ANAP döneminde bu yasa çıkarıldı, uygulanamadı, sonuç alınamadı da altı senedir ik
tidar niye bu parayı vatandaşa geri ödemiyor? Mülkiyet hakkının ihlali diye bir şey vardır. Yarın, bu 
9 milyon vatandaş bu ödediği paralarla ilgili gidip tespitini yaparsa; enflasyon, devalüasyon, faiz 
oranlarını hesaplarsa, bu hesaplar üzerinden Avrupa Mahkemesine de mülkiyet hakkının ihlalinden 
giderse, bu devlet 9 milyon vatandaşıyla mahkemelik olur; Avrupa Mahkemesinde mülkiyet hakkı
nın ihlalinde. Yani bu KEY ödemeleri "keykey"lenmeden bir ödenirse, vatandaşa da bir açıklama ge
tirilirse sanıyorum iyi olacak. Yani bu duygu okşamalarına yol açan bu açıklamalar biraz ters tepiyor 
diye düşünüyorum. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 

Gruplar adına, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili Sayın Emin Haluk 
Ayhan. 

Buyurun Sayın Ayhan. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; görüşülmekte olan 237 sıra sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yöneti
minin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın geneli hakkında MHP Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinize saygılar sunuyorum. 

İlk olarak, Alt Komisyon Başkanı ve Hazine yetkililerine mevcut bir kanunda yapılan değişik
liklerin anlaşılabilir bir şekilde yazımını sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum. 

Bir diğer husus geri çekilen KEY ile ilgili teklif kanunlaşsaydı Hükümetin bu tasarıyı yasalaş
tırma gibi bir problemi yoktu. Aynı tasarı daha önce de gelmiş ve yasalaşmamıştı. 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısına geneli itibarıyla bakıldığında, hangi ihtiyaçtan dolayı 
4749 sayılı Kanun'da değişikliğe gerek duyulmaktadır; bu, açık değil. Tasarının hem genel gerek
çesinde hem de maddelere ait gerekçelerde somut ihtiyaç ortaya konulmamaktadır. Çok genel ifade
lerde düzenlenmiş bir gerekçesi var. Kanun, hâlen yürürlükte olan hükümleriyle, ilgili Bakana ve 
Hazine Müsteşarlığına zaten çok büyük yetkiler vermiş ve yeni tasarıda da aynı yetkilerin tekrarı ve 
teferruatı niteliğinde düzenlemeler öngörülüyor. 4749 sayılı Kanun'un mevcut hükümleriyle ne ya
pılamaz iken bu tasarıyla yapılabilecek? Birisinin bunu net bir şekilde Türkiye Büyük Millet Mecli
sine izah etmesi gerekiyor. 

Tasarıyla ilgili ikinci husus, çok fazla detay düzenlemelere yer verilmesi. Biz ne yapıyoruz, 
kanun mu yapıyoruz, yoksa yönetmelik mi? Ülkenin esaslı sorunlarıyla ilgili düzenlemeler yerine, 
yönetmelikle düzenlenecek hususların Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilmesini 
doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu tasarıyla getirilen düzenlemelerin birçoğu, aslında 
yönetmeliklerle düzenlenebilecek hususlardır. Mesela, Eximbank ile ilgili tek bir işlem, uzun uzadıya 
kanunla düzenlenmeye çalışılıyor. Yine, borç yönetimiyle ilgili hususlar o kadar detay ki kavramlar 
birbirine karışıyor. Tüm bu işlem süreçleri kanuna ithal edilmeye çalışılıyor. Bu düzenlemeler, en 
fazla yönetmelik, hatta bazıları genelge düzeyindeki düzenlemelerdir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, stratejik, 
saydam ve hesap verilebilir yönetim anlayışını sağlamayı amaçlamış, bunun da uygulanabilmesi için 
birtakım ilkeler getirmiştir. Yani bir anlamda, kamu yönetiminin ne yaptığını ve ne yapması gerek
tiğini de bilen bir yönetim anlayışına kavuşması için bazı kurallar koymuştur, hem de bu İktidar dö
neminde. Hatta, önce kanun çıkarılmış, daha sonra -ilk defa herhalde Türkiye'de oldu- Anayasa'ya 
uygun olmadığı için Anayasa değiştirilmiştir. 

Bunlardan birisi de kanunun 14'üncü maddesinde gelir ve giderleri etkileyecek kanun tasarıla
rıyla ilgili düzenlemelerdir. Bu maddeye göre, "Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu 
gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yüküm
lülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği mali yükü (Mülga: Ödenek türleri itibarıyla) orta 
vadeli program ve mali plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. 
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Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir. Ay
rıca, bu kanun tasarılarına Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
veya Hazine Müsteşarlığının görüşleri eklenir." 

Komisyonumuzun huzurundaki kanun tasarısının birçok maddesi ya gelir azaltıcı ya da gider ar
tırıcı veya yükümlülük altına sokacak hükümler içermektedir. Bu maddelerden örnekler verelim: Me
sela, tasarının Türkiye İhracat Kredi Bankası ile ilgili düzenlemesinde, hem ülkemiz açısından özel 
önem arz eden ülkelerdeki kuruluşlara düşük faizli, düşük vadeli, düşük primli nakdî veya gayrinakdî 
krediler ile ilgili uğranacak ve nihayetinde hazinece karşılanacak olan zararların, politik riskler ne
deniyle uğranacak kredi, garanti ve sigorta işlemlerinden doğan ve nihayetinde hazinece karşılana
cak olah zararların oluşturacağı mali yükün miktarının orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde, 
en az üç yıllık dönem için, en azından tahminî olarak hesaplanması ve tasarı ekinde sunulması gere
kirdi. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; daha önce ilgili kuruluşlarla uzlaşılmış tutarlara ait yükümlülük
lerini yerine getirmeyen kurumlara yeniden uzlaşma getirilerek gelir azaltıcı bir niteliğe dönüşmekte. 
Bu durumda olan kurum ve kuruluşlar ile bu işlemden ne kadar bir gelir azalması bekleniyor? Bunun 
da getireceği mali yükün miktarının tasarıya eklenmesi gerekirdi. 

Yine tasarıyla, 1/1/2006 tarihinden önce imzalanmış olup hazinece üstlenmiş olduğumuz üni
versitelere ait borçlarının terkin yetkisi istenmektedir. Bu da yine bütçenin gelirlerini azaltıcı nitelikte 
bir düzenlemedir. Bunun da bütçeye getireceği yük neden hesaplanmamış, Komisyonun ve Genel 
Kurulun bilgisine sunulmamıştır? 

5018 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesi hükümleri, Parlamentonun bütçe hakkının kullanılma
sını sağlamaktır. Bu hükümlere neden uyulmamaktadır? Tasarının maddelerdeki mali yük şayet he-
saplanamaz deniyor ise, o takdirde Hazine Müsteşarlığı Bütçe Kanunu ile bu işlemler için hangi 
verilere ödenek talebinde bulunacak; getirilen tekliflerin uygulama sonuçları Parlamento tarafından 
nasıl denetlenecek? Dolayısıyla getiri ve götürüşü hesaplanmayan kanun tasarılarının Parlamentonun 
huzuruna getirilmesini her fırsatta dile getirdiğiniz millet idaresine olan inancınızın, saydam ve hesap 
verilebilir yönetim anlayışınızın samimiyetinin bir göstergesidir. Bu kavramlara gerçekten inanıyor 
iseniz, slogan olarak kullanmak marifet değildir. Bunlara sözde değil özde inanıyorsanız, kanun ta
sarılarının getireceği mali yükleri yüce Parlamentoya getirmiş olduğunuz tekliflere eklersiniz, Par
lamentonun bütçe hakkının kullanılmasına ve millet iradesinin temsiline imkân verirsiniz, o zaman 
yapılan şeye saygı duyarız. 

5018 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesiyle görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı arasında çok 
ciddi bir çelişki daha yaşanmaktadır. Kanun tasarılarına, Maliye Bakanlığıyla, ilgisine göre, Devlet 
Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığının görüşlerinin de ekleneceği belirtilmektedir. Yani, mer
kezî yönetim bütçesine dâhil olan diğer kurumların gelir azaltıcı, gider artırıcı ve yükümlülük altına 
sokucu kanun tasarılarına ve bunların getireceği mali yüklere ilişkin Hazine Müsteşarlığının görü
şünün alınmasının şartı getirilmektedir. Bu, gayet doğaldır. Ancak, ne gariptir ki, Hazine Müsteşar
lığının kendisini ilgilendiren kanun tasarılarının bütçeye getireceği üç yıllık mali yükle ilgili ne bir 
hesap ne de bir görüş ortaya konmayacaktır. Buradan şu çıkmış olmuyor mu? Parlamento, bu nevi 
kanun taşanları için Hazine Müsteşarlığının görüşlerine itibar edecek fakat Hazine Müsteşarlığından 
sorumlu Bakan, kendisiyle ilgili kanun tasarılarında Parlamentonun bütçe hakkına itibar etmeyecek. 
Diyelim ki tasarı kanunlaştı, hangi kamu idareleri uygulayacak? Hükümet, bu hükümleri parti ör
gütleriyle mi uygulayacak? Tasarıdan Hazinenin bağlı olduğu Bakanın haberi var da, buna rağmen 
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"mali yük falan anlamam" diyerek 5018'in 14'üncü madde hükümlerine uyulmuyorsa, burada hem 
kanun tanımazlık görünüyor... Ayrıca, kanunun amir hükümlerine itibar etmemenin müeyyidesiz 
kalmaması da gerekir. Şayet, koca bir ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinden sorumlu olan 
Bakan tasarının mali yükünü hesaplayamıyoruz diyorsa, bu da, ülkemizin düşürüldüğü, Türkiye 
Cumhuriyeti hazinesinin düşürüldüğü hâlleri göstermesi bakımından acı verici bir durumdur. Parla
mentoya ciddiyet kazandıracak formülleri gelin hep birlikte işletelim. 

Hülasa, millet iradesine itibar edilmeksizin "çoğunluk bizde" şeklindeki terörize edilmiş bir an
layışla getirilen kanun tasarılarıyla ilgili düzenlemelerin ülkeye fayda getirmeyeceğine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; tasarının maddelerinde de göze çarpan birtakım hususlara değinmek 
isterim. Tasarının l 'inci maddesinde "genel gider" tanımına "gecikme faiz ve cezaları" ibaresi ek
lenmektedir. Bu düzenlemenin gerekçesinden anladığımız kadarıyla, görev ihmali sonucu doğan ge
cikme faizi ve cezası gibi giderlerin devletten ödenmesi amaçlanıyor. Çünkü, devlete ait işletmelerden 
kaynaklanan tüm giderler zaten devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu giderler, işlemlerin doğal so
nucu değil de görevlilerin kusur ve ihmalinden kaynaklanıyorsa bunu devlete yüklemek hangi anla
yışın sonucudur? Öte yandan, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun'da yer alan hükümlere aykırıdır. Borç yönetiminin temel amaçların
dan biri de borç servisinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlayacak altyapının sağlanmasıdır. 

Ayrıca, bu zafiyete neden olacak durumların önceden tespiti ve bu konuda gerekli önlemlerin 
alınması da Müsteşarlığın görev ve sorumluluğudur. Dolayısıyla, "genel gider" tanımında değişik
likle görevlilerin sorumluluğunu ortadan kaldıracak bir düzenleme doğru değildir. Bu tanımın madde 
metninden çıkarılması veya yeniden düzenlenmesi gerekir. 

Bir diğer husus: Bu kanun tasarısıyla "stratejik ölçüt" kavramı getirilmektedir. Bu ölçütün tes
piti de yeni oluşturulan Borç ve Risk Yönetim Komitesine veriliyor. Bu Komitede Hazineden so
rumlu Bakan ile Müsteşarlığın bürokratları yer alıyor. Birincisi, "Stratejik ölçüt" kavramı muğlak 
bir kavram. Bu kavramın kendisinin kriterlere ihtiyacı var. Şimdi siz "Bu işleri stratejik ölçütlere 
göre yaptık." diyeceksiniz. Stratejik ölçütün tespitinde iç kontrol düzenlemeleri nerede? Bu ölçütü 
hem Sayın Bakan tespit edecek hem de uygulayacak; bunların birbirinden ayrıştırılması gerekir. Ge
liniz, böyle keyfî uygulamalara imkân veren düzenlemeleri bırakalım. Komitede yer alan bürokrat
ları da töhmet altında bırakacak düzenlemelere de gitmeyelim. Yarın sizler gidersiniz veya 
dokunulmazlığınız devam eder, ama bürokratlar ortada kalır. Geliniz -şayet bir kriter ihtiyacı varsa, 
bunları her zaman lafını edip de içini doldurmadığınız, dolduramadığınız- gerçek anlamda şeffaf, 
açık, hesap verilebilir bir yapıyı birlikte kuralım. Bakanın etkisi altındaki bir komiteye değil, ba
ğımsız bir tespit komitesi oluşturalım. 

4749 sayılı Kanun'un 12'nci maddesindeki değişiklik önerisinde önemli bir husus daha var. Ev
velce "Nakit, borç ve risk yönetiminde en düşük maliyeti sağlayacak en uygun borçlanma düzeyinin 
benimsenmesi." ifadesi tasarıyla kaldırılarak "Orta ve uzun vadede en uygun maliyeti sağlayacak 
borçlanma yapısının oluşturulması." ifadesi getirilmektedir. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. En 
düşük maliyeti sağlama ilkesi artık benimsenmiyor mu? Kısa dönemde maliyetlerini dikkate alma
yacak mısınız? Bugünden orta ve uzun dönem hesabını, yarınını görmeyen bir ortamda nasıl ger
çekleştireceksiniz? 

Bu maddeden herhalde şu amaçlanıyor: "Biz pek iyi yönetemiyoruz, bu arada hatalar yapaca
ğız, bu hatalar sonunda birileri hesap sorarsa da, -hesabını kendinizin de bilmediği- orta, uzun dö
nemde nakit ve borç yönetimi planlaması yaptık, uygun maliyeti saptadık." diyeceksiniz. Bu, 
samimiyetten uzak bir düzenlemedir. 
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Bir başka husus, 4749 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesine eklenen bir fıkrayla mahallî idarele
rin, bağlı kuruluşların ve iktisadi teşebbüslerin borçlanması düzenleniyor. Kanun teklifinde, bu fık
rayla, sanki, belediye ve şirketlerine disiplin getiriliyormuş gibi görünen, ancak, bunlara yurt içi 
piyasalarda tahvil ihracı, uzun vadeli borçlanma imkânı veren bir düzenleme söz konusu. Bunlara ve
rilen izinlerin hazine garantisi anlamına gelmeyeceği ifade edilmekle birlikte, geçmişteki uygula
malardan biliyoruz ki bu borçlar hazinenin sırtına yüklenecek. Bu yolu açmamalıyız. 

Bu maddede başka bir husus: Belediye şirketleri 4749 sayılı Kanun'un kapsamı dışındaki şir
ketlerdir. Bu madde ile zımni olarak belediye şirketleri 4749 sayılı Kanun'un kapsamı içerisine alın
mış olmuyor mu? Hâlbuki 4749 sayılı Kanun'un kapsamını düzenleyen 2'nci maddesinde belediye 
şirketleri sayılmamaktadır, saymak da doğru değildir. Zira bu şirketler, Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre kurulmuş ve faaliyet gösteren şirketlerdir. Bazı şirketlere belediyeler yüzde 3 - 5 gibi azınlık his
seleriyle iştirak etmektedir. Bunların durumu ne olacak? Bu gibi tartışmalı ortamlara meydan ver
memeliyiz diye düşünüyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu tasan ile Eximbank'a yeni görevler ve bunun sonucunda da görev 
zararlan düzenlemesi yapılıyor. Bu maddede dikkat çeken birinci husus şudur: Eximbank ile ilgili dü
zenlemelerin yeri 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun değildir. Eximbank, 4749 sayılı Kanun'un yürütücüsü olan Hazine Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakana bağlı bir kuruluş değildir, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana bağlıdır. Ba
kana bağlansa dahi idari olarak Eximbank hangi kamu idaresine bağlı bir banka ise yapılacak 
düzenlemelerin de bu idari bağ gözetilerek yapılması gerekir. Bankadaki devletin ortaklık hakkı hangi 
kamu idaresi aracılığıyla temsil ediliyor ise o idarenin kanununda veya Eximbank'ın kanununda dü
zenleme yapılmalıdır, yetki ve sorumluluk ilişkisi paralel kurulmalıdır. Bu açıdan çelişkili bir durum 
var. Bu, sadece bağlı olma çelişkisi değil, aynı zamanda yönetimde karar alma, uygulama ve sonuç
larından kamuoyuna ve Parlamentoya hesap vermeyle ilgili birçok soruna da kaynaklık edecek bir 
çelişkidir. Bu nevi düzenlemeler devlet yapısını içinden çıkılamaz ve sorumsuz yönetim anlayışına 
sevk eder. O yüzden bu düzenlemeden de vazgeçilmelidir. 

Maddeyle Eximbank'a peşinen zarar doğuracağı kabul edilen bir görev veriliyor. Bu anlayış 
Eximbank'ın bütün faaliyetlerini atalete sürüklemez mi? Nasılsa sonunda hazinenin sırtına yüklene
cek olan zararlar Eximbank'a verilen diğer fonların verimli ve etkin kullanılmasını bozmaz mı? Ev
velce sıkça rastlanan bir başka husus da Eximbank'ın diğer faaliyetlerinden doğan zararlar görev 
zararlarının arkasına gizlenebilirdi. Bu düzenlemeyle buna bir nevi çanak tutulmaktadır. Bu düzen
leme de kabul edilemez. Hazinenin hâlen görev zararlarından kaynaklanan sorunları mevcutken bir 
yenisi daha eklenmemeli. 

Diğer taraftan, Komisyonda eklenen maddelerde hazine alacaklarının bütçeye gelir-gider yazıl
madan terkini uygulaması da benimsenmeyecek ve 4749 sayılı Kanun'da yer almaması gereken hu
suslardır. 

Bu tasanda yer alan KEY hesabına ilişkin düzenlemelerin hangi tasarıda yer alacağı hususu Hü
kümeti bir hayli zorladı. Dört maddelik tekliften neden vazgeçtiğinizi kamuoyuna bir izah etseniz de 
kamuoyu da bunu iyice bir anlasa. 

Buna ilave olarak "KEY ödemelerine haciz konulamayacağı" konusu, gelir dağılımının ne hâle 
geldiğini göstermesi açısından büyük önem kazanmıştır. Bu hükmü neden koydunuz teklife? Dar ge
lirlilerin hesaplarına ne kadar haciz geleceğini görmek istemiyor musunuz? Ekonomide çizdiğiniz 
pembe tabloların içinde böyle bir resim görmek istemiyor musunuz? 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Yapılan her işte problem ortaya çıkarıyorsunuz. 

Bakın, mahallî idarelere ilişkin yasada karşı çıktığımız hususlar oldu, dinlemediniz. Şimdi, Sayın 
Başbakan "Bu kaynakların bir kısmını memura verelim." diyor. Ne yapacaksınız? 

Hükümetinizin de devlet hazinesine zarar verme anlayışından bu ülkeye ve devlet hazinesine fay
dalı olma anlayışına geçmesi temennisiyle ve ümidiyle yüce heyetinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil Aydoğan. 

Buyurun Sayın Aydoğan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 237 sıra sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu ve şahsım adına söz 
almış bulunuyorum. Grubumuz ve şahsım adına yüce Meclisi ve halkımızı saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, 1990'lı yıllardan 2000'li yılların başına kadar olan dönemde ülkemizin borç 
yükü hızla artmıştır. Siyasi istikrarsızlık ve ekonomik tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaması nede
niyle Türkiye, üreten, istihdam eden, ihraç eden bir ülke olmak yerine borç alan, borcu borçla çevi
ren ve her geçen gün borcu daha da artarak uluslararası kuruluşlara bağımlı bir ülke hâline gelmiştir. 

Bu dönemde oluşturulan çözüm önerileri ve yapılan çalışmalar, siyasi istikrarın sağlanamaması, 
yanlış politikalar uygulanması ya da oluşturulan politikaların kararlı uygulamalarla hayata geçirile
memesi nedeniyle başarıya ulaşamamıştır. Bu dönemde borç sorununun giderek büyümesinin arka
sındaki nedenlerden bir diğeri de bu konuda yeterli yasal düzenlemelerin yapılmamış olmasıdır. 

Bugün bazı değişiklikler yapmak için görüşmekte olduğumuz 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yasalaşmadan önce, borç idaresi, ilgili yılı bütçe 
kanunlarındaki hükümlerle yürütülmüş ve bu durum da borç idaresini müdahalelere son derece açık 
hâle getirmiş ve kırılganlığı artırmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hazinenin borç idaresini yetersiz bir yasal çerçeve içinde 
yürüttüğü dönemler aynı zamanda borç stokunun da hızlı bir şekilde arttığı dönemler olmuştur. Örnek 
vermek gerekirse, 1990 yılında 133 milyon YTL olan hazinenin toplam borç stoku 2001 yılı sonuna 
gelindiğinde 178 milyar YTL'ye ulaşmıştır. Bu artışın 114 milyar YTL'lik kısmı yaşadığımız krizin 
etkisiyle bir yılda borç stokuna eklenmiştir. ABD doları cinsinden baktığımızda da durum farklılık 
göstermemektedir. 1990 yılında hazine borç stoku 45,5 milyar ABD doları seviyesindeyken 2001 
sonu itibarıyla 123,5 milyar ABD dolanna ulaşmıştır. Bu rakamlar on yıllık bir dönemde, dolar ba
zında 2,7 katlık bir artışa işaret etmektedir. Yaklaşık 30 milyar ABD doları seviyesindeki borç sadece 
bir yılda borç stokuna eklenmiştir. Bildiğiniz gibi borç stokunda görülen bu büyük artışlar, yıllarca 
devam eden yüksek bütçe açıkları, 2001 yılında bankacılık sektöründe yaşanan kriz neticesinde ha-
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zine tarafından TMSF'ye ikrazen ihraç edilen senetler, yıllardır biriken görev zararlarının hazinece 
karşılanması ve hazine tarafından verilmiş olan garantilerin ödemelerinin kuruluşlarca yerine geti
rilmemesi neticesinde hazine tarafından üstlenilmesi gibi nedenlerle ortaya çıkmıştır. 

Kamu borçlanmasına yol açan en önemli unsurlardan birisi bütçe açıklarıdır. Türkiye'de bütçe 
açıklarının artmaya başlaması, daha çok 1990'lı yılların ikinci yarısı ile 2000,2001 ve 2002 yıllarında 
olmuştur. Konsolide bütçe açığının gayrisafı millî hasılaya oranı 1991 yılında yüzde 5,3 seviyesin
deyken, bu oran 1996 yılında yüzde 8,3 seviyesine, 2001 yılında yüzde 17,4 oranına ulaşmıştır. AB 
tanımlı genel Hükümet bütçe açığının gayrisafı yurt içi hasılaya oranı ise 2001 yılında yüzde 24,5 ol
muştur. AK PARTİ İktidarlarında bütçe açıklarında ciddi bir azalma trendi görülmüş, merkezî yöne
tim bütçe açığının gayrisafı yurt içi hasılaya oranı 2007 yılında yüzde 1,6'ya, AB tanımlı genel 
hükümet bütçe açığının gayrisafı yurt içi hasılaya oranı ise 2006 yılında yüzde 0,1'e, 2007 yılında ise 
yüzde -1,6'ya düşürülmüştür. 

Kamu borçlanmasına neden olan ikinci unsur, sosyal güvenlik kuruluşlarının yol açtığı açıklar 
olmuştur. Türkiye'de sosyal güvenlik kuruluşlarının mali dengelerine bakıldığında, bu kuruluşların 
mali dengelerinin bozulması ve finansman güçlükleri çekmeleri 1990'h yılların ortalarından sonra söz 
konusu olmaya başlamıştır. 2002 Mi yıllara gelindiğinde ise sosyal güvenlik kuruluşlarının verdiği fi
nansman açıkları için bütçeden aktarılan kaynakların gayrisafı millî hasılaya oranı yüzde 3-4'lere 
ulaşmıştır. 

AK PARTİ İktidarında, süreç içerisinde aktüeryal dengenin sağlanmasına ve sosyal güvenlik 
kurumlarının birleştirilmesine yönelik yasal düzenlemelerle yapısal önlemler alınmıştır. 

Sosyal güvenlik açıklarının en önemli nedenlerinden birisi, 1990'lı yılların başında emeklilik 
yaşı erkeklerde 55, kadınlarda 50 olmasına rağmen, 1992 yılından sonra emeklilik yaşının erkek
lerde 43, kadınlarda 38'e çekilmesidir. 

Kamu kesimi borçlanma gereği içerisinde payı olan üçüncü unsur KİT'lerin açıklarıdır. Bütçe 
imkânları ve mali disiplin gözetilmeksizin uygulanan popülist politikalar sonucu yapılan destekleme 
alımları ile 1990'lı yıllarda önemli görev zararları ortaya çıkmıştır. AK PARTİ İktidarlarında görev 
zararı uygulaması tamamen gündemden kalkmıştır. 

Kamu kesimi genel dengesi içinde yer alan dördüncü unsur fonlardır. Fon uygulamaları kurul
dukları yıllarda finansman fazlası verirken, 1990Tı yıllarda finansman açığı vermeye başlamıştır. Bu 
açıklara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankalar nedeniyle TMSF'nin hazineden 
yaptığı 25,8 milyar dolarlık borçlanma sonucu doğan ve 2007 yılı sonu itibarıyla anapara artı faiz
lerle 74 milyar dolara ulaşan zararları eklemek gerekir. TMSF, hazineye AK PARTİ iktidarları dö
neminde 9,2 milyar dolar geri ödemede bulunmuştur. Hazine garantisinden doğan borçlar, bütçe 
dışında takip edilen borç anapara geri ödemeleri, kur farklarından doğan zararlar ve yap-işlet-
devret sözleşmelerinin gerektirdiği finansmanların da bu açıklara dâhil edilmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak, 1992-2002 yılları arasında iktidarda bulunan hükümetlerin uyguladıkları politi
kalar sonucu ortaya çıkan bütçe açıkları, sosyal güvenlik açıkları, KİT açıkları, görev zararları ve 
fonların zararları ile TMSF'ye devredilen bankalar nedeniyle uğranılan zararlar, hazine garantili 
ödenmeyen borçlar nedeniyle Türkiye bu dönemde olağanüstü borçlu bir ülke hâline gelmiş; Türki
ye'nin toplam kamu net borç stoku 2000 yılında 71 milyar 681 milyon YTL'ye, 2001 yılında 159 mil
yar 575 milyon YTL'ye ve 2002 yılı sonunda da 215 milyar 680 milyon YTL'ye ulaşmıştır. 

ALİM IŞIK (Kütahya) - 2008 kaç oldu? 
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HALİL AYDOĞAN (Devamla) - 2007 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam kamu net borç 
stoku ise 248 milyar 974 milyon YTL'dir. Borçlardaki bu artış da ağırlıklı olarak geçmiş iktidarla
rın yaptığı borçların faizlerinden kaynaklanmaktadır. 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Sayın Vekilim, 2007 kaç oldu, bir de onu söyleyin. 

HALİL AYDOĞAN (Devamla) - Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarlarını kamu borçlarını ar
tırmakla suçlayanlar, kendi iktidarları döneminde kamu borçlarını bir yılda yüzde 122 oranında, iki 
yılda ise yüzde 201 oranında artırdıklarını, AK PARTİ İktidarlarından önceki geçmiş iktidarlar dö
neminde de kamu borçlarının sürekli ve önemli miktarlarda artmış olduğunu bugün unutmuş görün
mektedirler. 

Sizlerle şimdi de iç borç stoku ve kamu brüt borç stoku ile ilgili artış oranlarını paylaşmak isti
yorum: İç borç stokunun 2003 yılında yüzde 29,70; 2004 yılında yüzde 15,48; 2005 yılında yüzde 
9,04; 2006 yılında yüzde 2,73; 2007 yılında yüzde 1,53 oranında arttığı, beş yıllık kümülatif artışın 
da yüzde 70,35 olduğu ve beş yıllık enflasyonun da dikkate alınması hâlinde iç borçlarda muhalefet 
partilerinin sayın lider ve sözcülerinin söylemlerinin aksine reel bir artıştan söz edilmesi mümkün 
değildir. Kamu brüt borç stokunda 2003 yılında yüzde 15,61; 2004 yılında yüzde 11,76; 2005 yı
lında yüzde 5,46; 2006 yılında yüzde 4,28 oranında artış; 2007 yılında ise yüzde -2,97 oranında düşüş 
meydana gelmiştir. Beş yıllık kümülatif artış oranı ise yüzde 37,88'dir. Beş yıllık enflasyon oranı 
dikkate alındığında muhalefet partilerinin sayın lider ve sözcüleri görmeseler ya da göremeseler dahi 
kamu brüt borç stokunun reel olarak düştüğü açıkça görülmektedir. 

Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının gerçekleştirdiği başarılı kamu borçlanma politikaları so
nucu 2002 yılında yüzde 73,7 olarak gerçekleşen AB tanımlı borç stoku/ gayrisafi yurt içi hasıla 
oranı 2007 yılında yüzde 38,8 seviyesine gerileyerek AB-27 ortalamasının çok altına çekilmiştir. Net 
kamu borç stoku ise hem millî gelire oran olarak hem de mutlak değer olarak azaltılmıştır. Ayrıca 
2007 yılında merkezî yönetim borç stoku da nominal olarak azaltılmış ve 2006 yılı sonundaki 345 
milyar YTL'lik seviyesinden 2007 yılı sonunda 333 milyar YTL'ye gerilemiştir. Bunun yanı sıra 
nakit borçlanmaların vadesi 2002 yılında dokuz ay civarındayken, 2007 yılı sonunda otuz dört aya 
uzatılmıştır. Aynı dönemde faizler de yüzde 53,6'dan yüzde 18'e gerilemişken, ortaya çıkan siyasi 
belirsizlik nedeniyle bugün yüzde 22 civarındadır. 

2006 yılından başlayarak yıllık borçlanma stratejileriyle aylık ihale programlan kamuoyuna duyu
rularak şeffaflık ve öngörülebilirlik artınlmıştır. İlk defa yedi yıl vadeli DİBS ihracı yapılmış, enflas
yona endeksli senetlerin üç ayda bir düzenli olarak ihracına başlanılmıştır. Farklı vade ve faiz yapılannda 
enstrümanlar ihraç edilmek suretiyle yatınmcı tabanı genişletilmiştir. İkinci piyasa likiditesini sağlamak 
üzere değişim ve geri alım ihaleleri aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

Özetle söylemek gerekirse, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarlarının sağladığı siyasi ve ekono
mik istikrar sonucu bu dönemde borçların artış hızında çok önemli düşüşler sağlanmıştır. Eğer Ada
let ve Kalkınma Partisi Hükümetleri iktidarda olmasaydı, siyasi ve ekonomik istikrar da sağlanmamış 
olsaydı, Türkiye'nin toplam borçlarının bugünkünden çok daha yüksek seviyelerde olacağını da tak
dirlerinize sunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmanın ön koşulu ka
rarlı bir siyasi irade, istikrarlı bir ekonomik yapı ve güçlü bir hukuki çerçevenin olmasıdır. 2002 yı
lından bu yana uygulanan politikalar ile piyasa istikrarı sağlanmış, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile belirlenen borç idaresinin yasal çerçevesi 
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Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarları tarafından kararlılıkla uygulanmıştır. Bu kapsamda, borç ve risk 
yönetiminde sağlanan kazanımların devam ettirilebilmesi ve borç yönetimi politikalarının etkinliği
nin daha da artırılabilmesine yönelik olarak 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hazırlanarak yüce Meclisimizin gündemine sunulmuştur. 

Kanun tasarısı, kamu finansmanı ve kamu politikalarıyla ilgili olarak zaruri değişiklikler içer
mekte ve bu kapsamda kamu borç yönetiminin etkinliğini artıracak çok önemli düzenlemeler getir
mektedir. Ayrıca söz konusu tasarı, AB müktesebatına uyum sağlanabilmesi açısından da önem arz 
etmektedir. 

Tasarı ile 4749 sayılı Kanun'da 5018 sayılı Kanun'la getirilen düzenlemelere paralellik sağlan
maktadır. 4749 sayılı Kanun ile borç yönetiminin fonksiyonel yapısı da en iyi ülke uygulamalarına 
paralel şekilde yeniden tasarlanmıştır. Risk analizine dayalı borçlanma sistemine geçilmiş ve borç ida
resi yeniden yapılandırılmıştır. Bu yeni yapı, borç yönetiminin etkinliğinin artırılmasını, performansa 
dayalı olarak hizmet vermesini ve iç kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesini hedeflemektedir. 
Hazine bünyesinde kurulan bu yeni yapı ile uluslararası platformda etkin bilgi alışverişi yapılarak en 
iyi ülke uygulamaları takip edilmektedir. 

4749 sayılı Kanun'la Hazine Müsteşarlığına verilen görevlerin etkin bir şekilde koordinasyo
nunun sağlanmasını teminen Müsteşarlık bünyesinde faaliyet gösteren borç ve risk yönetimi komi
tesinin yasal altyapısı oluşturularak ve söz konusu komitenin devlet borcu, hazine garantileri, hazine 
alacak, risk ve nakit yönetiminin temel hedeflerinin belirlenmesine, etkinliğinin artırılmasına ve alt
yapısının geliştirilmesine yönelik kararlan almakla görevli ve yetkili kılınması düzenlenmektedir. 

Bankacılık sektöründe, kamu mevduat bankalarının özel mevduat bankalarıyla rekabet edebilir 
kılınması ve bu kapsamda özel kalkınma ve yatırım bankalarının bankacılık mevzuatı dışında her
hangi bir sınırlama ile karşılaşmaksızın dış finansman ve garanti teminine ilişkin işlemleri gerçek
leştirebilmelerine imkân tanınması, yalnızca kamu mevduat bankaları ile özel kalkınma ve yatırım 
bankalarının sağlayacakları dış imkân ve garantiler ile kamu yatınm ve kalkınma bankalarının bir yıl 
ve daha kısa vadeli dış imkân kullanabilmelerinin Hazine Müsteşarlığının izni dışında tutulması ama
cıyla değişiklik yapılmaktadır. 

Borç yönetiminde etkinliğin artırılması ve portföyün risk yapısının iyileştirilmesini teminen 
türev araçların kullanılabilmesi için gerekli yasal altyapı güçlendirilmektedir. 

Yapılan bir başka düzenlemeyle üniversitelerin 1/1/2006 tarihinden önce imzalanan hazine ga
rantili kredilerine ilişkin olarak Müsteşarlıkça yapılan üstlenimler ile ikrazen kullandırılan kredile
rinden doğan hazine alacaklarının ve anılan kuruluşların uzlaşma kapsamındaki hazine alacaklarının 
bu maddenin yürürlülük tarihi itibarıyla ödenmeyen bakiye tutarı terkin edilmektedir. 

Ayrıca, tasarının "değiştirilen ibareler" başlıklı maddesiyle de üniversitelere dış borcun tahsisi 
imkânının sağlanması amaçlanmaktadır. 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı 
Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında hak sa
hiplerine talep etmeleri hâlinde ödemelerin nemasıyla birlikte nakit veya payları oranında Emlak 
Konut Gayrimenkul Yatınm Ortaklığı hisse senedi verilmek suretiyle yapılacağı düzenlenmektedir. 

Söz konusu düzenleme kapsamında, hak sahiplerinin 29/12/1999 tarihi itibarıyla toplam ala
caklarının Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına ayni sermaye olarak devredilen taşınmaz 
karşılığından fazla oluşması hâlinde fazla tutar nemasıyla birlikte Emlak Konut Gayrimenkul Yatı
rım Ortaklığının yükümlülüğünü aşan kısım olacaktır. 
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Hazine Müsteşarlığı tarafından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının yükümlülüğü 
için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına ikrazen devlet iç borçlanma senetleri, Emlak 
Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının yükümlülüğünü aşan kısmı için ise özel tertip devlet iç 
borçlanma senedi ihraç edilebileceği öngörülmektedir. 

Diğer bir düzenlemeyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 31/12/2007 tarihine verilen özel ter
tip devlet iç borçlanma senetlerinden doğmuş hazine alacaklarının bütçenin gelir ve gider hesapla
rıyla ilişkilendirilmeksizin terkinine bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün, vadesi geçmiş ha
zine garantili kredilerinden Müsteşarlıkça yapılan üstlenmelerden ve ikrazen kullandırılan krediler
den doğan hazine alacakları kapsamındaki borcunun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının 
finans imkânları ve öz kaynak seviyesi açısından ödenebilirlik ölçüsünü aşmış olması, bu itibarla 
vadesi geçmiş hazine alacaklarının Türkiye Cumhuriyeti devletinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakikalık süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

HALİL AYDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkanım, şahsım adına da söz talebim vardı. 

BAŞKAN - Siz görünmüyorsunuz şahsınız adına... 

HALİL AYDOĞAN (Devamla) - Söylemişlerdi bana, ama... 

BAŞKAN - Öyle verilmedi bana. 

Siz devam edin lütfen. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Halil Bey, İmar Bankasının off shore'zedelerine 
de bir dokunun. 

HALİL AYDOĞAN (Devamla) - Sonuç olarak: Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi İkti
darları tarafından sürdürülen mali disiplin ve kararlı özelleştirme politikaları sayesinde toplam kamu 
açığına ilişkin Maastricht kriter tutturulmuş; AB tanımlı brüt kamu borç yükü, AB-27 ortalamaları
nın çok altına çekilmiştir. 

Bugün gelinen noktada, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının temel hedefleri, borç dinamiği
nin iyileştirilmesi, borçlanmalarda enstrüman çeşitliliğine gidilmesi, borç yükünün daha da makul dü
zeylere düşürülmesi, borç stokunun risklere karşı duyarlılığının azaltılması, bu suretle borç stokunun 
büyüklüğünü ve yapısının ekonomide bir risk unsuru olmaktan çıkarılmasıdır. 

Sözlerime son verirken, bu kanun tasarısı ile getirilen düzenlemelerin, yüce Meclisimiz tarafın
dan uygun görüldüğü takdirde, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclisi ve 
halkımızı saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydoğan. 

Şahıslar adına yirmi sekiz talep aynı anda gelmiştir. Çekilen kurada, ilk söz Eskişehir Milletve
kili Sayın Beytullah Asil'de, ikinci söz Gümüşhane Milletvekili Sayın Yahya Doğan'da. Üçüncü söz 
-şayet konuşmayan olursa- İzmir Milletvekili Sayın Harun Öztürk olarak çıkmıştır. 

İlk söz Eskişehir Milletvekili Sayın Beytullah Asil. 

Buyurun Sayın Asil. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakika. 
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BEYTULLAH ASÎL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu Finansmanı ve 
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde şahsım 
adına görüşlerimi ifade etmek için söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, altıncı yılına giren AKP İktidarı, bu altı yıllık süre içerisinde iç ve dış 
borçları içinden çıkılamaz bir hâle getirmiş, bugün de borç yönetiminin düzenlenmesi maksadıyla 
önümüze bu yasa tasarısı getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisinin teslim aldığı ta
rihte Türkiye'nin iç ve dış borcu toplam 224 milyar dolar; 31/12/2007 tarihi itibarıyla baktığımızda, 
bu iç ve dış borç toplamı 447 milyar dolar; mayıs ayı itibarıyla -son veriler o yönde- iç ve dış borcu
muzun toplamı 490 milyar dolar civarına ulaşmış ve bu süreç içerisinde iç ve dış borç toplamında, özel 
sektör borçlan da dâhil, yüzde 100'ün üzerinde, yüzde 120Tere varan bir borçlanma artışı gerçekleş
miştir. Aynı zamanda, bu süreç içerisinde cumhuriyet döneminde kazanımlarımız olan sanayi şirket
leri, hizmet sektöründe yer alan Telekom gibi şirketler özelleştirilmiş, milyarlarca dolar özelleştirme 
gelirleri elde edilmiştir. TÜPRAŞ, PETKÎM, Telekom, ERDEMİR, Tekel, çimento fabrikaları, li
manlar, arsalar satılmış, bunların karşılığında da devlet hazinesine belli değerde rakamlar girmiştir. 
Şimdi dönüp bakıyoruz, bu denli değerlerin satıldığı, borçlanmanın yüzde 120'lere ulaştığı günü
müzde, son altı yıl içerisinde AKP Hükümetinin bu sattığı, az önce saydığım TÜPRAŞ, PETKİM, 
Telekom, ERDEMİR, Tekel düzeyinde, herkes, elini vicdanına koysun, bir tek yatınmı söylesin. 

Değerli arkadaşlarım, bu süre içerisinde bu denli büyük borçlanma ve elde edilen gelirler neti
cesinde de işsizlikte en ufak bir azalma olmamış, bugün itibarıyla son yirmi yılın en yüksek seviye
sine ulaşmıştır. 

Peki, bu rakamlar, bu yüksek borçlanma dış ticaret açığının önlenmesinde faydalı olmuş mudur 
diye baktığımızda da, bugün dış ticaret açığının hem tutarı hem de millî gelire oranı son yirmi beş 
yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Son yirmi beş yılda en yüksek dış ticaret açığı 1984 yılında ya
şanmış. 1984 yılında 3 milyar dolar olan açığın 2008'de 65 milyar dolara ulaşacağı tahmin edil
mektedir. Bu rakamı 75 milyar dolar civarında da telaffuz eden ekonomistler mevcuttur. 

Değerli milletvekilleri, bu denli borçlanma neticesinde enflasyon rakamlanna baktığımızda, enflas
yon rakamlan da hızla yükselmektedir. Bugün itibanyla, son istatistikçi veriler ayı olan haziran ayı itiba
rıyla, ÜFE'de yüzde 17'yi, TÜFE'de ise yüzde 10'u geçmiş durumdayız. 

Değerli milletvekilleri, bu ekonomik verileri ifade ettikten sonra, acaba vatandaşın bütçesinde, 
vatandaşın cebinde bir rahatlık olmuş mudur diye baktığımızda, hemen, bugünkü gündemimizin ba
şında tanm konusunda söz alan arkadaşlarımızın, milletvekillerinin sözleri akla geliyor. Bugün, köylü 
maalesef ne yapacağını şaşırmış vaziyettedir. Burada gündem dışı söz alan arkadaşlarımız, iyi ni
yetle, tarımdan geçinen nüfusun çok büyük sıkıntıda olduğunu, Toprak Mahsulleri Ofisinin buna der
hâl müdahale etmesi gerektiğini, bugüne kadar üstlendiği düzenleyici rolü bugün de sürdürmesi 
gerektiğini ifade ettiler ama bunun karşısında Sayın Tarım Bakanı burada çıktı, hasadın yüzde kaçı
nın Türkiye'de tamamlandığı konusunda bilgi verdi. Hamasi nutukları dinledik, "şu zaman şöyleydi, 
bu zaman böyle oldu" sözlerini işittik ama biz bugün burada arzu ederdik ki, Tarım Bakanı, Türki
ye'de yanan tarım sektörünün, umudu tükenmiş Türk köylüsünün yüreğine biraz su serpsin. 1.300 li
radan 3.350 liraya çıkarttıkları mazotu, bir şekilde tarım sektöründe daha farklı vergiler ile sunacağı 

- 6 3 -



TBMM B: 130 15 . 7 . 2008 O: 4 

müjdesini kendisinden bekledik. 300 bin lira civarında teslim aldıkları gübre fiyatlarının bugün 2 
milyon liraya çıkması karşısında Hükümetin ne gibi tedbirler aldığını burada ifade edip, iki ay sonra 
tarlasını ekecek çiftçinin gönlünü ferahlatmasını isterdik. 

Değerli arkadaşlarım, tarımla ilgisi olmayan arkadaşlarımız bu sözlerin ne manaya geldiğini bil
meyebilir, o nedenle biraz açıklamak istiyorum. Geçen yıl ekim ayında tarlalarımızı ekerken 600 bin 
liradan satın aldığımız DAP gübresinin bugün 2 milyon lira olduğunu hatırlatmak isterim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

BEYTULLAH ASİL (Devamla) - Köylü, kara kara, tarlasını nasıl ekeceğini düşünüyor. Geçen 
gün tarım il müdürlüğündeydim, birçok çiftçinin "Oraya acaba şu kadar gübre atsak nasıl bir mah
sul, verim azalışıyla karşılaşırız?" sorularını cevaplayan mühendislerle karşılaştım. 

O nedenle, Hükümetin konuları biraz daha ciddiye alarak politikalar üretmesi gerektiğini ifade 
ediyor, grubumuz adına konuşan arkadaşımızın temennisi ile sözlerimi bitirmek istiyorum: "Hükü
metinizin de devlet hazinesine zarar verme anlayışından bu ülkeye ve devletin hazinesine faydalı 
olma anlayışına geçmesi" temennisiyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum (MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Asil. 

Şahısları adına ikinci söz Gümüşhane Milletvekili Sayın Yahya Doğan'a aittir. 

Buyurun Sayın Doğan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

YAHYA DOĞAN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan 
önce, maalesef, geçen hafta şehit olan 3 polis evladımıza ve 13 Temmuz günü şehit düşen jandarma 
astsubay başçavuşumuza ve komando erimize Cenabı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı 
dilerim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı, ülkemizin ekonomi politikası uygulamalarında önemli görevleri üst
lenmiş ve üstlenmekte olan Hazine Müsteşarlığımızın faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yerine 
getirmesini hedeflemektedir. 4749 sayılı Kanun 2002 yılında yürürlüğe girmesinden itibaren uygu
lamadan kaynaklanan zaruri değişiklikleri içermekte ve bu kapsamda kamu finansmanının daha sağ
lıklı yapılmasını sağlayacak eksiklikleri tamamlamaktadır. 

Tasarı ile genel olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen dü
zenlemelere paralellik getirilmekte ve borç yönetiminin etkinliğinin artınlabilmesini teminen gerekli 
olan hukuki eş güdüm sağlanarak kurumsal ve idari koordinasyon iyileştirilmektedir. 

4749 sayılı Kanun'un 11 'inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile Müsteşar
lığın garantörlüğünde ve/veya ikrazen finansman talebinde bulunan kuruluşlar ile hibe sağlanan ku
ruluşların gerçek fınansal durumunun ve kuruluşlara sağlanan kredilerin geri ödenebilmesi 
kabiliyetinin doğru tespit edilebilmesi ve dolayısıyla mali disiplininin sağlanabilmesini teminen bu 
işlemlere taraf olan -Kanun'un 2'nci maddesinde yer alan- kuruluşlardan her türlü bilgi ve belge is
temeye Müsteşarlığın yetkili olduğu hususunda düzenleme yapılmaktadır. Kamu hazinedarlığına iliş
kin olarak yapılan yeni düzenlemeyle Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması hususu da göz 
önünde tutulmuştur. 
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Kanundaki bir diğer değişiklikle kanunun ilgili maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin yerine 
getirilmediğinin Müsteşarlıkça saptanması hâlinde Müsteşarlığın idari para cezası uygulamaya yet
kili olduğu düzenlenmektedir. 

Öte yandan, bir diğer düzenlemeyle hâlihazırda faaliyet gösteren borç ve risk yönetim komite
sinin yasal altyapısı oluşturulmaktadır. Hazinenin temel işlevi olan varlık ve yükümlülük yönetimi 
uluslararası standartlara uygun hâle getirilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu KEY ödemeleri konusunda değerli konuşmacılar bir 
hayli hususa değindiler, izninizle ben de bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Bu konut edin
dirme yardımına ilişkin olarak çok kısa teknik bilgi vermek istiyorum ancak bir temel yanılgı var, onu 
öncelikle düzelteyim. Bu fon, çalışanların, işçi ve memurların, ücretlilerin, emeklilerin maaşlarından 
kesilerek oluşturulmuş, biriktirilmiş bir fon değildir. Bu konut edindirme yardımı hesapları mülga 
3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hak
kında Kanun uyannca Emlak Bankası Anonim Şirketinde oluşturulmuş ve 1 Ocak 1987 tarihinde 
uygulanmasına başlanmıştır. Bu yardımdan devlet memurları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-
nu'na tabi 10 ve üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerinde çalışan işçilerin yararlandırılması amaçlanmış
tır. Temel amaç, konutu bulunmayan düşük gelirlilere bir katkıda bulunmak idi. 

Konut edindirme yardımına ilişkin esaslar, 3320 sayılı Kanun ile belirlinmiş olup, anılan Kanun 
uyarınca KEY tutarları hak sahipleri adına ilgili kurumlar ve işverenlerce tahakkuk ettirilecek, Tür
kiye Emlak Kredi Bankasına ait Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılacak 
Devlet Memurları ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabına ödenmiştir. Toplanan paraların 
devlet tahvili, hazine bonosu veya gelir ortaklığı senedine yatırılması suretiyle nemalandırılabile-
ceği ve söz konusu hesaplarda toplanan paraların bakiyesinin altı ay vadeli mevduata uygulanan 
oranlarda faiz tahakkuk ettirileceği hükme bağlanmış idi. 

Biraz önce değindiğim gibi, söz konusu hesaplar için memur ve işçilerden, onların maaşların
dan herhangi bir kesinti yapılmamıştır. Biriken tutarlar, onlar adına işverenleri tarafından yatırılan 
miktarlardır. Yaklaşık dokuz yıl süren bu KEY ödemeleri, 11/11/1995 tarih ve 4130 sayılı Kanun ile 
son bulmuştur. 

Uygulamada KEY hak sahiplerine ilişkin kimlik ve yatırılan yardım tutarlarını içeren bilgilerin 
derlenemediği ve bankaya ulaştırılamadığı görülmüş, konunun çözüme kavuşturulabilmesi için KEY 
hesaplarının tasfiyesine ilişkin 29 Aralık 1999 tarih ve 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yü
rürlüğe konulmuştur ve anılan Kanun Hükmünde Kararname de 3320 sayılı Kanun ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

KEY hak sahipleri, adlarına yatırılan konut edindirme yardımı ve nemaları karşılığında Emlak 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının hissedarı durumuna gelmişlerdir. Hak sahiplerine hisse devrinin 
gerçekleşmesine kadar geçecek süre içinde bu hisselerin mali ve yönetimsel haklarının temsilcisi 
TOKİ olarak belirlenmiştir. 

588 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen 2000/575 
sayılı Karar ile KEY hesaplarının tahakkuk ettirilmesi ve ilgili bankaya devretmekle görevli kurum 
ve kuruluşlar, hak sahipleri adına yapılan yardım tutarları ve emekli sigorta sicil numaralarının yer 
aldığı listeleri Emlak Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne iletmekle görevlendirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, sürenin kısalığı dolayısıyla ve teknik detaylara girince tamamını anlatama
yacağım için şunu söylemek istiyorum: Maalesef devletin kayıtları o dönemlerde düzenli tutulmamıştır. 
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Bu paralar kısmen toplanmış, kısmen toplanamamış, bazı kuruluşlar yatırmış -bunların içerisinde 
KİT'ler de vardır, özel kuruluşlar da vardır- sonuçta içinden çıkılmaz bir hâle gelinmiş ve neticede 
bu Kanun kaldırılmıştır. Aradan uzunca bir zaman geçmiş, konuyla ilgilenilmemiş, bu arada siyasi 
yapılanmada birtakım değişiklikler olmuş, kısacası konu gündemden düşmüştür. Biraz önce, çok de
ğerli bir arkadaşımızın "Altı aydır iktidardaydınız, neden bunu yapmadınız?" sitemini pek anlamlı 
bulmuyorum. 

Yeri gelmişken şunu söyleyeyim: Türkiye Cumhuriyeti devleti, bırakınız kendi vatandaşlarına, 
dışarıdakilere Osmanlının borçlarını dahi taksitlerle de, az az da olsa ödemiştir ve bu paralar da son 
kuruşuna kadar ödenecektir. 

Doğru hesaplamalar yapılabilmesi için gecikmeler olmuştur. İlk başlarda 1,5 milyon denilmiş
tir, 300 milyon, 400 milyon denilmiştir ama işin içerisine girince görülmüştür ki 8,5 milyon hak sa
hibi ve 3 katrilyona yakın, 3 milyar YTL'ye yakın bir meblağ tutmuştur. Dolayısıyla her türlü politik 
mülahazanın dışında bunu söylüyorum, Hükümete gerçekten teşekkür edilmesi gerekiyor. Neredeyse 
"olmayan" hükmündeki bir parayı, şu zor şartlarda hak sahiplerine ödemek için sizin değerli katkı
larınıza ihtiyaç vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

YAHYA DOĞAN (Devamla) - Kabul edeceğiniz bu yasa ile az da olsa, hak sahipleri alacakla
rına kavuşacaklardır. Devletin itibarıdır söz konusu olan. 

Yine benden önceki konuşmacı arkadaşımız, son altı yılda hiçbir şey yapılmadığını söylediler. 
Ben, vallahi acaba yanlış mı duydum diye bir tereddüde düştüm. Yani bir taraftan geçmişten devra
lınan borçları hem de ağır şartlarla alınan borçları ödeyelim, batırılmış olan bankaların borçlarını fa
izleriyle birlikte ödeyelim, ondan sonra bunlar görmezlikten gelinsin. 

Yapılan yatırımlar konusuna gelince de işte, havaalanlarını görüyorsunuz, otobanları görüyor
sunuz. 7-8 bin kilometre duble yol yapıldı, bunlar görülüyor. Bunlar cevap niteliğinde değildir de ya
pılan işlerin de bir yerde takdir edilmesi lazım. Marifet iltifata tabidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

YAHYA DOĞAN (Devamla) - Yani enflasyonun nereden nereye geldiğini, 120-150 bin ders
lik yapıldığını da unutmayalım. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Çiftçinin durumu nasıl, çiftçinin? 

YAHYA DOĞAN (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. 

Bir dahaki konuşmamda bunu cevaplarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

Şimdi soru-cevap işlemine geçiyorum. 

Sayın Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Efendim, tabii bu Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı 25 madde. 
Bunun temel kanun olarak nazara alınması gerçekten yüz kızartıcı bir durum. 
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Sorum şu: Bu yasa tasarısıyla kamu maliyesine getirilen yük ne kadardır? Bu kadar kamu ma
liyesine yük yüklüyorsunuz da bunun kaynağı nereden gelecek, gökten mi yağacak, onu öğrenmek 
istiyorum. 

Ödenecek KEY miktarı kaç liradır? Kaç kişiye ve kişi başına ne miktar bir para ödeyeceksiniz? 

Diğer bir sorum: TOKİ bu "Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" adı altında faaliyette bulu
nan ve buraya yatırılan paralar dolayısıyla edinilen mülklerden ne kadarını almıştır, ne kadarını hangi 
usullerle satmıştır? Burada, Yüksek Denetleme Kurulunun raporunda belirtildiği gibi 743 trilyon 
zarar var mıdır? Bu zarar varsa bu nasıl karşılanacaktır? 

Ayrıca, bu TOKİ nereden çıktı, devletin böyle en kıymetli mallarını alıyor, denetimsiz, hesap
sız, istediklerini istedikleri fiyata satıyor, ihalelere giriyor, o ihaleleri aldıktan sonra istediği adam
lara, yandaşlarına istedikleri fiyatlara veriyor. Bu bir arpalık sistemi değil midir, bu bir soygun sistemi 
değil midir? Buradaki soygunu önlemek için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Sorum bu kadar efendim. 

BAŞKAN - Sayın Öztürk... 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, 2008 finansman programında 149,7 milyar YTL tutarındaki borç servisinin 35 
milyar YTL'sini faiz dışı fazladan, 9,2 milyar YTL'sini de özelleştirme gelirlerinden borçlanma dışı 
kaynak olarak karşılamayı planladınız; borç servisinin 106,9 milyar YTL'lik kısmını da yeniden net 
borçlanmaya giderek karşılayacağınızı öngördünüz. Orta vadeli mali çerçevede faiz dışı fazlayı aşa
ğıya çektiğinize, özelleştirme gelirlerini de kabul edilen yasalarla 2008 yılı başından itibaren, GAP 
başta olmak üzere, ulaştırma ve enerji yatırımlarına aktarmayı kararlaştırdığınıza göre bu kararları
nız faizlerin arttığı dönemde net borçlanma ihtiyacınızı yaklaşık 20 milyar YTL tutarında artırmış ol
muyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Tankut... 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Bakanım, bu kanun tasarısı yasalaştığı takdirde şimdi yapamadığınız hangi işlemleri ger
çekleştireceksiniz? 

Daha önce KEY ödemelerine ilişkin düzenleme bu tasanda iken sonradan teklif olarak getiril
miş ama şimdi yeniden bu tasarıda yer almıştır. Sizce hangisi daha gerçekçi olacaktır? 

Yine bu tasarıyla borç yönetim komitesi kurmaktasınız. Bu şekilde daha kolay borçlanmayı mı 
amaçlamaktasınız? 

Son olarak, borç yönetim komitesinde sizin bakan ve milletvekili olarak dokunulmazlığınız bu
lunmaktadır, ancak orada görev yapacak olan bürokrat arkadaşların dokunulmazlığı olmayacaktır. 
Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Say ın Işık... 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Bakanım, Türkiye Cumhuriyeti devleti son yirmi yıllık dönemde ilk defa son altı yılda üst 
üste cari işlemler açığıyla karşı karşıya kalmıştır. 2002 yılında 0,6 milyar dolar olan cari açık, 2007 
yılında yaklaşık 65 kat artarak 38 milyar dolara çıkmış, 2008 yılının ilk beş aylık verileri değerlen
dirildiğinde de yıl sonunda 80 kat artarak yaklaşık 51 milyar dolara çıkması beklenmektedir. 
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Bu bağlamda, bir: Türkiye ekonomisindeki giderek artan bu cari işlemler açığının kırılma nok
tası sizce nedir? 

İki: Altı yıldır işbaşında olan AKP İktidarları döneminde özelleştirmeyle yapılan satışlara rağ
men gerçekleşen toplam 165 milyar dolar dolayındaki cari açığın temel nedeni sizce nedir? 

Üç: Doğrudan yabancı sermaye girişi giderek yavaşladığına göre cari açığın finansmanını nasıl 
dengelemeyi planlıyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Say ın Varlı... 

MUHARREM VARLI (Adana) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, bu tasarının 5018 sayılı Kanun'a aykırılığı var mıdır, varsa hangileridir? En düşük 
maliyetle borçlanmadan neden vazgeçiyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Süner... 

TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Başkanım, Sayın Bakana sormak istiyorum: 4749 sayılı Ya-
sa'nın 8'inci maddesinde: "Hazine geri ödeme garantisi ve Hazine yatırım garantisi ile lehine ga
ranti sağlanan taraftan verilecek her garanti için bir defaya mahsus olmak kaydıyla garanti edilen 
tutarın yüzde birine kadar garanti ücreti alınır." denmektedir. Yapılmak istenen düzenlemeyle ilgili 
Bakana, yasada belirtilen oranı 5 katına kadar artırma yetkisi verilmektedir. Bu sizce doğru bir dü
zenleme midir? Bu düzenleme yasama yetkisinin devredilemeyeceği yönündeki Anayasa hükmüne 
aykırı değil midir? 

BAŞKAN - Sayın Köse... 

ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakana sormak istiyorum: Niçin 1987-1999 dönemi için hak sahiplerinin alacakları Emlak 
Bankasının altı aylık vadeli mevduat faizleri esas alınarak hazırlanmaktadır. Bilinmektedir ki, bu dö
nemde Emlak Bankası altı aylık vadeli mevduat faizleri düşük tutulmaktaydı. Niçin en büyük beş ban
kanın aylık vadeli mevduat faizlerinin ortalaması alınmamaktadır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, bu yasanın geçici 18'inci madde
sinde özellikle ". . . Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı Anonim Şirketine ikrazen iç borçlanma se
netleri ihraç edilebilir." diyorsunuz. Acaba Türkiye'de mağdur olan İmar Bankası Offshore'zedeleri 
için de bir tahvil ihracını düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Uzunırmak... 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, 2001 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na alınan banka sayısı kaçtır? Bu 
bankaların hazineye maliyeti nedir ve bugün itibarıyla bu bankalardan kaç tanesi satılmıştır? Satış
lardan hazineye irat kaydedilen nedir ve elde kalan bankaların sayısı ve bugünkü rayiç fiyatları ne 
arada düşünülmektedir? 

Teşekkür ediyorum. 
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B AŞKAN-Say ın Hıdır... 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Sayın Bakanım, 14 katrilyon tasarruf kesintilerini geri öde
diniz. Şimdi de 3 katrilyon konut edindirme kesintilerini geri ödüyorsunuz. Bu ödemeler öz kay
naklarımızdan mı yoksa dış borçla mı oluyor? 

İkinci sorum da: TOKİ aracılığıyla son beş yılda yapılan 350 bin konut ve teslim edilen 170 bin 
konutu görmeyerek TOKİ'ye "soygun sistemi" diyen milletvekilleri sizce kör müdür? 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Hıdır, milletvekilleri, sizin hoşunuza gitmeyen eleştiriler yapabilirler. 
İlgililer, partinizin yönetimi, Sayın Bakan, sizler bunlara cevap verebilirsiniz ama milletvekillerini 
körlükle suçlamak da hiç şık olmadı. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Kamer Genc'e Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Kim olursa olsun... 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
her şeyden önce komisyon düzeyinde ve bugünkü katkıları için bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. 
Özellikle Plan ve Bütçe Komisyonundaki ana muhalefet partisinden arkadaşlara teşekkür ediyorum; 
gerçekten yasa bugün buraya gelmişse kendilerinin büyük katkısı vardır. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, Sayın Genc'in sorusuyla başlamak istiyorum. Şu ana kadar 8 milyon 
493 bin 956 kişinin yararlanması, yani hak sahibi olarak belirlenmesi söz konusu. Onlar için ödene
cek toplam tutar yaklaşık 2,8 milyar YTL, bunun yaklaşık 1,8 milyar YTL'si Emlak Konut Gayri
menkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılacaktır. Şu anda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığının yaklaşık 500 milyon liralık bir nakdi vardır. Hazine olarak biz kendilerine 1,3 milyar 
YTL ikraz, yani borç vereceğiz. Ayrıca, bunun ötesinde kalan yaklaşık 1 milyar YTL'yi, biz, bugün 
çıkacak yasa çerçevesi içerisinde yine hazine olarak üstleneceğiz. 

Değerli arkadaşlar, burada ortalamalara bakarsanız, daha doğrusu ortalamalardan önce şunu söy
leyeyim: Eğer bir çalışan, 1987 ve 1995 arası sürekli bir şekilde çalışmış ve işverenden kesintiler 
yapılmışsa, toplam olarak yaklaşık 1.391 lira -maksimum- alabilecektir, yani bütün süre çalışan bi
risinin alabileceği maksimum miktar yaklaşık 1.391 lira. Ortalamalar itibarıyla bakarsanız, SSK'lı 
olan birisi 271,8 lira alacak, Emekli Sandığı mensubu 496,4 lira alacak, diğer sosyal güvenlik ku
rumlarına tabi olan vatandaşlarımız ise... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye. 

Sayın milletvekilleri, sorular sordunuz, Sayın Bakan da cevap veriyor, dinlemeniz sizin adınıza 
faydalı olacaktır. Çok büyük bir gürültü var. Lütfen o gürültüyü aşağıya çekelim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Yani, toplamda hak sahiplerinin ortalama olarak yaklaşık 325,5 lira alması bekleniliyor. 

Değerli arkadaşlar, tabii ki, TOKİ ile ilgili soru... Yani TOKİ, Türkiye'de ciddi bir şekilde konut 
açığını gidermeye çalışan ve önemli ölçüde de sosyal amaçlı çalışan bir kuruluş. Türkiye'nin bence 
en başarılı projelerinden bir tanesi diye ifade etmek lazım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Doğru çalışıyor mu, dürüst çalışıyor mu? 

DEVLET BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Değerli arkadaşlar, Sayın Öztürk'ün so
rusuna gelince; tabii ki, faiz dışı fazlayı biz geçen sene millî gelirin başlangıçta yüzde 4,2'si olarak 
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öngörmüştük. Sonra bunu istihdam paketi lehine, GAP lehine ve mahallî idareler reformu lehine bu 
seneden başlayarak geçen senenin aynı düzeyine, yüzde 3,5'a indirdik. Tabii ki, bunun bir etkisi var, 
ama şöyle söyleyeyim ben size: Buradan aslında borç servisinde de bir miktar düşüş öngörüyoruz. 
Çünkü, bizim her zaman bir ihtiyat payımız söz konusu. 

Ayrıca, hazinenin rezervleri de son derece güçlü arkadaşlar. Yani, en son baktığımda 18 milyar 
YTL civarında idi. Dolayısıyla, borçlanma tutarlarında çok büyük bir farklılık öngörmüyoruz. 

Şunu da ifade edeyim: Son birkaç yıldır kamu sektörünün borçlanma gereğinin millî gelire oranı 
ya sıfır olmuştur ya da eksi olmuştur. Bununladır ki, bu nedenledir ki, Türkiye'de kamu borçları net 
bazda hem mutlak değer olarak hem de millî gelire oran olarak 2004'ten bu yana da bir düşüş gös
termektedir. 

Değerli arkadaşlar, diğer bir soru vardı, KEY düzenlemesiyle ilgili olarak neden iki kez düzen
leme durumunda kaldığımız... 

Değerli arkadaşlar, tabii başlangıçta biz bu tasarıya koymuştuk fakat bu tasarı büyüktür, Mecli
simizde zaman alabilir, ama bu arada hak sahiplerine bir an önce para ödensin diye, biz bunu ayrı bir 
düzenleme olarak... Daha doğrusu bir teklif olarak gelmişti, biz de destekledik ama komisyon dü
zeyinde -Komisyondaki muhalefet ve diğer arkadaşların da telkiniyle- bunun yasanın içerisine geçi
rilmesinin doğru olacağı söylendi. Biz de bunu uygun bulduk ve bu nedenle de bugün bu yasa 
içerisinde bu düzenlemeyi yapıyoruz. 

Bu Borç Yönetimi Komitesi arkadaşlar, şu anda var olan bir komite, teknik bir komite. Bu tek
nik komiteyi yasal düzenleme içerisinde, o çerçeve içerisinde daha iyi bir tanıma kavuşturuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, cari açık Türkiye'de tabii ki ciddi bir sorun ve bunu biz ciddiye alıyoruz. O 
nedenledir ki son dönemlerde gerek istihdam paketi yoluyla Türkiye'deki firmaların rekabet gücü
nün artırılması gerek enerji piyasası reformuyla enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gerek ARGE 
reformuyla Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünlere geçişi gerekse diğer düzenlemelerle -yani sos
yal güvenlik reformuyla tasarrufların artırılması gibi- aslında biz çok yönlü bir şekilde orta vadeli cari 
açığı makul düzeye çekecek bir çaba içerisindeyiz ve bu çabaların üç beş yıllık bir perspektifle ben 
Türkiye'ye büyük bir katkısının olacağını düşünüyorum. 

Bizim gibi Avrupa Birliği ile yakınsama sürecinde olan aşağı yukarı bütün ülkelerde cari açık 
on yıl, on beş yıl ortalama yüzde 7 civarında seyretmiştir. Yani ben Doğu Avrupa, Orta Avrupa ül
kelerini kastediyorum. Türkiye'nin de bundan hiçbir farkı yoktur. Eğer Türkiye siyasi istikrarı korur, 
reform sürecindeki bu ivmeyi devam ettirirse cari açığın önemli bir sorun olmaktan orta dönemde çı
kacağını ben tahmin ediyorum. 

Cari açık şu anda Türkiye'de yaklaşık millî gelirin yüzde 6'sı civarında. 2000 yılında da yüzde 
5 civarındaydı yaklaşık olarak. Bugün, cari açığın Türkiye'nin önünde tabii ki büyümeyi sekteye uğ
ratan bir faktör olmamasının arkasında cari açığın fınansmanındaki kalitesinin yükselmesi söz ko
nusudur. Hatırlarsanız, mesela 2000 yılında "kısa vadeli" diyebileceğimiz sıcak paranın cari açık 
finansmanına katkısı yüzde 60 civarındaydı. Bugün, mesela 2007 yılına baktığınız zaman, bu oranın 
yüzde 5Terin bile altına düştüğünü görürsünüz. Cari açığın finansmanında esas olarak küresel doğ
rudan yatırımlar ve şirketlerimizin uzun vadeli borçlanmasının katkısı önemli ölçüde artmış, bu, 
yüzde 100'ler seviyesine bile varmıştır; ikisini topladığımız zaman. Tabii, şu dönemde küresel doğ
rudan yatırımlarda bir yavaşlama olduğu doğru ama şirketlerimizin orta, uzun vadeli borçlanma im
kânları tabii ki devam etmektedir. Cari açığa kolaycı bir çözüm söz konusu değildir. 
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Arkadaşlar, mayıs ayı itibarıyla cari açık Türkiye'de 43 milyar dolar civandır. Yine mayıs ayı 
itibanyla on iki aylık enerji ithalatımız 41,5 milyar dolardır. Bizim enerji ithalatımız 2002 yılında yak
laşık 9 milyar dolardı, bugün, herhalde bu sene 50 milyar dolara varacaktır. Şimdi, takdir edersiniz 
ki, bu ne bir günde ortaya çıkan bir sorundur... Petrol fiyatlarının artışı, doğal gaz fiyatlarının artışı 
tabii ki bizim kontrolümüzde olan bir faktör değildir. Ama biz şu anda özellikle elektrikte dışa ba
ğımlılığı azaltacak, rüzgârı, tabii ki suyu enerjiye dönüştürecek adımlar atıyoruz. Bunun ötesinde 
nükleer enerjiye tabii ki şu anda ortam hazırlıyoruz. Buna ek olarak da Türkiye'deki kömür kaynak
larının daha iyi bir şekilde kullanılmasına yönelik adımlar da atıyoruz. 

Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Cari açık, doğru, bir sorun Türkiye'de. Cari açığı 
azaltmanın yolu katma değeri yüksek ürünlere geçmek; ARGE'yi, inovasyonu, rekabet ortamını iyi
leştirmektir. Ama bu kısa dönemde tabii ki en iyi şey bizim, mali disiplini korumamız, fiyat istikrarı 
üzerine odaklanmamız, iş ortamını iyileştirmemizdir. 

Değerli arkadaşlar, bu getirdiğimiz yasada 5018'e bir aykırı durum söz konusu değildir, en düşük 
maliyetten de hiçbir şekilde vazgeçmiyoruz. Tabii ki maliyetle risk arasında da bir dengeye oturt
mamız lazım. Hatırlarsanız, 2002 yılında Türkiye'nin net borcunun, net kamu borcunun millî gelire 
oranı yüzde 61,5'tu ve dış veya dövize endeksli, döviz cinsinden borçların oranı yüzde 38'ler civa
rıydı, bugün 2007 yılı sonu itibarıyla, döviz cinsinden borcun net bazda millî gelire oranı yüzde 3'ün 
altına düşmüştür. Dolayısıyla, burada biz bir yandan riski düşüneceğiz bir yandan da tabii ki en ucuz 
borçlanma maliyetini düşüneceğiz. Burada önemli olan, bir dengenin sağlanmasıdır. 

Değerli arkadaşlar, garanti için yüzde 1 ücret alınması, bunun yüzde 5'e kadar çıkartılması olayı. 
Çıkartılabilir, çıkartılacak diye bir kayıt yoktur. Burada, tabii ki orada verilen garantinin niteliği 
önemli. Bir de tabii ki ideal olarak biz son dönemlerde de hazine garantilerini en az düzeye düşüre
cek bir yaklaşım içerisindeyiz. 

1987-1999 yılları arasında niçin altı aylık mevduat? Tabii, şunu söylemek lazım: 1987-1995 yıl
ları arasında bu KEY ödemeleri nemalandırılmış. Kanunda Emlak Bankasının altı ay vadeli mev
duatının esas alınacağı söylenmiştir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla, bizim burada farklı bir 
uygulamaya geçmemiz söz konusu değildir. Hatta, biz, işçi lehine bir düzenleme yaptık. Çünkü o 
dönemde şöyle yapılmış: Özellikle Toplu Konut gibi, TEDAŞ gibi, onların hizmetine sunulmuş bir 
kaynak olarak ve onlar tarafından nemalandırılmış ve orada aslında işçi aleyhine bir düzenleme söz 
konusu iken biz tüm dönem için Emlak Bankasının altı ay vadeli mevduat faizini dikkate almışız. 
Bence, burada herhangi bir aykırılık söz konusu değildir. 

Değerli arkadaşlar, şu anda, İmar Bankası offshore mevduat sahipleri için tabii ki herhangi bir 
düzenleme öngörmüyoruz. 

Tabii ki yine bu bankalarla ilgili bir soru vardı. "Bize maliyeti ne kadar, ne kadar banka?" Tak
dir edersiniz ki bütün verileri şu anda yanımda yok. Değerli arkadaşımızın o sorusuna ben yazılı ola
rak cevap vereceğim. 

Sayın Hıdır... Tabii, bu TOKİ için ben zaten yorumu yaptım arkadaşlar. TOKİ, gerçekten Tür
kiye'de özellikle tabii ki fakir kesim için, daha düşük ücretli kesim için çok önemli bir atılım içeri
sinde. Hem Türkiye ekonomisine büyük katkısı var hem de tabii ki çok kaliteli konut üretme ve hızlı 
bir şekilde üretme konusunda büyük bir katkısı olmuştur. 

Değerli arkadaşlar, bu yaptığımız düzenlemelerde birkaç tane de eleştiri vardı. Müsaade eder
seniz o konuda da bir iki şey söylemek istiyorum. Başlangıçta da aslında bir soru vardı. Bu deği
şikliğe hangi somut ihtiyaçtan dolayı gerek duyulduğunun açık olmadığı tartışıldı. 
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Değerli arkadaşlar, bu yasal düzenlemenin birkaç sebebi vardır. Her şeyden önce, 5018'e uyum 
sağlamak istiyoruz. Diğer önemli bir sebep, AB müktesebatına uyum sağlanması, mesela kamu haz-
nedarlığı konusunda. 

Yine, tabii, KEY ödemeleri için tahvil ihracını yapması bir zorunluluk arkadaşlar. Bu çerçevede, 
bu, yasada daha önce de düzenlenmişti. 

Tahsil imkânı olmayan TMSF alacaklarının terkini ve fonun hazineye borçlarının ödenmesinde 
yeni bir yasal çerçevenin oluşturulması. Burada da, arkadaşlar, TMSF, tabii ki tahsil ettiği gelirleri 
bize aktarmaya devam edecek. Bunu kanunla düzenliyoruz. TMSF'nin bilançosu İnternet'te yayın
lanıyor şeffaf bir şekilde, takip edilebilir. 

Değerli arkadaşlar, yine, bu düzenleme ile Eximbank kredilerinin yasal çerçevesini oluşturması 
ve Bakanlar Kurulu tarafından ülke limitlerinin belirlenmesi getiriliyor. 

Bütün bunlar somut ihtiyaç değerli arkadaşlar. 

Çok teşekkür ediyorum. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, şu İmar Bankasına cevap verme
diniz, offshore'zedelere. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Şu anda gündemimizde değil Değerli 
Arkadaşım. 

BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz tamamlanmak üzere olduğundan, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tek
liflerini sırasıyla görüşmek için, 16 Temmuz 2008 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere, bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.45 
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VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, dünya kültürel ve doğal miras alanlarının yönetimine iliş

kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'm cevabı (7/3508) 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.07.05.2008 \ 

14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Dünya 

Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin 4'üncü maddesinde, "Bu 

Sözleşmeye taraf olan devletlerden her biri topraklarında bulunan kültürel ve doğal mirasın 

saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri ve gelecek kuşaklara iletilmesinin sağlanması 

görevinin öncelikle kendisine ait olduğunu kabul eder. Bunun için kaynaklarını sonuna kadar 

kullanarak ve uygun olduğunda özellikle mali, sanatsal, bilimsel ve teknik alanlarda her türlü 

uluslararası yardım ve işbirliği sağlayarak elinden geleni yapacaktır" denilmektedir. 

Bu itibarla; 

1. Ülkemizde bulunan Dünya Kültürel ve Doğal Miras alanlarına ilişkin bir 

yönetim planlaması yapılmış mıdır? Yapılmadı ise yapılmama/yapılamama nedenleri nedir? 

Ne zaman yapılması planlanmaktadır? 

teşhiri ve gelecek kuşaklara iletilmesinin sağlanması için Bakanlığınız bütçesinden ne kadar 

ödenek ayrılmıştır? Ne kadar harcama yapılmıştır? 

3. Bakanlığınızca söz konusu alanların korunması, muhafazası, teşhiri, 

yenileştirilmesi için gerekli olan hangi yasal, bilimsel, teknik, idarî ve malî önlemler alınmıştır? 

4. Ülkemizde bulunan istisnaî evrensel değerde mütalâa edilen, kültürel veya 

doğal mirasın parçasını oluşturan varlıkların bir envanteri çıkarılmış mıdır? Bu envanter 

"Dünya Kültür Mirası Komitesi"ne sunulmuş mudur? Bu envanter güncel hale getirilmekte 

midir? 

5. Dünya Kültür Mirası Komitesince söz konusu kültürel veya doğal mirasın 

korunması için yapılan yardımların miktarı ne kadardır? Yıllara göre dağılımı nedir? 

6. İstanbul'un, UNESCO 'nun Dünya Mirası Listesi nden çıkarılma tehlikesi ile 

karşı karşıya olduğuna yönelik basında çıkan iddialar doğru mudur? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Adana Milletvekili 

2. 2000-2008 yılları arasında yıllar itibariyle söz konusu alanların korunması, 
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: T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 f \16'2JS\ 
Konu : Soru Önergesi 

(O / £>"> /2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 23/05/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/6264sayıh yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/3508 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. I 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 7/3508 ESAS NÖ'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

14/02/1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin 4'üncü maddesinde, 
"Bu sözleşmeye taraf olan devletlerden her biri topraklarında bulunan kültürel ve doğal 
mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri ve gelecek kuşaklara iletilmesinin 
sağlanması görevinin öncelikle kendisine ait olduğunu kabul eder. Bunun için kaynaklarını 
sonuna kadar kullanarak ve uygun olduğunda özellikle mali, sanatsal, bilimsel ve teknik 
alanlarda her türlü uluslararası yardım ve işbirliği sağlayarak elinden geleni yapacaktır" 
denilmektedir. 

Bu itibarla; 

SORU 1: Ülkemizde bulunan Dünya Kültürel ve Dünya Miras alanlarına ilişkin bir 
yönetim planlaması yapılmış mıdır? Yapılmadı ise yapılmama/yapılamama nedenleri nedir? 
Ne zaman yapılması planlanmaktadır? 

CEVAP 1: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na 5226 sayılı 
Kanun ile eklenen Ek Madde 2 gereğince 27/11/2005 tarihli ve 26006 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren "Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri 
ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 
kapsamında Bakanlığımca alan yönetimi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. 

"Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim 
Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yayımlanması 
sonrasında; UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan İstanbul'un tarihi alanları, UNESCO 
Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi, Alanya Kalesi 
ve Tersanesi için yönetim planı hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. 

Alanya Kalesi ve Tersanesi ile Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi alan yönetim 
çalışmaları çerçevesinde yönetim alan sınırı belirlenmiş ve alan başkanı ataması yapılmıştır. 
İstanbul'un tarihi alanları yönetim planının hazırlanmasına ilişkin alan başkanı atanmış olup, 
yönetim alan sınırı ve tampon bölge sınırının belirlenmesine ilişkin çalışmalar İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlığımca koordineli olarak yürütmektedir. UNESCO Dünya 
Miras Listesi ile Dünya Miras Listesi Geçici Listesinde yer alan diğer alanlarımıza ilişkin alan 
yönetim çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. 

SORU 2: 2000-2008 yılları arasında yıllar itibariyle söz konusu alanların korunması, 
teşhiri ve gelecek kuşaklara iletilmesinin sağlanması için Bakanlığınız bütçesinden ne kadar 
ödenek ayrılmıştır? Ne kadar harcama yapılmıştır? 

CEVAP 2: Bakanlığımca söz konusu alanlara ayrılan ödenek miktarı aşağıda yer 
almaktadır. 

2000-2008 yılları arasında Dünya Kültürel ve Doğal Miras Alanlarına, ilişkin 
Bakanlığım bütçesinden ayrılan ödenekler aşağıda verilmiştir. Ödenekler İl Özel İdaresine 
aktarılmıştır. 
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2000-2008 YILLARI İTİBARİYLE GÖNDERİLEN ÖDENEKLER 1 

YILI ILI ÖDENEK MİKTARI (YTL) 
2000 İstanbul 1.839.500 
2001 istanbul 1.759.000 
2002 İstanbul 3.709.000 
2003 İstanbul 1.282.000 
2004 İstanbul 1.702.000 
2005 İstanbul 1.381.000 
2006 İstanbul 3.750.000 
2007 istanbul 1.350.000 
2008 istanbul 1.500.000 
2003 Sivas 2.300.000 
2008 Sivas 100.000 
2001 Karabük 150.000 
2002 Karabük 490.000 
2006 Karabük 400.000 
2004 Nevşehir 536.000 
2005 Nevşehir 241.000 
2006 Nevşehir 300.000 
2007 Nevşehir 389.000 
2006 Denizli 60.000 
2008 Adıyaman 350.000 

NOT: Adıyaman ve Sivas'a 2008 yılı içinde Ayrıntı Harcama Programı çerçevesinde 
ödenek gönderilecektir. 

İSTANBUL: 
2000 Yılı Yatırım Proeramından; 

- İstanbul Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Onarımı 170.000 
- İstanbul Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Onarımı 170.000 
- İstanbul Topkapı Sarayı Harem Yapıları Onarımı 170 000 
- İstanbul Arkeoloji Müzesi Onarım ve Müş. Teş Tan 95.000 
- İstanbul Arkeoloji Müze Eski Şark Eserleri Yangın ve Soyguna 

Karşı Teçhizi 70.000 
- İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Binaları Onarımı 40.000 
- İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Binası Onarım ve Düzenlemesi 40.000 
- İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Bölümünün Yangın ve Soyguna 

Karşı Teçhizi 70.000 
- İstanbul Topkapı Sarayı Yapı Gurubu Onarımı 55.000 
- İstanbul Topkapı Saray Yapıları Onarımı 232.500 
- İstanbul Topkapı Sarayı Harem Yapıları Onarımı 232.500 
- İstanbul Topkapı Sarayı İdari Yapıları Sergi Salonları 

Bakım Onarımı 30.000 
- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Onarımı 30.000 
- İstanbul Türbeleri Onarımı 40.000 
- İstanbul Hisarlar Onarımı 50.000 
- İstanbul Ayasofya Müzesi ve Bağlı Birimlerinin Restorasyonu 300.000 ,f 
- İstanbul Ayasofya Müzesi, Kariye ve Aya İrini Onarımı 24.500 / 
- İstanbul Emirgan Şerifler Yalısı Restorasyonu 20.000- • 
TOPLAM 1.839.500i 
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2001 Yılı Yatırım Programından: 
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- istanbul Ayasofya Müzesi ve Bağlı Birimlerinin Restorasyonu 200.000 
- İstanbul Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Onarımı 125.000 
- İstanbul Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Onarımı 138.000 
- İstanbul Harem Yapılan Onarımı 150.000 
- İstanbul Arkeoloji Müzesi Onarım ve Teşhir Tanzimi 150.000 
- İstanbul Emirgan Şerifler Yalısı Restorasyonu 150 000 
- İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Binası Onarımı 28.500 
- İstanbul Türbeleri Onarımı 40 000 
- İstanbul Topkapı Sarayı Harem Yapıları Onarımı 183.000 
- İstanbul Topkapı Sarayı Saray Yapıları Onarımı 190.000 
- İstanbul Topkapı Sarayı Güvenlik Sistemi Kurulması 100.000 
- İstanbul Topkapı Sarayı İdari Yapıları Sergi Salonları 

Bakım Onarımı 304.500 
TOPLAM 1.759.000 

2002 Yılı Yatırım Programından; 

- İstanbul Ayasofya Müzesi ve Bağlı Birimlerinin Restorasyonu 429.000 
- İstanbul Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Onarımı 215 000 
- İstanbul Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Onarımı 250.000 
- İstanbul Yıldız Sarayı Harem Yapıları Onarımı 270.000 
- İstanbul Arkeoloji Müzesi Onarım ve Teşhir Tanzimi 515.000 
- İstanbul Emirgan Şerifler Yalısı Restorasyonu 415.000 
- İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Binası Onarımı 25.000 
- İstanbul Tarihi Eserlerin Restorasyonu 200.000 
- İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı Restorasyonu 500.000 
- İstanbul Topkapı Sarayı Saray Yapıları Onarımı 300.000 

- İstanbul Topkapı Sarayı Harem Yapıları Onarımı 290.000 
- İstanbul Topkapı Sarayı İdari Yapıları Sergi Salonları 

Bakım Onarımı 300.000 
TOPLAM 3.709.000 
2003 Yılı Yatırım Programından; 

- İstanbul Eski Teşvikiye ve Gülhane Hastaneleri Restorasyonu 209.000 
- İstanbul Ayasofya Müzesi ve Bağlı Binaları Restorasyonu 308.000 
- İstanbul Emirgan Şerifler Yalısı Restorasyonu 195.000 
- İstanbul Topkapı Sarayı Saray Yapıları Onarımı 153.000 
- İstanbul Topkapı Sarayı Harem Yapıları Onarımı 142.000 
- İstanbul Topkapı Sarayı İdari Yapılar Onarımı 275.000 
TOPLAM 1.282.000 
2004 Yılı Yatırım Programından; 

- İstanbul Eski Teşvikiye ve Gülhane Hastaneleri Restorasyonu 1.112.000 
- İstanbul Topkapı Sarayı Saray Yapıları Onarımı 256.000 
- İstanbul Topkapı Sarayı İdari Yapıları Sergi Salonları 

Bakım Onarımı 284.000 
- İstanbul Kariye Müzesi Yangın Soygun Sabotajlara Karşı Teçhizi 50.000, 
TOPLAM 1.702.0Qtf 
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2005 Yılı Yatırını Programından: 

- İstanbul Büyükada 10 pafta, 1 ada, 1 parselde-bulunan Taşınmazın Onarımı 
Çevre Düzenlemesi ve Teşhir-Tanzimi 

- İstanbul Eski Teşvikiye ve Gülhane Hastanelerinin Restorasyonu 
- İstanbul I. II. III Numaralı Koruma Kurulu Müdürlüğü Hizmet Binasına 

Güvenlik Sistemi Kurulması 
- İstanbul Arkeoloji Müzelerine Güvenlik Sistemi Kurulması 
- İstanbul Yıldız Sarayına Güvenlik Sistemi Kurulması 
TOPLAM 

2006 Yılı Yatırım Programından: 

-İstanbul Anıtları Rol. Resti ve Resto.ve Çev Düz. Proje Yapımı 
-İstanbul Anıtları Onarımı ve Çevre Düzenlemesi 

- İstanbul Topkapı Sarayı Rest. Ve Teşhir Tanzimi 
-İstanbul Eski Teşvikiye ve Gülhane Hastanelerinin Restorasyonu 
TOPLAM 

2007 Yılı Yatırım Programından; 

-Topkapı Sarayı Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi 
-Eski Teşvikiye ve Gülhane Hastaneleri Restorasyonu 
TOPLAM 

2008 Yılı Yatırım Programından; 

-İstanbul Topkapı Sarayı Restorasyon ve Teşhir Tanzimi 
-İstanbul Eski Teşvikiye ve Gülhane Hastaneleri Restorasyonu 
TOPLAM 

SİVAS: 

2003 Yılı Yatırım Programından; 

- Sivas Divriği Ulu Camii Darüşşifası Bakım Onarımı 
- Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Rölöve, Restitüsyon ve 

Restorasyon Proje Yapımı 
TOPLAM 

2008 Yılı Yatırını Programından; 

- Sivas Divriği Abdullah Paşa Konağı Onarımı 
TOPLAM 
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KARABÜK: 

2002 Yılı Yatırım Programından : 

- Karabük Safranbolu Eski Hükümet Konağı Restorasyonu 490.000 
TOPLAM 490.000 

2001 Yılı Yatırım Programından: 

- Karabük Safranbolu Eski Hükümet Konağı Restorasyonu 150.000 
TOPLAM 150.000 

2006 Yılı Yatırım Programından: 

- Karabük Safranbolu Hıdırlık Tepe Çevre Düzenlemesi ve Onarımı 400.000 
TOPLAM 400.000 

ADIYAMAN: 

2008 Yılı Yatırım Programından : 

-Adıyaman Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Malzeme,Yapısal Durum 200.000 
Jeolojik Araştırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim 
Planı Oluşturma 

-Adıyaman Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Çevre Düzenleme 150.000 
Uygulama Projesi 

TOPLAM 350.000 

NEVŞEHİR: 

2004 Yılı Yatırım Programından; 

- Zelve Örenyeri Tehlike Arz Eden Kaya Bloklarının Onarımı 50.000 
- Selçuklu Tarihi Mezarlıkları ve Osmanlı Dini Mimari Örneklerinin 486.000 

Bakım Onarımı 
TOPLAM 536.000 
2005 Yılı Yatırım Programından; 

- Kapadokya Koruma Kurulu Geliştirme ve Değerlendirme Projesi 241.000 
TOPLAM 241.000 

2006 Yılı Yatırım Programından : 

- Tarihi Çevre Koruma ve Geliştirme Rölöve ve Restorasyon Projesi Yapımı 50.000 
- Kapadokya Koruma Geliştirme ve Değerlendirme Projesi 250.000 
TOPLAM 300.000 
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2007 Yılı Yatırım Programından: 

- Hacıbektaş Müzesi Onarım ve Teşhir Tanzimi 
-Zelve Örenyeri Tehlike Arzeden Kaya Bloklarının Sağlıklaştırılması 
ve Çevre Düzenlemesi 

- Arşiv Sistemi Kurulması 
- Hacıbektaş Müzesi Onarım ve Teşhir Tanzimi 
TOPLAM 

20.000 
19.000 

389.000 

100.000 
250.000 

DENİZLİ: 

2006 Yılı Yatırım Programından: 

- Denizli Pamukkale Arkeoloji Müzesine Güvenlik Sistemi Kurulması 60.000 
60.000 TOPLAM 

2863 sayılı Kanunun 15/a maddesinde "Kısmen veya tamamen gerçek ve tüzel 
kişilerin mülkiyetine geçmiş olan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile 
koruma alanları Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak programlara uygun olarak 
kamulaştırılır. Bu maksat için Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konur" 
hükmü yer almaktadır. 

22/07/1989 tarihli ve 20229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi'nin" 10'uncu maddesinde yer alan 
"Mimari mirasın korunması, bunun teşviki ve yaygınlaştırılmasını, kültürel ve çevresel 
planlama politikalarının başlıca unsuru olarak kabul etmek" hükmü doğrultusunda 2863 sayılı 
Kanun uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan sivil 
mimarlık örneklerinin kamulaştırılması bakım ve onarımlarının yapılıp yeni işlevler verilmesi, 
yaşanır halde gelecek nesillere aktarılması, arkeolojik sit alanlarında kazı yapılması, ören 
yerlerinin çevre düzenleme projesi kapsamında düzenlenmesi, müzelerin güvenliğinin 
sağlanması için müze gelişim alanında kalan taşınmazların kamulaştırılması işlemleri 
gerçekleştirilmektedir. 

2003-2008 yılları arasında aşağıda belirtilen ödenekler kapsamında kamulaştırma 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

YIL ÖDENEK 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

698.561.000 000.-TL 
670994.509 000-TL 

6.858.712 - YTL 
4.486.348.- YTL 
4.735.291.- YTL 

2008 yılı için 4.994.000.- YTL ödenek ayrılmış olup, işlemler devam etmektedir. 
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SORU 3: Bakanlığınızca söz konusu alanların korunması, muhafazası, teşhiri, 
yenileştirmesi için gerekli olan hangi yasal, bilimsel, teknik, idari ve mali önlemler alınmıştır 9 

CEVAP 3 : UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Bakanlığımın da katkıları ile 2007 
yılı başından itibaren ülkemizdeki Dünya Miras Alanlan'nın bir sosyal sorgulama yaklaşımı 
içerisinde güncel durumlarının saptanması amacı doğrultusunda bir proje geliştirmiş olup, 
proje ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Dünya Miras Alanlarımızın güncel durumlarına 
ilişkin yürütülen bu çalışmadan elde edilen sonuçların ilgili taraflarca paylaşımı ve bundan 
sonra Dünya Miras Alanları kapsamında ülkemiz ölçeğinde yapılabilecek faaliyetlere dönük 
olarak bir yol haritasının elde edilmesi amacıyla; 18-20/04/2008 tarihleri arasında İstanbul'da 
geniş katılımlı bir Çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya ilişkin sonuç raporları hazırlanmakta 
olup, bu raporlar doğrultusunda Dünya Miras Alanlarımızda yürütülecek çalışmalar 
belirlenecektir. 

Ayrıca; Dünya Miras Komitesi, Dünya Miras Sözleşmesi Uygulama Kılavuzunun 
108'inci maddesinde de belirtildiği üzere Dünya Miras Listesine aday gösterilecek olan 
alanların bir alan yönetimi planı bulunmasını zorunlu hale getirmiş olup, alan yönetimi 
planının varlığını, alanın varlığının sürdürülmesinin bir garantisi olarak görmektedir. Bu 
nedenle, 5226 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu'na eklenen Alan Yönetimi Kavramı ve "Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun 
Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik" in çıkarılması ile bu sorun aşılmıştır. 

UNESCO Dünya Merkezinin 2006 yılında gerçekleşen 30Dönem Toplantısını 
takiben İstanbul'un Tarihi Alanlarını İzleme Komitesi ve Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. 
İstanbul'un tarihi alanlarında sürdürülen ve yapılacak olan koruma çalışmalarına danışmanlık 
yapmak üzere İzleme Komitesi İstanbul Valiliğinin himayesinde 22 idareden oluşturulmuştur. 
Ayrıca; Komitenin geniş katılımlı yapısı idareler arasında koordinasyonun geliştirilmesine 
büyük katkı sağlamıştır. İstanbul Vali Yardımcısı başkanlığında toplanan Yürütme Kurulunun 
görevi ise; İstanbul Kültürel Mirası ile ilgili çalışmaları belirlemek ve bu çalışmaların 
uygulanma sürecini izlemektir. 

SORU 4: Ülkemizde bulunan istisnai evrensel değerde mütalaa edilen, kültürel veya 
doğal mirasın parçasını oluşturan varlıkların bir envanteri çıkarılmış mıdır? Bu envanter 
"Dünya Kültür Mirası Komitesi"ne sunulmuş mudur? Bu envanter güncel hale getirilmekte 
midir? 

CEVAP 4: Dünya Miras Listesinde yer alan varlıklar uluslararası düzeyde evrensel 
değere sahip varlıklar olarak kabul edilmektedirler. Ülkemizden 9 adet varlık bu listede yer 
almaktadır. Ayrıca; Uluslararası düzeyde evrensel değere sahip olduğu düşünülen ve Dünya 
Miras Listesine aday gösterilebilecek 18 adet varlığımız da 2000 yılında Dünya Miras 
Merkezince onaylanmış olan Dünya Mirası Geçici Listemizde yer almaktadır. Geçici 
listemizin güncellenmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

Bakanlığım Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Emlak Dairesi 
Başkanlığı Tespit Şubesince, 2863 sayılı Yasa'nın 7'inci maddesi gereği Türkiye genelinde 
tespit ve tescili gerçekleştirilen taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının envanteri 
gerçekleştirilmiş olup, devamlı olarak güncelleştirilmektedir. 

- 8 1 -



TBMM B: 130 1 5 . 7 . 2 0 0 8 

TÜRKİYE GENELİNDE TESCİL EDİLMİŞ 
SİT ALANLARI İLE TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

SİT ALANLARI 

SİT TÜRÜ SAYISI 

Arkeolojik Sit Alam 7272 

Doğal Sit Alanı 1122 

Kentsel Sit Alanı 210 

Tarihi Sit Alanı 138 

Diğer Sit Alanları (Üst üste Sit Alanları) 381 

Kentsel Arkeolojik Sit Alanı 38 

TOPLAM 9161 

TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 

TAŞINMAZ TÜRÜ SAYISI 

Sivil Mimarlık Örneği 50957 

Dinsel Yapılar 7312 

Kültürel Yapılar 7877 

İdari Yapılar 1973 

Askeri Yapılar 
917 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 2796 

Mezarlıklar 2479 

Şehitlikler 212 

Anıt ve Abideler 291 

Doğal Varlıklar 5466 

Kalıntılar 1560 

Korunmaya Alınan Sokaklar 47 

TOPLAM 81887 

2007 yıl sonu itibariyle güncellcıımistir 
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SORU 5: Dünya Kültür Mirası Komitesince söz konusu kültürel veya doğal mirasın 
korunması için yapılan yardımların miktarı ne kadardır? Yıllara göre dağılımı nedir? 

CEVAP 5: UNESCO Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde 
Dünya Miras Merkezince Dünya Miras Fonu oluşturulmuştur. Söz konusu Fon ile öncelikle 
Tehlike Altındaki Miras Listesinde yer alan alanlar olmak üzere, sözleşmeye taraf ülkelere 
uluslararası yardım yapılmaktadır Ülkemizde Tehlike Altındaki Miras Listesinde yer alan 
varlığımız olmadığı için bugüne kadar bu fondan herhangi bir yardım alınmamıştır. 

SORU 6: İstanbul'un, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesinden çıkarılma tehlikesi ile 
karşı karşıya olduğuna yönelik basında çıkan iddialar doğru mudur? 

CEVAP 5: UNESCO Dünya Miras Komitesinin 27., 28., 29. ve 30. Dönem 
Toplantılarında İstanbul'un Tarihi Alanlarının "Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi"ne 
alınması hususu değerlendirilmiş ve alınan kararlar gereğince ülkemizden İstanbul'un Tarihi 
Alanlarının " Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi"ne kaydırılmaması için alınan tedbir ve 
yürütülen çalışmaların yer aldığı ilerleme raporları istenmiştir. Bu doğrultuda; Bakanlığımca 
hazırlanan 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait ilerleme raporları değerlendirilmek üzere 
Dünya Miras Merkezine iletilmiştir. Ayrıca, Dünya Miras Komitesinin 2007 yılındaki 31. 
Dönem toplantısında almış olduğu karar gereğince, 1 Şubat 2008 tarihine kadar UNESCO 
Dünya Miras Merkezine iletilmesi istenilen daha önceki raporlarda da yer verilen Tarihi 
Alanların Tehlike Altındaki Miras Listesine kaydırılmasını önlemek üzere, yürütülen 
çalışmaların yer aldığı 2008 yılı ilerleme raporu Bakanlığımca hazırlanmış olup, 
değerlendirilmek üzere Dünya Miras Merkezine iletilmiştir. Nihai karar Dünya Miras 
Komitesinin 2-10/07/2008 tarihlerinde gerçekleşecek olan 32. Dönem Toplantısında 
alınacaktır. 

2.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, Seyhan'daki bir restoran inşaatına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve içişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/3544) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıda yer alan sorulan, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR 
CIIP Adana Milletvekili 

A d a n a ' n ı n R c ş a t b c y M a h a l l e s i S e y h a n m e r k e z i l çes ine bağl ı o l d u ğ u halde adı g e ç e n 

m a h a l l e d e yen i aç ı lacak o l a n bir restaurantın inşaat ça l ı şmas ı için Yüreğ i r B e l e d i y e s i ' n i n araç ve 

işçileri se ferber o lmuştur , B ir Fatih marka k a m y o n , bir k e p ç e v e çok s a y ı d a işçi Yüreğ i r B e l e d i y e ' s i 

tarafından gönder i lmiş t i r . B u ç e r ç e v e d e ; 

1 . Bahs i g e ç e n m a h a l l e y e Yüreğ i r B c l c d i y e ' s i hangi s e b e p l e v e hangi y e t k i y l e inşaat araç ve 

çal ışanları g ö n d e r m i ş t i r ? 

2. Bahs i geçen- restaurantın inşaatı k i m e aittir? İnşaat yap ımı için S e y h a n B e l e d i y e ' s i n d e n 

izin a l ı n m ı ş mıdır? 
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T C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI B050MAH065000/ " ^ S l Ö 
KONU 7/3544 Yazılı soru önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

_g 7 . ^ 2 0 0 8 

İLGİ: a)Başbakanlığın 30/05/2008 tarihli 2416 sayılı yazısı 
b) TBMM Başkanlığının 28/05/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0 GNS.O 10.00.02-
7/3544-6402-13532 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof Dr. Nevin Gaye ERBATUR'un 7/3544 sayılı yazılı 
soru önergesi ile ilgili olarak Adana Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim 

EKİ: 1 

TC 
ADANA VALİLİĞİ 

İl Mahalli idareler Müdürlüğü 

SAYI :B054VLK4010700/349/ L \ ° T « 
KONU: 7/3544 Esas NoTu Yazılı Soru önergesi 

Beşir AT ALAY 
Bakan 

16 HAZİRAN 2008 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İlgi: 10.06.2008 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/15815 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan 7/3544 sayılı yazılı soru önergesinde istenilen bilgiler madde madde aşağıya 
çıkartılmıştır. 

1- Yapımına yardım edildiği belirtilen restaurant inşaatı Adana İli, Seyhan İlçesi, Reşatbey 
Mahallesinde olup, Yüreğir Belediyesinin hizmet alanının dışında kalmaktadır. İddia 
edildiği gibi belediye tarafından herhangi bir araç ve insan gücü gönderilmemiştir. 

2- Bahse konu inşaatın Yüreğir Belediyesinin hizmet sınırları dışında olması nedeniyle 
arşivlerde konu hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. Adı geçen mahalle 
120 hektar büyüklüğünde olup, Meri İmar Planında MİA bölgesi olarak görülmektedir. 
Şehir merkezinde bulunan bu bölge ticaret alanı olarak ilimizin %30'una, mahallenin ise 
%90'nına hitap etmektedir. Bu nedenle gerekli tespitler yapılamamıştır. Bahse konu 
işyerinin açık adresi veya tapu kaydı gibi veri eksiklikleri tamamlandığında gerekli tespit ve 
incelemeler yapılabilecektir. /I 

, . İlhan ATIŞ / 
Bilgilerinize arz ederim. V a l i / 
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T B M M BAŞKANLIĞINA 

Osmaniye İli Kadirli İlçesi köylerine içme suyu sağlamak üzere İl Özel 
İdaresi tarafından yürütülen "Karapınar İçme Suyu İnşaatı Projesi"ne ilişkin 
aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn: Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 08.05.2008 

Hakan COŞKUN 
Osmaniye Milletvekili 

1- Söz konusu projenin ihale bedeli kaç YTL'dir, proje için şu ana kadar kaç 
YTL ödeme yapılmıştır? Daha ne kadar ödenek aktarılması gerekmektedir: " • .... 

2- Projede hangi köyler vardı, kaç köy ilave edildi, 'daha ilave edilmesi 
mümkün köy bulunmakta mıdır? Hangi köylere projede belirtilen şartlarda içme 
suyu götürülebilindi? 

3- İçme suyu götürülecek köylere içme suyu problemi neden çözülmedi, 
hangi problemler yaşanmaktadır? 

4- Projenin kontrolü (denetimi) hangi kurum tarafından yapılmaktadır? 
Kontrolü yapan kurum teknik personel açısından ycterlimidir? Kontrol yapacak 
teknik elamanda aranan vasıflar nelerdir? Söz konusu projede kontrol yapan teknik 
elaman bu vasıflara sahipmidir? 

5- Bu projeyle alakalı, şu an itibariyle bir mahkeme sürecinin yaşandığı 
tarafımızdan tespit edilmiştir. Söz konusu projenin mahkemelik olma gerekçeleri 
nelerdir, mahkeme süreci hangi aşamadadır? 

6- Projeyi ihale eden kurum dışında, projedeki aksaklıkların tespit 
cdilebilinmesi için başka kurum ve kuruluşlardan oluşturulan bir ekip tarafından 
yeni bir denetim raporu oluşturuldu mu? Oluşturuldu ise raporun sonuçları nelerdir? 

TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI B050MAH065000/ 4 8 "A g / ^ 2 0 0 8 
KONU; 7/3559 Yazılı soru önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 28/05/2008 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0 GNS.O. 10 00.02-
7/3559-6373/13483 sayılı yazısı. 

Osmaniye Milletvekili Sayın Hakan COŞKUN'un 7/3559 sayılı yazılı soru önergesi 
ile ilgili olarak Osmaniye Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. j 

Bilgilerinize arz ederim. _—^ ' ^ _ _ s ~ — *"* ( 
Beşir ATALAY 

EKİ:1 Bakan 
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T.C. 
OSMANİYE VALİLİĞİ 

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

Sayı :B054VLK48007O0/61 O/Otomatik > C l 12.06.2008 

Konu : 7/3559 Esas Nolu 
Yazılı Soru Önergesi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İlgi : 06.06.2008 tarih ve 15468 sayılı yazınız; 

Osmaniye Milletvekili Sayın Hakan COŞKUN'un 7/3559 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorular ile 
ilgili olarak; 

1-Karapınar Grup Köyleri Içmesuyu Ana lsale Hattı Projesi, 2004 yılında Mülga Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce hazırlanmıştır. Projenin büyük olması nedeniyle yılı ödeneklerine göre pcyder pey ihale edilmiş 
olup; şebeke projeleri de ayrıca ihale edilmiştir. Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, II Özel idaresi ve Kadirli 
Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından peyder pey 2004-2005-2006-2007 yıllarında ihaleler yapılmıştır.Bu 
ihalelerin toplam ihale bedeli 12.258.OO0.-YTL dir. Mevcut proje tamamlanmıştır. Ancak, Karapınar Grup 
Köyleri içmesuyu tesisine 2006 yılından itibaren deneme suları verildiğinde, 2004 yılında ESEN PLASTİK A.Ş. 
den satın alınmış olan 4639 Mt. lik borunun değişik yerlerinde patlamalar ve yarılmalar meydana gelmiştir. Bunun 
üzerine Kadirli I. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakiminin denetiminde borulardan 3 adet numune alınmıştır. 
Mahkeme kararı ile bu numunelerin 1 tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 
bölümüne, 2 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ugetam (Uluslararası Gaz Eğitim Teknoloji ve Araştırma 
Merkezi) test laboratuarına gönderilmiştir. Her 3 numune üzerinde yapılan incelemeler sonunda borunun teknik 
şartname özelliklerine haiz olmadığı tespiti yapılmıştır. Bunun üzerine idaremiz, 29.11.2007 tarihinde ESEN 
PLASTİK A.Ş. hakkında Osmaniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmıştır.ESEN PLASTİK A.Ş. 
tarafından standart dışı üretilen ve montajı yapılan boruların değişimi için 1.100.000.-YTL ödenek ayrılmış olup; 
ödenek ihtiyacı bulunmadığı, 

2-Proje kapsamında Kadirli İlçesine bağlı Göztaşı, Santanışmanlı, Kesim, Kayasuyu, Yenigün, Oruçbey, 
Durmuşsofular, Sofular, Bekereci, Bahadırlı, Yukançiyanlı, Çiğdemli, SöğUtlüdere, Mehedinli, Kızyusuflu 
Köyleri olmak üzere toplam 15 köy ve 48 bağlısı ite birlikte 63 ünite bulunmakta olup; henüz ek proje 
yapılmadığından köy ilavesi yapılmamıştır. Standart dışı boruların değişiminden sonra; ek proje yapılması halinde 
ilave köylere su verilmesi mümkündür. Proje kapsamında bulunan mevcut köylerden Mehedinli, Çiğdemli ve 
Kızyusuflu Köylerine terfi 1 i olarak içme suyu verilmektedir. Bu köylere, (cazibeli) içmesuyu verilemesi yönünde 
proje çalışmaları devam etmektedir.. Diğer köylerin tamamına projede belirtilen şartlarda içmesuyu götürüldüğü, 

3-Projede bulunan köylere 30.12.2007 tarihinden bu yana içmesuyu verilmektedir. Ancak; 2004 yılında, 
mülga Köy Hizmetleri II Müdürlüğü tarafından imalatçı firmadan satın alınan ve tesise montajı yapılan 4639 
metre borunun standartlara (TSE) uygun üretilmediğinden; tesis işletmeye alındığından bu yana, bu borular 
değişik zamanlarda değişik yerlerden yarılmakta, kırılmakta ve patlamaktadır. Söz konusu boruların projede 
belirlenen normal işletme basıncına dayanamaması nedeniyle, tesis tam kapasite debi ile işletilememektedir. 
Dolayısıyla normal işletme basıncına dayanamayan bu boruların hakim tarafından tespiti ve laboratuar testleri 
idaremiz tarafından yaptırılması sonucu standart dışı imal edildiği anlaşılan boruların değiştirilmesi için imalatçı 
firma ile görüşme ve mutabakat süreci yaşanmış; ancak netice alınamayınca; firma hakkında ayıplı (gizli ayıp) 
mal satmaktan dava açılmıştır. Diğer yandan da idaremiz söz konusu standart dışı boru iarın değişimi çalışmalarına 
başlandığı, 

4-Projenin uygulama kontrolü (denetimi) Osmaniye İl Özel İdaresi ve Kadirli Köylere Hizmet Götürme 
Birliğinin teknik elemanları tarafından yapılmaktadır. Kurumumuz, söz konusu içme suyu projesi inşaatının 
kontrollük hizmetinde; yıllarca Köy Hizmetleri İçme Suları Şube Müdürlüğü yapmış Maden Yüksek Mühendisi, 
halen İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü görevini yürüten İnşaat Mühendisi ve deneyimli inşaat teknikeri 
görevlendirmiş olup; kontrollük için yeterli teknik elemana sahiptir. Bu projede kontrol yapacak teknik elemanda 
aranılan vasıflar; deneyimli inşaat mühendisinde ve inşaat teknikerleri ile içme sularının projelerinde görev 
yapmış deneyimli diğer mühendislerde aranılan vasıflar olup; projede kontrol görevini yapan personel bu vasıflara 
sahip olduğu, 

- 8 6 -



TBMM B: 130 1 5 . 7 . 2 0 0 8 

5-Karapınar Grup İçmesuyu projesi, 1. Madde de belirtildiği gibi; 2004 ydında mUlga Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğünce 4734 Sayılı Devlet Kamu İhale Kanuna göre mal alımı (Boru) gerçekleştirilerek, işçiliği bir başka 
firmaya ihale edilerek yapımına başlanılmıştır. Bu doğrultuda, idare tarafından 4639 metre TSE 418-2 ye ve 
teknik şartnameye uygun olmak şartıyla; Q 630 - 1 0 Ata Polietilen boru alım ihalesi yapılmış, ihale ESEN Plastik 
boru firmasının uhdesinde kalmıştır. İdare boruları sözleşme yaparak satın almış ve montajını da başka bir 
firmaya yaptırmıştır, tdaremizce boruların satın alındığı ESEN PLASTİK A.Ş., idarenin teknik şartnamesinde 
belirtilen ve TSE y e uygun olmayan boru üreterek idaremize sevk etmiştir. Bu firmadan satın alınan borularda 
patlamalar ve yarılmalar meydana gelince Kadirli I. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakiminin denetiminde borulardan 
3 adet numune alınmıştır. Mahkeme kararı ile bu numunelerin 1 tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Kimya bölümüne, 2 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ugetam (Uluslararası Gaz Eğitim Teknoloji 
ve Araştırma Merkezi) test laboratuarına gönderilmiştir. Her 3 numune üzerinde yapılan incelemeler sonunda 
borunun teknik şartname özelliklerine haiz olmadığı tespiti yapılmıştır. İdaremiz ESEN PLASTİK A.Ş. den teknik 
şartname özelliklerine haiz olmayan boruları değiştirmeyi talep etmiştir.ESEN PLASTİK A.Ş.. ihale 
sözleşmesinin 37. ve 40 . maddelerine göre ayıplı malı değiştirmeyi veya bütün sorumluluğu kabul etmesine 
rağmen sözleşme hükümlerine uymamıştır. Bunun üzerine idaremiz, 29.11.2007 tarihinde ESEN PLASTİK A.Ş. 
hakkında Osmaniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmış ve Mahkeme halen devam etmekte olup; 
2007/513 E. nolu davanın 3 . duruşması 12.06.2008 tarihinde görüşüleceği, 

6-Karapınar Grup İçmesuyu Projesi, İller Bankası teknik elemanlarına kontrol ettirilmiştir. Ancak bu 
kontroller, patlamaların meydana gelmesiyle birlikte; işletme esnasında yapılmış olup; borular hakkında analiz ve 
hakim tespiti yapılmadan önce yapılmış kontrollerdir. Dolayısıyla İller Bankası teknik elemanları, boruların 
işletme basıncına dayanımları ile ilgili hususu dikkate almadıkları (tahmin edemedikleri) için raporlarında da bu 
hususa yer vermemişlerdir. Diğer yandan, İller Bankası teknik elemanlarının inceleme raporunda kayda değer 
bulunan 1020 metre 10 Atülük boru 16 Atülük boru ile değiştirildiği, İl ö z e l İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğünün 11.06.2008 tarih ve 3241 sayılı cevabi yazılarından anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

4.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, Hatay 'da turizmin desteklenmesine ilişkin so
rusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/3575) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul 
GÜNAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
15.04.2008 

1- Dünyanın en büyük ikinci Mozaik Müzesine sahip, üç semavi dinin 
doğuş, gelişim ve yayılma noktasında bulunan Hatay'ın, tarihi ve doğal 
güzelliklerini de ön plana çıkararak bu ili TJNICEF'in'dünya kültür mirası 
kapsamına alması için girişimde bulunulmuş mudur? 

2- Hatay'ın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve bölgeye turist çekmek 
amacıyla Bakanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir? 

3- Hatay'da yapılacak turizm yatırımlarını teşvik amacıyla bir çalışmanız 
bulunmakta mıdır? 

ZObeyir KEM ELEK * 
Vali 

Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0 .SGB.0.10.01.00/610/12*2.92- ( 0 / 0 ^ - / 2 0 0 8 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/05/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/6363 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN'in 7/3575 Esas No Tu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Ertuğrul GÜNAY 
Cevap Bakan 

" HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN TURAN ÇİRKİN'İN 7/3575 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Dünyanın en büyük ikinci Mozaik Müzesine sahip, üç semavi dinin doğuş, 
gelişim ve yayılma noktasında bulunan Hatay'ın, tarihi ve doğal güzelliklerini de ön plana 
çıkararak bu ili UNlCEF'in dünya kültür mirası kapsamına alması için girişimde bulunulmuş 
mudur? 

CEVAP 1: UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi 
uyarınca, bir alanın Dünya Miras Listesine alınabilmesi için öncelikle ilgili taraf ülkenin 
UNESCO Dünya Miras Merkezince onaylanmış geçici listesinde yer alması gerekmektedir. 
Dünya Miras Listesine kaydedilmek üzere Bakanlığımca hazırlanan geçici liste ve dosyaları 
UNESCO Dünya Miras Merkezine iletilmiş ve adı geçen Merkezin 31 Mart 2000 tarihli 
yazısı ile kabul edilmiştir. 

Hatay ilinin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınabilmesi için öncelikle geçici 
listeye dahil edilmesi; bunun yanı sıra, "olağanüstü evrensel değere" sahip olması ve Dünya 
Miras Sözleşmesinde yer alan adaylık ölçütlerini karşılaması gerekmektedir Bu nedenle, 
geçici listemizin yenilenmesi çalışmaları esnasında Bakanlığım Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü uzmanlarınca inceleme yapılarak, buna göre Hatay'ın UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi'ne ve sonrasında Dünya Miras Listesi'ne alınması konusu 
değerlendirilecektir. 
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SORU 2: Hatay'ın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve bölgeye turist çekmek 
amacıyla Bakanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 2: Hatay ilinin farklı kültürel ve turistik özelliklerinin tanıtımı için hazırlanan 
"Aziz Paul", "İnançların Anayurdu" ve "Antalya ve Akdeniz Bölgesi" broşürlerinde yer 
verilmiş olup, söz konusu broşürlerin farklı dillerde basımı ve dağıtımı gerçekleştirilmektedir. 

Tanıtma Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Bakanlığım 
v y j ^ . i P J u r k e j c o m internet portalında ülkemizin genel tanıtımına yönelik çalışmalar 
kapsamında Hatay Mozaik Müzesine, Hatay ilinin tanıtımında yer verilecektir. 

Öte yandan 01-08 Haziran tarihleri arasında Almanya'nın ARD, 3 SAT, 
Morgenmagazin Köln gibi TV kanallarında yayınlanmak üzere ülkemiz ile ilgili çekim 
yapmak için gelen Serbest Gazeteci-Yazar Elke Safaei ve ekibi Hatay-İskenderun'da 
Bakanlığımca ağırlanmıştır. 

SORU 3: Hatay'da yapılacak turizm yatırımlarını teşvik amacıyla bir çalışmanız 
bulunmakta mıdır? 

CEVAP 3: 17/10/1993 tarihli ve 21731 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren "Hatay Samandağ Turizm Bölgesi"nde turizmin geliştirilmesine yönelik 
planlama çalışmaları sürdürülmekle birlikte, bu konuda turizmin gelişmesini kısıtlayıcı 
engeller bulunmaktadır. Samandağ yerleşmesini ve kıyı bandını içine alan Turizm Bölgesinde 
sahilde düzensiz gelişen niteliksiz yapıların varlığı, yerli ve yabancı turistlere hitap edebilecek 
nitelikli tesislerin olmaması ve sahil bandında yer alan tarım arazileri, turizmin gelişmesini 
sınırlamaktadır. 

Bu nedenlerle, Bakanlığımca Samandağ Turizm Bölgesinde yer alan köy ve yaylalarda 
kırsal turizm ve eko turizmin geliştirilmesine yönelik plan kararlarını içeren Çevre Düzeni 
Planı Revizyon çalışması ve Samandağ sahilinde turizm yatırımcılarına tahsis edilebilecek 
nitelikte hazine arazilerinin araştırılarak, plan ve tahsisine yönelik bir çalışma yapılması 
planlanmaktadır. 

11/01/1998 tarihli ve 23227 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Hatay İskenderun Kıyı Bandı Turizm Merkezi" kapsamında; Akçalı beldesinde bulunan 
hazine taşınmazlarının turizm amaçlı değerlendirilmesi amacına yönelik olarak 1/25000 
ölçekli çevre düzeni planı değişikliği Bakanlığımca 10/10/2005 tarihinde onaylanmıştır. 
246.004 m2 yüzölçümlü 515 ve 631.407 m2 yüzölçümlü 516 parsel numaralı hazine 
taşınmazları Bakanlığım adına tahsislidir. Ancak, 1/25000 ölçekli plan üzerinden çıkılan 
tahsis ilanına talep olmamıştır. Bu nedenle, alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının 
hazırlandıktan sonra tahsis ilanına çıkılması uygun görülmüştür. 

Bölgeye ait halihazır haritalar ve jeolojik etütler Belediyesince yaptırılmış olup, alanın 
III.Derece Arkeolojik Sit kapsamında kalması nedeniyle koruma amaçlı imar planının 
hazırlanması gerekmekte olup, bu çerçevede 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı 
çalışmaları Bakanlığımca yürütülmektedir. 

08/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Hatay Belen Güzelyayla Turizm Merkezi" Hatay ili, Belen ilçesi sınırları içerisinde yer alan 
Güzelyayla (Soğukoluk) yerleşimini kapsamaktadır. 
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Soğukoluk yaylasını kapsayan ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 30/05/2002 
tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli İskenderun Körfezi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı 
İlave ve Değişikliği bulunmaktadır. Anılan çevre düzeni plan değişikliği Bakanlığımın görüşü 
alınarak hazırlanmıştır. Harita alımı ve jeolojik etüt raporu da tamamlanarak 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı 02/06/2006 tarihli ve 96 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile uygun görülerek, 
3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Hatay Valiliğince 03/07/2006 tarihinde onaylanmıştır. 

Alanın atıl durumunun yeniden değerlendirilerek turizme kazandırılması 
hedeflenmektedir. Bu amaçla 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanarak alanın planlı bir 
şekilde yayla, doğa turizm amaçlı olarak geri kazanımı amaçlanmaktadır. Kamu mülkiyetinde 
bulunan boş tesislerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Mevcut çevre düzeni plan kararlarına 
göre bölgede 11,3 ha. turizm tesis alanı, 5,2 ha. günübirlik kullanım, 7,2 ha. ise kamping 
kullanımına ayrılmıştır. Bu alanlarda 2000 yatak kapasitesi ve 650 çadır kapasitesi 
öngörülmektedir. 

1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması için Hatay Valiliğine 30.000 YTL 
ödenek aktarılmıştır. Ancak Şehir Plancıları Odası 2007 yılı birinci yarıyıl ücret tarifesine 
göre işin maliyeti 109.000 YTL olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle, anılan işin yapımına 
ilişkin ek ödenek aktarılması planlanmaktadır. 

İl bazında turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak yerinde inceleme 
çalışmaları yapılmış ve alternatif turizm merkezi alanları belirlenmiştir. 

Bu çerçevede; Hatay ili, Erzin ilçesi, Burnaz plajının kuzey kesiminde yer alan tarım 
alanlarının turizm amaçlı kullanımına ilişkin olarak İl Tarım Müdürlüğünün görüşü istenilmiş 
olup, tarım dışı amaçlı kullanımı uygun görülmemiştir. 

Hatay ili, Hassa ilçesi Dedemli köyünde incelenen bölge orman alanı olması nedeniyle 
Danıştay 6'ncı Dairenin 2005/5371 esas ve 05/12/2006 tarihli yürütmeyi durdurma kararı 
gereği orman arazilerinin 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlığımca 
tahsis işlemleri gerçekleştirilemediğinden değerlendirilememiştir. Ancak, Kanunda yapılan 
yeni düzenleme uyarınca anılan bölgenin yeniden incelenmesi planlanmaktadır. 

Söz konusu turizm bölgesi ve turizm merkezleri sınırlarını da kapsayan alanda 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 14/09/1994 tarihinde onanan 1/25000 ölçekli İskenderun 
Körfezi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı bulunmaktadır. 
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5.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, kiralanan zırhlı makam araçlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/3585) 

Aşağıdaki sorular ımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak yanı t lanmasını di lerim. . 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanı t lanmak üzere 
T B M M Başkanl ığına ve rmiş o lduğum 28. 03 . 2008 tarih ve 7/2388 sayılı soru 
önergem, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek imzasıyla 
01.05.2008 tarihinde yanıt lanmışt ır . 

Söz konusu önergeye verilen yanıtlar bizi ve kamuoyunu 
aydınlatacak, kafalarda oluşan sorulara yanıt verecek nitelikte değildir. 

" Y Ö K Başkanı Yusuf Ziya Özcan ' a zırhlı araç veri lmesi talimatı 
verdiğiniz, bu tal imat üzer ine Ö z c a n ' a 2005 Model 5 600 L zırhlı araç tahsis 
edildiği, ancak aracın fiyatının çok yüksek olması nedeniyle aylık 10 bin (18 bin 
600 Y T L ) E u r o ' y a kiralandığı bilgileri basına yansımıştır, bu bilgiler doğru 
m u d u r ? " sorumuz " . . . 2008 yı l ında 8 adet özel donanımlı (zırhlı) Mercedes S 
600 L Marka taşıt, soru önerges inde belirtilen 10.000 E u r o ' n u n çok altında bir 
bedelle kiralanmışt ır" şekl inde yanıtlanmıştır. 

Buna göre; 

1. 2008 yıl ında kiralanan 8 Adet özel donanımlı (zırhlı) Mercedes S 600 L 
Marka araçlar hangi firmalardan ve hangi yöntemle kiralanmıştır? 

2. 2008 yıl ında kira lanan 8 adet özel donanımlı (zırhlı) Mercedes S 600 
L Marka taşıt lar k imlere tahsis edilmiştir? 

3. Bu araçların her birinin ayrı ayrı yıllık kira bedeli kaç YTL'd ir? 

4. Kamu hizmet ler inde kul lanı lmak üzere araçları kiralanan firmaların, 
kamuoyunda yakınl ığınızla bilinen Albayraklar ailesi ile herhangi bir 
ilişkisi var mıdı r? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ali İhsan K Ö K T Ü R K 
CHP Zonguldak Milletvekili 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/Ç>4 
Konu: Soru Önergesi 

1 1 -07- 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 09.07.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6348 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sn. Ali İhsan KÖKTÜRK'ün Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği 7/3585 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

İlgi : 03.06.2008 tarih ve 478 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK 'ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere; 

200£ yılında kiralanan özel donanımlı ( Zırhlı ) Mercedes S 600 I. marka araçlar direkt 
iireti'-' firma olan Daimler Chrysler AG den araç başına aylık 6.400 Avro bedelle kiralanmıştır. 

Kiralanan söz konusu -"-açlar ihtiyaca binaen Anayasa Mahkemesi Başkanlığı. Adalet 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığına geçici olarak tahsis 
edilmiştir. 

Kamu Hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan araçların soru önergesinde bahsi geçen 
Ilımayla bir ilgisi bulunmamaktadır. • 

Ek-1 soru önergesi cevabı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

İdari ve Mâli İşler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.02.0.İMİ-0-01- 6 / 0 - \Û-1Q_ 
Konu : 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
( Sayın Cemil ÇİÇEK) 

Bilgilerinize arz ederim. 

D e v l o l f i i ı n i v e 
n c ı l ı ğ ı 

-.ar n | 
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6.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, bir kilisenin restorasyonuna ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/3600) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul 
G Ü N A Y tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
09.05.2008 

Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

1- Hıristiyanlığının bilinen ilk kilisesi olan Hatay Sen Pierre Kilisesinin 
restorasyonu ne zaman tamamlanacaktır? 

2 - Hatay Sen Pierre Kilisesinin hac merkezi olabilmesi için yürütülen 
çalışmalar nedir? B u çalışmaların bugüne kadar sonuç vermemesinin 
nedeni nedir? 

3- Sen Pierre Kilisesinin restorasyonu yanında, çevre ve trafik düzenlemesi 
de yapılacak mıdır? Bu konuda girişimlerde bulunulmuş mudur? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 16.0.SGB.0.10.01.00/610—İ2-62-Sİ K?./Q±n00& 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/05/2008 tarihli ve 
A01.0.GNS.0.10.00.02/6433 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇÎRKİN'in 7/3600 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GUNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN TURAN ÇİRKİN'İN 7/3600 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU 1: Hıristiyanlığın bilinen ilk kilisesi olan Hatay St. Pierre Kilisesinin 
restorasyonu ne zaman tamamlanacaktır? 

CEVAP 1 : Hatay ili St. Pierre Kilisesinin onarım çalışmaları Bakanlığımca 
yürütülmektedir. Söz konusu Kilisenin onarımına başlanabilmesi için öncelikli olarak rölöve, 
restitüsyon, restorasyon ve statik projelerinin hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan 
projelerin Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayından 
geçmesini takiben uygulama çalışmalarına başlanabilecektir. Kilisenin rölöve, restitüsyon, 
restorasyon ve statik projelerinin hazırlanması için Adana Rölöve Anıtlar Müdürlüğünce 
yaklaşık maliyet çalışması yapılmıştır. 

Ayrıca, 2008 yılının St. Paul Yılı olması dolayısıyla, St. Pierre Kilisesinin çevresinde 
tehlike arz eden kaya blokları sebebiyle can ve mal güvenliğin sağlanması için Bakanlığımca 
çalışmalar yürütülmektedir. Konu ile ilgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel 
Müdürlüğünden ayrıntılı bir jeolojik çalışma yapılması istenmiştir. Bu çalışma sonucu 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce kaya ıslah uygulama 
çalışmalarının yapılması için ödeneğe ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, yaklaşık maliyeti 
hazırlanmıştır. Söz konusu yaklaşık maliyet Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğünden talep edilmiştir St. Pierre Kilisesi kaya ıslah uygulama çalışmaları için 
Bakanlığım Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden 06/02/2008 tarihli ve 49 sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı ile ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenek Hatay İl Özel İdaresine 
aktarılmıştır. Kaya ıslah uygulama çalışmalarının 29/06/2008 tarihine kadar bitirilmesi 
planlanmaktadır. 

SORU 2 : Hatay St. Pierre Kilisesinin hac merkezi olabilmesi için yürütülen 
çalışmalar nedir? Bu çalışmaların bugüne kadar sonuç vermemesinin nedeni nedir? 

CEVAP 2 : Hatay ili St. Pierre Kilisesinin hac merkezi olabilmesi için Bakanlığımca 
yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır. 

SORU 3 : St. Pierre Kilisesinin restorasyonu yanında, çevre ve trafik düzenlemesi de 
yapılacak mıdır? Bu konuda girişimlerde bulunulmuş mudur? 

CEVAP 3 : Hatay ili St. Pierre Kilisesinde, 1995 yılında mülga Turizm Bakanlığınca 
çevre düzenleme projesi yaptırılmış, 05/04/1996 yılında Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Mülga Turizm Bakanlığının 1998 yılında Hatay 
Valiliğine gönderdiği ödenekle çevre düzenleme projesine başlanılmış, kilise avlusu 
genişletilmiş, danışma, kafeterya ve WC binaları ile yürüme yolları ve çevre aydınlatması 
yapılmıştır. 2000 yılında yine mülga Turizm Bakanlığınca Hatay Valiliğine gönderilen 
ödenekle yürüme ve araç yollarının yapımına başlanılmış olup, çalışmalar sürdürülmektedir. 
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7.- Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz 'ın, Antakya Arkeoloji Müzesine ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/3601) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 12.05.2008 

Dünya'nın ikinci büyük Mozaik Müzesi olan Antakya Arkeoloji Müzesi ile ilgili 

olarak; , 

1- Antakya Arkeoloji Müzesinin genişletilmesi ya da ek tesislerinin yapılması için komşu 

illere ayrılan ödenekler gibi Hatay'a da ayrılmış ödenek de var mıdır? 

2- ödenek yokluğu yüzünden sergilencmcyen ya da tahrip edilen mozaiklerin Dünya 

Kültür mirasındaki öneminin farkında mısınız? 

3- Eğer yerel imkânlarla yeni müze binasının inşası sağlanamazsa bu tarihi eserler 

kaderine mi terk edilecek? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 —42^2_So j f>/ 07V2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/05/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/6433 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın İzzettin YILMAZ'ın 7/3601 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN İZZETTİN YILMAZ'IN 7/3601 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Dünya'nın ikinci büyük Mozaik Müzesi olan Antakya Arkeoloji Müzesi ile ilgili 
olarak; 

SORU 1 : Antakya Arkeoloji Müzesinin genişletilmesi ya da ek tesislerinin yapılması 
için komşu illere ayrılan ödenekler gibi Hatay'a da ayrılmış ödenek var mıdır? 

CEVAP 1 : Hatay-Antakya, Küçükdalyan beldesi, Kuruyer mevkiinde bulunan alanda 
Hatay Valiliğince yeni müze yapılmasının planlandığı belirtilerek, müze yapılacak parsellerin 
kamulaştırılması için Bakanlığım Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 
7.000.000 YTL ödenek gönderilmesi Hatay Valiliğince talep edilmiştir. 

Bakanlığım Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü kamulaştırma ödeneği 
yetersiz olduğundan, Hatay Valiliğince talep edilen ödeneğin temininin mümkün olamadığı, 
mevcut müzeye ek bina yapılması yerine, yeni müze binası yapımının soruna daha uygun 
çözüm olacağı, bu amaçla Hatay Müzesinin yer sorunun çözülebilmesi için kamulaştırmanın 
İl Özel İdaresi veya Belediye imkanlarıyla yapılması veya yeni müze binası yapımına uygun 
bir hazine arazisinin belirlenerek, Bakanlığımıza bildirilmesi Hatay Valiliğinden istenmiştir. 

Hatay Valiliğinden alınan 15/02/2008 tarihli ve 495 sayılı yazı eki Defterdarlık Milli 
Hmlak Müdürlüğünün 22/01/2008 tarih ve 362 sayılı yazısında; Merkez ilçe sınırları 
dahilinde yeni müze binasının yapılabilmesine uygun hazine arazisinin bulunmadığı 
belirtilmiştir. 

Antakya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07/12/2007 tarihli ve 2577 
sayılı yazısında; imar uygulamaları tamamlanan Batı Antakya Projesi çerçevesinde Stadyum 
ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü Hizmet Binalarının nakli ile kazanılacak olan Kent Parkı 
olarak düzenlenecek alanda yeni arkeoloji müzesi için yer ayrılmasının uygun bulunduğu 
bildirilmiştir. 

Yeni müze yerinin tahsisinin Hatay Müze Müdürlüğünce de uygun bulunduğu ancak, 
söz konusu yerlerin 15.000 metre kareden az olmamak kaydı ile ne zaman boşaltılacağı ve 
Bakanlığıma tahsis edileceğinin sorulduğu, yeni müze yerinin tahsisinin Devlet Su İşleri ve 
Stadyumun yeni mücavir alana naklinden sonra gerçekleştirilebileceği bildirilmiştir. 

Yeni müze yerinin tahsisinin Devlet Su İşleri ve Stadyumun yeni mücavir alana 
naklinden sonra gerçekleştirilebileceği anlaşıldığından söz konusu işlemlerin yapılmasından 
sonra konu ile ilgili çalışmalara Hatay Valiliğince başlanacak ve gerekli işlemler takip 
edilerek, sonucu Bakanlığıma iletilecektir. 

SORU 2 : Ödenek yokluğu yüzünden sergilenemeyen ya da tahrip edilen mozaiklerin 
Dünya Kültür Mirasındaki öneminin farkında mısınız? 

SORU 3 : Eğer yerel imkanlarla yeni müze binasının inşası sağlanamazsa bu tarihi 
eserler kaderine mi terk edilecek? 

CEVAP 2 - 3 : Hatay Müze Müdürlüğü envanterine kayıtlı mozaiklerin Dünya Kültür 
Mirası içinde sahip olduğu yer tarafımızdan son derece önemsenmektedir. Bu nedenle, müze 
envanterine kayıtlı eserlerin çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda sergilenebilmesi ve 
mevcut müze binasında gözlenen yetersizliklerin giderilmesi amacıyla Batı Antakya Projesi 
kapsamında Stadyum ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü hizmet binalarının nakli ile kazanılacak 
ve Kent Parkı olarak düzenlenmesi öngörülen alanın Bakanlığıma tahsis edilerek söz konusu 
alanda yeni müze binası yapımının, en kalıcı çözümü sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
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8.- istanbul Milletvekili Atila Kaya 'nın, korsan taksilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı (7/3654) 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Büyükşehirlerde özelikle de İstanbul'da korsan taksilerin kayıtlı taksileri geçtiği 
söylenmektedir. Kopya plaka ile İstanbul'da taksicilik yapanlar azımsanamayacak ölçüde 
çoktur. Günümüzde artık korsan taksi durakları "Rent a car" kisvesi altında yasal olarak 
çalışmaya başlamışlardır. Zaten çok zor şartlar altında mesleklerini sürdürmeye çalışan 
taksici esnafımız korsan taksiciliğin meydana çıkardığı olumsuzluklar yüzünden daha da fazla 
mağdur olmaktadırlar. 

1- Ülkemizin ekonomisine büyük zarar veren ve haksız rekabete yol açan korsan taksiler 
hususunda bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? 

2- Adeta bir sektör halini alan korsan taksiciliğe dur demeyecek misiniz? 

3- Bu güne kadar korsan taksicilikle ilgili olarak kaç kişi hakkında yasal işlem 
yapılmıştır? 

4- Korsan taksiciler yakalandığında 462.YTL para cezası ile cezalandırılıp, 15 gün 
trafikten men edildiği, fakat aynı araçla aynı plaka ile 15 gün sonra yine trafiğe çıktıkları 
doğrumudur? Bu suçun en üst ceza sınırı nedir? 

5- Taksicilerimiz mağdur eden bu konuyla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapmayı 
düşünüyor musunuz ? Bu konuyla ilgili bir hazırlığınız var mı? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Atila KAYA 
İstanbul Milletvekili 

Buna göre; 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1 0 \em 2008 
Sayı : B . 0 5 . 1 . E G M . 0 . 1 2 . 0 5 . 0 5 / / t y , r e - u ^ 2 - /{T-O^LL 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30/05/2008 tarihli ve AOl.O.GNS.0.10.00.02-6527 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Atila KAYA'nın TBMM Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/3654 esas numaralı soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Araçlarını motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar 
ile kullanılmasına izin veren araç sahipleri hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
hükümleri çerçevesinde gerekli yasal işlemler yapılmakta ve araçlar 15 gün süreyle trafikten men 
edilmektedir. Söz konusu trafik kuralının tekrar ihlal edilmesi halinde ise aynı cezai işlem 
uygulanmaktadır. 

Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul ilimizde de araçları yukarıda belirtildiği şekilde 
kullanan ve kullandıranlar hakkında gerekli yasal işlemler titizlikle yerine getirilmektedir. Bu 
çerçevede, 2007 yılında 3.640, 2008 yılının ilk beş ayında ise 1.501 araç sürücüsüne trafik idari 
para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir. 

Ayrıca, yapılan denetimlere ilave olarak sorunların ve ihlallerin araştınlması, sorumlular 
hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Ankara'da iki, İstanbul'da dört polis başmüfettişi 
görevlendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
İçişleri Bakanı 
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Ahmet KcnarTTA rANRIKULU 
İzmir Milletvekili 

1-) İzmir'in 2 0 0 2 yıl ından bu yana turizm gelir ve giderleri ne kadardır? 

2-) İzmir'de kişi başı turist harcaması ve toplam turist içindeki payı 2 0 0 2 yılından 
bu yana, yıllar itibariyle ne kadardır? 

3-) İzmir'in 2 0 0 2 yıl ından bu yana turizm ve kültür alanında Bakanlığınızın genel 
yatırımlarından aldığı pay nedir? 

4-) İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün 7 aydır vekâleten yürütülmesinin 
nedeni nedir? Turizm sezonunu 12 ay boyunca canlı tutmak için uğraş veren İzmir'e 
ne zaman sektöre hakim bir müdür atanacaktır? 

5-) İzmir'in marka bir kent olabilmesi bağlamında Bakanlığınızın ne gibi 
çalışmaları bulunmaktadır? 

6-) İzmir'in turizm gelirlerinin ve yatırımlarının artması yönünde hangi tarihte ne 
gibi çalışmalarınız olmuş ve olacaktır? Bu çalışmalarınızla İzmir'in önüne hangi 
hedefi koyacaksınız? 

7-) İzmir'in bir dünya kenti olduğunu ispatlayabilmesi bakımından -ki buna 
hazırdır-, hangi uluslararası projeleri uygulamaya geçirmeyi düşünüyorsunuz? 

T.C. 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Gelişt irme Başkanl ığı 

Sayı : B . 16.O.SGB.0.10.01.00/610/l2.-rS 2 8<£ (O / o"5" / 2008 
Konu : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30/05/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.O. 10.00.02/6527 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Kenan TANRIKULU'nun 7/3666 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim 

E K L E R : 
Cevap 
Liste 

Ertuğrul G Ü N A Y 
Bakan 
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9.- izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, izmir'in turizm gelirleri ve yatırımlarına iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/3666) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul G Ü N A Y 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96 . 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 14 .05 .2008 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET KENAN TANRIKULU'NUN 7/3666 ESAS 

NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

SORU 1: İzmir'in 2002 yılından bu yana turizm gelir ve giderleri ne kadardır? 

SORU 2: İzmir'de kişi başı turist harcaması ve toplam turist içindeki payı 2002 

yılından bu yana yıllar itibariyle ne kadardır? 

CEVAP 1-2: Turizm gelir, gider ve ortalama harcamasına ilişkin bilgiler genel olarak 

bulunmakta olup, il bazında düzenlenmemektedir. Türkiye'ye ilişkin turizm gelir, gider ve 

ortalama harcama bilgileri ekte olup, daha ayrıntılı bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu 

Başkanlığından elde edilebilir. (EK 1) 

SORU 3: İzmir'in 2002 yılından bu yana turizm ve kültür alanında Bakanlığınızın 

genel yatırımından aldığı pay nedir? 

CEVAP 3: İzmir ilinin Bakanlığım yatırımlarından aldığı pay 2002'de % 3 , 2003'de 

%1.89, 2004'de %0,21, 2005'de %0,19, 2006'da %1,41, 2007'de %1,13 ve 2008'de 

%2,05'dir. 

SORU 4: İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 7 aydır vekaleten yürütülmesinin 

nedeni nedir? Turizm sezonunu 12 ay boyunca canlı tutmak için uğraş veren İzmir'e ne 

zaman sektöre hakim bir müdür atanacaktır? 

CEVAP 4: Eski İl Kültür ve Turizm Müdürü, 08/09/2007 tarihli ve 2007/9323 sayılı 

müşterek kararname ile görevinden alınmıştır. Bu atama işleminin yargıya taşınmış olması 

nedeniyle yerine bu süre içerisinde yeni bir İl Kültür ve Turizm Müdürü ataması 

gerçekleştirilememiştir. 

SORU 5: İzmir'in marka bir kent olabilmesi bağlamında Bakanlığınızın ne gibi 

çalışmaları bulunmaktadır? 

SORU 6: İzmir'in turizm gelirlerinin ve yatırımlarının artması yönünde hangi tarihte 

ne gibi çalışmalarınız olmuş ve olacaktır? Bu çalışmalarınızla.İzmir'in önüne hangi hedefi 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

koyacaksınız? 
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SORU 7: İzmir'in bir dünya kenti olduğunu ispatlayabilmişi bakımından -k i buna 

hazırdır- hangi uluslararası projeleri uygulamaya geçirmeyi düşünüyorsunuz? 

CEVAP 5-6-7: Bakanlığımın tanıtım stratejilerinden birisi de şehir markalaşmasıdır 

İzmir ilimiz bu destinasyonlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu doğrultuda 

Bakanlığım tarafından Ege'yi anlatan özel bir reklam filmi çekilmiştir. Tanıtım filmi 11-20 

Nisan 2008 tarihlerinde ABD'de düzenlenen 41. VVorldFest Houston Uluslararası Film 

Festivali'nde Silver Remi ödülünü almıştır. 

İzmir'in markalaşmasına yönelik olarak; yurtdışı müşavirlik ve ataşeliklerimiz 

aracılığı ile reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen tanıtını 

faaliyetlerinde yeni iletişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. 

Örneğin; 24 saat canlı görüntü veren ve 200 ülkede 2.1 milyar izleyiciye ulaşan Earth 

TV projesi kapsamında 45 TV kanalında, İstanbul, Antalya ve İzmir'e yerleştirilen kameralar 

aracılığıyla canlı görüntüler yayınlanmaktadır 

2007-2008 yıllarında İzmir'in EXPO 2015'e seçilmesi için Bakanlığımca yoğun 

tanıtım çalışmaları yürütülmüştür. Örneğin; Fransa'da 2008 Mart ayında EXPO 2015 İzmir 

çalışmaları kapsamında uluslararası medya iletişim kampanyası yürütülmüştür. Söz konusu 

reklam kampanyası çerçevesinde TV5 MONDE, EL-CEZİRE, EURONEVVS, BBC, CNN+, 

CNN ASIA, CNN EMEA kanallarında 20 saniyelik tanıtım filmi 813 kez yayınlanmıştır. 

Ayrıca, LTixpress, Challenge, Time, Newsweek dergilerinde 4 tam sayfa, La Tribüne, Le 

Figaro, International Herald Tribüne gazetelerinde 5 yarım sayfa reklamımız yer almıştır. 

İngiltere'de BBC World kanalında, International Herald Tribüne gazetesinde ve 

Piccadilly Meydanı'nda "EXPO 2015" billboard reklamları yer almıştır. 

Çin Halk Cumhuriyeti'nde The Economic Observer ve China Business News olmak 

üzere 2 dergide "EXPO 2015" reklamları yayınlanmıştır. 

İsviçre'de "Türkei Akademie" Roadshow'u esnasında "2015 EXPO" tanıtımı 

yapılmıştır. // •». 'k v 
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Almanya'da 7 şehirde, 118 info' screende, 58 video boardda ve 3 TV kanalında 

"EXPO 2015" reklamları yayınlanmıştır. İsrail'de Globes ve The Marker olmak üzere 2 

dergide "EXPO 2015" reklamları yayınlanmıştır. 

Turizm Fuarlarında 1TB Berlin, MITT Moskova, WTM Londra, UTRECHT Turizm 

Fuarı, Madrid FÎTUR Turizm Fuarı ve BİT Milano Turizm Fuarı başta olmak üzere 

katıldığımız turizm fuarlarında İzmir "EXPO 2015" standı açılmıştır. 

Bakanlığımca, İzmir'in "EXPO 2015'e adaylığının desteklenmesi ve İzmir'in tanıtımı 

amacıyla, dünya basınından birçok dergi ve gazeteye röportaj verilmiş, İzmir'in adaylığı 

gündeme getirilmiştir. 

Bakanlığımın yürüttüğü "EXPO 2015" tanıtım faaliyetleri aynı zamanda İzmir'in 

tanıtımına da önemli katkıları olmuştur. "Turizmdebusabah"ın haberine göre, EXPO 

sürecinde yapılan tanıtım kampanyalarının İzmir'e büyük yararları olmuştur. EXPO ile ismini 

duyuran İzmir, turizm pazarında "Ben de varım" demiştir. İzmir'in tanıtımında çok iyi bir 

ivme sağlanmıştır. 

Bakanlığımca yürütülen tanıtım faaliyetleri sonucunda yabancı basında İzmir ile ilgili 

haberler yayınlanmaktadır. Örneğin; İngiltere'nin en prestijli gazetelerinden biri olan "The 

Times" ile birlikte, 2008 yılı Temmuz ayında, 24 sayfalık "Türkiye Eki" verilecektir. 

İngiltere'nin önde gelen seyahat yazarları tarafından kaleme alınacak olan ekte, İzmir, Ege 

kıyıları ve İstanbul'a ayrıntılı olarak yer verilecektir. 

Dünyaca ünlü GEO dergisi, özel Türkiye sayısı ile İspanya ve Latin Amerika'da yayın 

yapmıştır. Özel Türkiye sayısında, İstanbul başta olmak üzere Antalya, İzmir, Kapadokya, 

Pamukkale, Trabzon, Rize, Bursa, Konya, Ankara, Ağrı illerini içine alan ve tüm Türkiye'nin 

tarihi, doğal, turistik ve kültürel zenginliklerinin anlatıldığı kapsamlı bir çalışma 

yayımlanmıştır. j • 

İspanya'da ortak çalışmalar yürüten Mucho Viajes dergisi Mart 2008 tarihli sayısında 

Bakanlığımın desteği ile çektikleri 40 dakikalık Ege Belgcşeji'ni DVD olarak tüm 

okuyucularına ücretsiz ulaştırmıştır. , ' ^ - ' l . . \ , \ 
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Shangay dergisinin Nisan- Mart'2008 sayısında Türkiye'ye kapak dahil 7 sayfa 

ayrılmış ve yazıda ünlü İspanyol sanatçı Rosaria'nın gözüyle İzmir-Efes tanıtılmıştır. 

Ayrıca, şehir markalaşmasında önemli bir yeri olan uluslararası organizasyonlara ev 

sahipliği yapma bağlamında Bakanlığımca önemli faaliyetler yürütülmektedir. Örneğin; 

Almanya'nın en büyük seyahat dergisi FVVV'nin 12 Nisan 2008 tarihinde, Bakanlığımın 

katkılarıyla İzmir/Çeşme'de gerçekleştirdiği Ege Workshopta, Alman tur operatörleri, basın 

mensupları ve ulaştırma şirketleri, başta Ege turizmi olmak üzere Türkiye turizminin genel 

değerlendirmesini yapmış ve gelecekten beklentilerini ele almışlardır. Bakanlığımdan 

yetkililerin de yer aldığı vvorkshopun sonuç raporu FVW tarafından yayımlanmıştır. FVW 

Dergisi'nin Nisan 2008 sayısında, düzenlenen vvorkshopun yanı sıra, İzmir ve Ege 

Bölgesi'nin tarihi ve turistik yerlerine de 16 sayfalık geniş yer verilmiştir. 

İzmir'in bir dünya kenti olduğunun ispatlanabilmesi bakımından gerek ilin tanıtımına 

gerekse gelirlerine katkı sağlamak amacıyla 27 Nisan-03 Mayıs 2008 tarihleri arasında 

düzenlenen "2.Uluslararası Kukla Festivali" ve 04-06 Haziran 2008 tarihleri arasında 

düzenlenen "I. Uluslararası Avrupa Kültürlerarası Hemşirelik Derneği Konferansf'na katılan 

yabancı konukların ağırlanmasına destek verilmiştir. 

Bakanlığımca hazırlanan İzmir ve Ege Bölgesi broşüründe İzmir ilinin tarihi ve 

kültürel değerlerine yer verilmiş olup, ayrıca İzmir Kent Planı bastırılmıştır. Bir destinasyon 

olarak İzmir ilinin daha ayrıntılı bir tanıtımının yapıldığı İzmir ili broşürü de basım aşamasına 

getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu güne kadar İzmir ilinde Bakanlığımca ilan edilmiş olan 9 adet Turizm Merkezi 

(TM) ve 4 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) bulunmaktadır. 

İzmir İlinde Planlanmış Turizm Tesisleri 

ILI TAHSİS DURUMU TOPLAM ILI 

ON İZİNLİ 

(Proje aşamasında) 

KESİN TAHSİSLİ 

(Yatırımda) 

TESİS İŞLETMEDE 

TOPLAM ILI 

FİRMA KAPASİTE FİRMA 
KAPASIT 

E 
FİRMA .. 

<• 

KAPASİTE 

\ . 5' ' ; ' : \ 

FİRMA KAPASİTE 

I Z M I R 9 3963 3 1336 in '•' • . 3478; 19 8777 
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8'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 59'uncu Hükümetin Acil Eylem Planı ile 

şekillenen Turizm Kentleri Projesi ile içerisinde birden fazla fonksiyon (çeşitli tip ve ölçekte 

konaklama tesisleri, rekreatif / sportif alanları, alışveriş merkezleri, kongre merkezi, yat 

limanı vb.) içeren, kültürel ve sosyo ekonomik kaynaklardan sağlanacak faydayı en üst 

seviyeye çıkaran ve bölgesel kalkınmayı da destekleyen büyük ölçekli planlama ve yönetim 

örneklerinin oluşturulması hedeflenmiştir. 

Çeşme Turizm Kenti 

Çeşme Turizm Kenti çalışması kapsamında ilk aşamada ilan edilen Çeşme-Paşalimanı 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesine ilaveten, ikinci aşamada Alaçatı Kültür ve 

Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilerek Çeşme Yarımadası bir bütün olarak ele 

alınmıştır. 

Söz konusu çalışmalar kapsamında bölgenin bir bütün olarak doğal, kültürel ve deniz 

kullanımı potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla; sağlık turizmi, yat turizmi, golf turizmi 

vb. alternatif turizm olanaklarının araştırılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi, turizm 

kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ile yatırımcılara teşvik imkânlarının oluşturulması 

hedeflenerek oluşturulan Çevre Düzeni Planı Bakanlığımca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sağlık ve termal turizm olanakları, geniş ve emsalsiz plajları, tarihi ve kültürel 

varlıkları, rüzgar gibi doğal kaynakları, ulaşım imkanları ile Çeşme marka olacak bir 

destinasyon potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, kamu kaynaklarını parasal anlamda 

zorlamadan özel sektörü teşvik edecek yatırım olanakları ile Çeşme'de turizmin 

geliştirilebileceği ve bu destinasyonun birkaç metropolün sayfiye yeri olmaktan 

çıkarılabileceği düşünülmektedir. 

Inciraltı Turizm Merkezi 

İzmir ili, Turizm Stratejisi, kapsamında ele alınarak geliştirilmesi planlanan önemli bir 

turizm odağıdır. Bakanlığımca söz konusu alanda; turizm merkezleri planlama çalışmalarının 

yanı sıra İzmir'in "Marka Kent" olarak geliştirilmesi, Türkiye'nin ve İzmir'in kaderini 

değiştirecek İzmir'e birçok yeni yatırımın yapılacağı, altyapı alanında birçok artılar 

kazandıracak dünyanın gözlerinin Türkiye ve İzmir'e çevrilmesi ile sağlanacak "Sağlık" 
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Ancak, "EXPO 2015" organizasyonunun ülkemizde gerçekleşememesi nedeni ile 

Bakanlığım tarafından 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında gerekli düzenlemelerin 

yapılabilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmış olup, ilgili kurumların görüşlerinin ve izmir 1 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşünün 

alınmasını takiben gerekli çalışmalar 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında 

sonuçlandırılacaktır. 

Ayrıca, İzmir 2'nci İdare Mahkemesince, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 Mart 2007 tarihli ve 315 sayılı kararı ile kabul 

edilerek hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen "korunacak alan, 

rekreasyon alanı ve fuar - panayır, festival alanı şeklinde farklı kullanım kararları" hakkında, 

plan yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığında olması gerekçesiyle yürütmeyi durdurma ve 

iptal kararları alınmış bulunmaktadır. 

"EXPO 2020"nin gerçekleştirilmesi düşünülen alanla ilgili Dışişleri Bakanlığı ile 

Bakanlığım arasında görüşmelere başlanılmıştır. Görüşmeler sonucunda ulaşılacak sonuca 

göre İnciraltı imar planları şekillenecek ve bölge plansızlık durumundan kurtulacaktır 

izmir'de Termal Turizm 

İzmir ili dahilinde 2 adet Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 

(KTKGB) ile 2 adet Turizm Merkezi (TM) ilan edilmiştir. 

Bu bölge ve merkezler; 

• İzmir Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 

• İzmir Bergama Allianoi-Manisa Soma Menteşe Termal Kültür ve Turizm Koruma ve 

Gelişim Bölgesi 

• İzmir Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi 

• İzmir Balçova Turizm Merkezi'dir. 

Söz konusu bölge ve merkezlerden İzmir Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve 

Gelişim Bölgesi, İzmir Bergama Allianoi-Manisa Soma Menteşe Termal Kültür ve Turizm 

Koruma ve Gelişim Bölgesi ve İzmir Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi Çevre 

Düzeni Planları Bakanlığımca hazırlatılmakta olup, onaylanma aşamasındadır. Söz konusu 

planların onaylanmasını müteakiben plan kapsamında yer ajan' kamu, ve orman arazileri 

turizm yatırımcılarının ilgisine sunulacaktır. i, 

- 1 0 5 -



TBMM B: 130 1 5 . 7 . 2008 

İzmir ilinde bulunan diğer turizm merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim 

bölgelerine ilişkin olarak Bakanlığımca planlama çalışmaları sürdürülmektedir. 

Turizm sektöründe sunulan "Hizmet Kalitesi"ni artırmak için İzmir'de bugüne kadar 

aşağıda bulunan eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. İzmir'den talep gelmesi halinde, 

turizm sektöründe hizmet kalitesini arttırmaya yönelik bu etkinlikler gerçekleştirilecektir. 

Turizm Bilinçlendirme Seminerleri 

İzmir'de düzenlenen "Turizm Bilinçlendirme Seminerleri" ne 1999 yılında 150, 2001 

yılında 107, 2007 yılında 193 olmak üzere toplam 450 kişi katılmıştır. 

Ev Pansiyonculuğu Bilinçlendirme Seminerleri 

2007 Mayıs ayında İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi beldesinde düzenlenen 

bilinçlendirme seminerine 43 kişi katılmıştır. 

İzmir'de faaliyet gösteren konaklama ve yeme-içme işletmeleri personeline yönelik 

olarak aşağıda yer alan mesleki turizm eğitim programları düzenlenmiştir: 

İşbaşı Eğitimi Kursları 

Turizm işletmelerinde çalışmakta olan personelin mesleki bilgi ve becerilerinin 

geliştirilmesi amacıyla, önbüro, yiyecek ve içecek servisi, kat hizmetleri, yiyecek üretimi 

olmak üzere 4 branşta düzenlenen "İşbaşı Eğitimi Kurslan"nda 1984-2008 yılları arasında 

664 sektör çalışanına eğitim verilmiştir. 

Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursları 

Ev pansiyonculuğu yapan kişilerin mesleklerini daha bilinçli olarak yapmalarını 

sağlamak ve turistlerin beklentilerine uygun davranışları geliştirmek amacıyla 1967,1978, 

2002, 2007 yıllarında düzenlenen bu kurslara 87 kişi katılmıştır, y * f t % : , 
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Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursları 

Turizm işletmelerinde bölüm müdürü, müdür yardımcısı ve bölüm şefi düzeyinde 

görev yapan personele, sahip oldukları alan bilgisi ve deneyimlerini alt kademe çalışanlarına 

etkin bir şekilde aktarabilme yöntemlerini öğretmek amacıyla, 2004-2008 yılları arasında 

düzenlenen bu kurslarda 148 sektör çalışanının eğitimi sağlanmıştır. 

Sosyal Davranışlar Seminerleri 

Turizm işletmelerinde çalışan personelin hizmet standardının yükseltilebilmesi için, 

iletişim prensipleri ve teknikleri konusunda bilgi vererek, çalışanların sosyal becerilerinin 

geliştirilmesi amacıyla 2004-2008 yılları arasında düzenlenen "Sosyal Davranışlar 

Seminerleri"ne 364 sektör çalışanı katılmıştır. 

Önümüzdeki yıllarda İzmir'de Profesyonel Turist Rehberliği kursu açılması ve 

rehberlikte uzmanlaşma eğitimleri kapsamında, sponsor bulunduğu takdirde İzmir Kent 

Rehberliği ve Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi yapılması planlanmaktadır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü ve Bakanlığımın 

işbirliğiyle 2009 yılı içerisinde "İzmir 3. Sanat Bienali" gerçekleştirilecektir. Adı geçen 

bienal, uluslararası bir etkinlik olup, 2007 yılında ikincisi düzenlenmiştir. 

Bakanlığım 2008-2009 tiyatro sezonunda "Uluslararası Antik Oyunlar Festivali"ni 

yapmayı planlamaktadır. Bu kapsamda; 

İlki Kuzey Yunanistan Ulusal Tiyatrosu tarafından Selanik'te düzenlenen "Antik 

Oyunlar Festivali"nin ikinci ayağı olan 2009 Bienali'nin, Aralık ayında Selanik'te tüm 

ülkelerin katılımı ile yapılan toplantıda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün teklifi ile en 

çok Antik Tiyatroya sahip olan ülke olarak Türkiye'de yapılmasına karar verilmiştir. İzmir -

Efes Antik Tiyatrosu, mekan anlamında değerlendirilmiş ve "2009 Kuzey - Doğu Avrupa 

Ulusal Tiyatroları Antik Oyunlar Buluşması" nın, 2008-2009 tiyatro sezonunda İzmir Devlet 

Tiyatrosu Müdürlüğünce gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. .^p \ 
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İzmir ilimize yeni bir Opera binası kazandırılması, Bakanlığımın öncelik arz eden 

amaçlan arasında yer almaktadır. Bakanlığımın imkan ve olanakları zorlanarak İzmir ilimize 

yeni bir opera binası kazandırılmasına yönelik araştırma ve çalışmalar devam etmektedir. 

Bakanlığımın kültür ve turizm değerlerimizden olan alın teri ve göz nuru kültür 

ürünlerimizin korunması, yaşatılması, gelecek kuşaklara ve dünya turizmine taşınması 

amacıyla ülke genelinde 22 adet Kültür Ürünleri Satış Mağazası bulunmakta olup, İzmir 

ilinde de bir adet mağaza faaliyet göstermektedir. 

Ayrıca, Bakanlığıma bağlı müze ve örenyerlerinde günümüz şartlarına uygun biçimde 

iyileştirmeler yapılmakta, bu çerçevede İzmir ilinde bulunan müze ve örenyerlerinde de 

elektromekanik kontrollü geçiş sistemi kullanılmaktadır. 
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TURİZM GELİRİ - Tourism Receipts 
(Milyon S - Mıllion S) 

Y R L A R - Y o a r e CECİSİM ORANİ - Rate rfCfifinge (%). 

•AYLAR 

KÖUÛR VE TURİZM 8AKAKUÖİ -« 
DEVLET İSTATİSTfc ENSTİTÖSÜ < 

• MSRKEZBANKASı 
Mtoıçjy oi Crftur» and Tc*.n»m * 
•'. TurtaSıt- CantW3»* 

KÛLTÖft VE TURİZM BAKAHUÖt « 
DEVLET ÎSTATİSTİK B*STtTÜS0 i 

MERKEZ 6ANKAS! 
Mıftı,îtr>'c*CıwurB aoi ToUrlsm* 

KÜLTÜR VE TURİZM fiAKANLKİi* 
TÜRKİYE (STATteTK KURUMU • 

MERKEZ BANKASİ 

KÜITÛR VE TURiffl BAKANLİĞİ« 
TÜRKİYE İSTATİSTK KURUMU • 

MERKEZ BANKA» 

TurtAfat * çttxr& Bank. 

«OLîOR VE TURİZM 
BAKANLİĞİ»DEVlET ' 
iTArJsflKENSrtTOsO* 

MERKEZ BANKA» 
M«sftyofC«jSufe«ndTawvn 

îörttstaî* CerfraJ Ban* 

2O05f20C4 

KÛUÖR VE TURİZM 
fUKANUİ;* TÜRKİYE 
İSTATİSTİK KURUMU f 

MERKEZ BANKASİ 
Mlrustry ot CJilune anc Taurtun 

• TtırtcS»* Cwtnü Bank 

KB6/200S 
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T U R İ Z M G İDERİ - Tour ism Expendi tures 
( M i l y o n $ - Mı l i ıon $) 

A Y L A R - M o n t h s 
Y I L L A R - Y e a r s 

A Y L A R - M o n t h s 

2004 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 

O C A K ^ J a n u a r y 169 ,7 213 ,9 217 ,7 255 ,6 

Ş U B A T - F e b r u a r y 210 ,2 274 ,6 164,4 198,5 

M A R T - M a r c h 175,5 189,9 185,7 217 ,0 

N İ S A N - A p n i I 1 7 3 , 2 • . . 'hs% 

M A Y I S - ' - :flllli: 208.4 246.5 • 2 8 9 , 4 

i ! k . i ' 242.0 • 254:3-.: 2Sb.d 

T E M M U Z - J u l y 323 ,7 315 ,9 376 ,7 360 ,3 

A Ğ U S T O S - A u g u s t 235 ,8 2 3 8 , 0 256 ,3 247 ,9 

E Y L Ü L - S e p t e m b e r 174,7 208 ,6 186 ,2 201 ,3 

• 
. m,& 237;S; ?14 S 

K A S I M - N o v e m b e r 212,7 264.6 168,2 2 4 0 , 0 

A R A Ü K - D e c e r o b e r 202 .8 "2S.S 332 ,9 

12 A Y L I K T O P L A M 
12 M o n t h s T o t a l : 2 5 2 7 , 2 2 870 ,4 2 742,3 3 259 ,6 

D E Ğ İ Ş İ M O R A N I (%) 
R a t e o f C r t ange (%) 

2 0 0 5 / 0 4 2 0 0 6 / 0 5 2 0 0 7 / 0 6 

2 6 , 0 7,8 17,4 

3 0 , 6 -40 ,7 20,7 

8,2 -2 ,2 16,9 

i * » * " HM 26 1 
| | • 9 ,6 7.3 ™ 

20,2 

-2 ,4 19,2 -4,4 

0,9 7,7 -3,3 
79,4 -10,7 8,1 

4 0 , 3 

m ? 

•İ7 6 •izi •İ7 6 

13,6 -4,5 18,9 

KAYNAK : Türkiye İstatistik Kurumu , Merkez Bankası, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Source : Turks ta t , Cen t ra l Bank , Min is t ry o f Cu l tu re and T o u r i s m 



YABANCI ZİYARETÇİ VE YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİ TURİZM GELİRLERİNİN 

YILLARA GÖRE DAĞILIMI 
Distribution of Tourism Receipts of Foreign vlsitor and Turkish Citizens Residing in abroad by Years 

T O P L A M - T o f e İli Y A B A N C I - F o r e i g n e r V A T A N D A Ş - C i t i zen 

Y I L L A R 
Y e a r s 

TURİZM GELİRİ 
Tourism Recetpt 

(1000$) 

ZİYARETÇİ 
SAYISI 

Numberof 
Vısifors 

ORTALAMA 
HARCAMA 

Average 
ExpendHure-

TURİZM GELİRİ 
Tourism Receipl 

(1008 t ) 

ZİYARETÇİ 
SAYISI 

Number of 
Foreigner 

ORTALAMA 
H A R C A M A 

Average 
Expendifure 

l$! 

TURİZM GELİRİ 
Tourism Receipi 

(1000$] 

ZİYARETÇİ 
SAYISI 

Numberof 
Citizens 

O R T A L A M A 
HARCAMA 

Average 
Expenditure 

«) 

2001 10 0 6 7 1 5 5 13 4 5 0 1 2 1 748 7 386 246 11276 532 655 2 680 908 2 173 589 1 233 

2002 1 1 9 0 0 925 15 214 516 7 8 2 9 009 677 12921 981 6 9 7 2 891 2 4 7 2 2 9 2 535 1261 

2003 13 2 0 3 1 4 4 16 3 0 2 0 5 0 810 9 676 623 13 701 418 706 3 526 520 2 600 632 1 356 

2004 15 8 8 7 6 9 9 20 262 6 4 0 784 12 124 059 1 7 2 0 2 996 705 : 3 7 6 3 6 3 9 3 059644 1230 

2005 1 8 1 5 3 504 2 4 1 2 4 501 752 13 929 300 20 522 621 679 4 224 203 3 601 880 1 173 

2006 16 850 947 2 3 1 4 8 6 6 9 7 2 8 12 556 8 2 9 19 275 948 651 4294 117 3 872 721 1*09 

2007 18 487 008 27 214 988 679 13 989 952 - 23 017 081 608 4 497 055 4 197 907 1 071 
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10.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Muş, Siirt ve Diyarbakır illerindeki yatırımlara iliş
kin soruları ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/3677) (7/3678) (7/3679) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n S a ğ l ı k B a k a n ı S n . P ro f . D r . R e c e p A K D A Ğ t a r a f ı n d a n 
yaz ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı a r z e d e r i m . 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

M u ş i l i m i z i n d a h a i y i b i r d ü z e y e g e l m e s i i ç i n h a k e t t i ğ i d e ğ e r i d e a l m a s ı 

g e r e k m e k t e d i r . 

S a h i p o l d u ğ u k a y n a k l a r ı n d a h a iy i k u l l a n ı m ı v e g e l i ş m e s i i ç i n ü l k e 

e k o n o m i s i n d e n u y g u n y a t ı r ı m l a r ı a l m a s ı b ü y ü k ö n e m t a ş ı m a k t a d ı r . 

1 . M u ş i l i n d e , B a k a n l ı ğ ı n ı z l a i lg i l i k u r u l u ş l a r ı n ı z a y ö n e l i k o l a r a k , 2 0 0 8 y ı l ı n d a n e 

t ü r y a t ı r ı m l a r ı n ı z o l m u ş t u r ? 

2 . B u y a t ı r ı m l a r i ç i n a y r ı l m ı ş o l a n ö d e n e k m i k t a r l a r ı n e k a d a r d ı r ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n S a ğ l ı k B a k a n ı S n . P ro f . D r . R e c e p A K D A Ğ t a r a f ı n d a n 
yaz ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı a r z e d e r i m . 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

S i i r t i l i m i z i n s o s y a l v e e k o n o m i k a l a n d a d a h a İy i b i r d ü z e y e g e l m e s i i ç i n h a k 

e t t i ğ i d e ğ e r l e r i a l m a s ı g e r e k m e k t e d i r . 

S a h i p o l d u ğ u k a y n a k l a r ı n d a h a iy i k u l l a n ı m ı v e g e l i ş m e s i i ç in ü l k e 

e k o n o m i s i n d e n u y g u n y a t ı r ı m l a r ı a l m a s ı b ü y ü k ö n e m t a ş ı m a k t a d ı r . 

1 . S i i r t i l i n d e , B a k a n l ı ğ ı n ı z l a i lg i l i k u r u l u ş l a r ı n ı z a y ö n e l i k o l a r a k , 2 0 0 8 y ı l ı n d a n e 

t ü r y a t ı r ı m l a r ı n ı z o l m u ş t u r ? 

2 . B u y a t ı r ı m l a r i ç i n a y r ı l m ı ş o l a n ö d e n e k m i k t a r l a r ı n e k a d a r d ı r ? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n S a ğ l ı k B a k a n ı S n . P r o f . D r . R e c e p A K D A Ğ t a r a f ı n d a n 
yaz ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı a r z e d e r i m . 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

D i y a r b a k ı r i l i m i z , b u l u n d u ğ u c o ğ r a f i k o n u m v e s a h i p o l d u ğ u d o ğ a l z e n g i n l i k l e r i 

b a k ı m ı n d a n ü l k e m i z i n ö n e m l i k e n t l e r i n d e n b i r i d i r . 

S a h i p o l d u ğ u k a y n a k l a r ı n d a h a i y i k u l l a n ı m ı v e g e l i ş m e s i i ç i n ü l k e 

e k o n o m i s i n d e n u y g u n y a t ı r ı m l a r ı a l m a s ı b ü y ü k ö n e m t a ş ı m a k t a d ı r . 

1. D i y a r b a k ı r i l i n d e , B a k a n l ı ğ ı n ı z l a i l g i l i k u r u l u ş l a r ı n ı z a y ö n e l i k o l a r a k , 2008 

y ı l ı n d a n e t ü r y a t ı r ı m l a r ı n ı z o l m u ş t u r ? 

2. B u y a t ı r ı m l a r i ç i n a y r ı l m ı ş o l a n ö d e n e k m i k t a r l a r ı n e k a d a r d ı r ? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

İnşaat ve Onarını Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.10.0.I.O.D.0.07.00.00 3d\J> 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

0 8 fecin» 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 30.05.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6527 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından yöneltilen yazılı soru 

önergelerinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgileriniz ve gereğini arz ederim. 

EK: 
1-önerge soru ve cevabı 

)f. fb.B&ep AKI»A< 

- 1 1 3 -
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SORU-1: (7/3677 Esas numaralı yazılı soru önergesi) 

a-Muş İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında ne tür 
yatırımlarınız olmuştur? 

b-Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU-2 : (7/3678 Esas numaralı yazılı soru önergesi) 

a-Siirt İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında ne tür 
yatırımlarınız olmuştur? 

b-Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

SORU-3: (7/3679 Esas numaralı yazılı soru önergesi) 

a-Diyarbakır İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2008 yılında 
ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

b-Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1-2-3) Bakanlığımız 1999-2008 yılı yaürım programlarında yer alan yatırımlar 
ve ödenekleri ait olduğu Yıh Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 
Bakanlar Kurulu Karan eki olarak Ocak ayının ilk yansında Resmi Gazete'de 
yayımlanmaktadır. Aynca Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın 
rhttp://www.dpt.gov.tr/kamuvat) adresinden tüm kamu yatınmlanmn detay bilgilerine 
ulaşılabilmektedir. 

//.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, bir genelge doğrultusunda yapılan çalışmalara 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/3709) 

Aşağıda yer alan soruları, içişleri Bakanı Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet insanlığın gündemindeki yerini korumaktadır. Bu 

tür şiddetin cn acımasız biçimi kamuoyunda "namus cinayeti" olarak tanımlanan kadına 

yönelik öldürme olaylarıdır. Kadın vc çocuklara yönelik şiddetin ülkemizde de devam ediyor 

olması yeni vc acil önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Ekonomik kalkınma ve gelişme 

ile birlikte eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesiyle giderek ortadan kalkacak olan bu 

sorunların çözümü için kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte sivil toplum örgütleri ve 

vatandaşlarımıza büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANILĞI'NA 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

- 1 1 4 -
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Bu düşüncelerle önce TBMM çatısı altında bir araştırma komisyonu kurulmuş ardından da 

Başbakanlık tarafından 2006/17 Sayılı bir genelge yayınlanmıştır. Bu genelge de İçişleri 

Bakanlığı'na gerek tek başına gerekse de diğer bakanlıklarla işbirliği içerisinde birçok görev 

ve sorumluluk yüklenmiştir. Bu çerçevede; 

1. Anılan genelge doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi gereken 

faaliyetler ne aşamadadır? 

2. Anılan genelge doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından kurum personeline 

verilmesi gereken eğitimler ne aşamadadır? Bugüne dek toplumsal cinsiyet, kadına 

karşı şiddet, çocuğa karşı şiddet konularında eğitim verilen personel sayısı kaçtır? 

3. Anılan genelge doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulması gereken veri 

tabanı oluşturulmuş mudur? Bilimsel istatistiklere ulaşılabilmesi için ne gibi 

çalışmalar gerçekleştirilmektedir? 

4. Anılan genelge doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından Jandarma ve Emniyet 

Birimlerinde kadın personel sayısının artırılabilmesi için ne gibi çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir? Şu anda Bakanlık bünyesinde bulunan personelin ne kadarı 

kadındır? 

5. Anılan genelgede önemi vurgulanan ALO ŞİDDET HATTI'nın işlerlik durumu 

nasıldır? Bu hattın kullanımının yaygınlaştırılabilmesi için ne gibi tanıtım çalışmaları 

gerçekleştirilecektir? 

6. Özellikle kadın ve çocukların kullanımında büyük sıkıntılar yaratan cadde ve sokak 

aydınlatılması ve güvenliğinin sağlanması konularında gerçekleştirilen faaliyetler 

nelerdir? 

7. Anılan genelge doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından bu tarihten itibaren ne tür 

faaliyetler gerçekleştirilecektir? 

- 1 1 5 -
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü , v' 

Sayı :B .05 .1 .EGM.0 .12 .05 .05 / / / f^9- t -< s - u /ıL-ok,^ 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :30/06/2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6659 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Nevingaye ERBATUR'un TBMM Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/3709 esas numaralı soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Soru önergesine konu edilen genelge doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliğinde, polis merkezlerinde görev yapan personele yönelik 4320 
sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un uygulanması, kadınlara karşı şiddet, kadın erkek eşitliği 
toplumsal cinsiyet eğitimi ve şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı konularında, Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu'nun mali ve teknik desteği ile 2007 yılı içerisinde hizmet içi eğitim projeleri başlatılarak 
270 eğitici yetiştirilmiştir. Bu eğitici kadro ile 25.000 personel eğitilmiştir. 2008 yılı sonuna kadar 
ise yaklaşık 40.000 personelin eğitimin tamamlanması planlanmaktadır. 

Ayrıca, Aile içi şiddet olayları kayıt formları hazırlanarak, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet 
olaylarına ilişkin verilerin toplanması ve gerekli analizlerin yapılması amaçlanmıştır. Formun 2009 
yılında uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlığındaki ilgili tüm personele, kadına ve çocuğa yönelik şiddet 
konularında eğitim verilmektedir. Ayrıca, çocuklara karşı işlenen suçların asgariye indirilmesi 
çalışmaları kapsamında çocuk suçlan ile mücadele eden personele yönelik her yıl çocuk suçlarını 
önleme kursu düzenlenmektedir. 186 personel söz konusu kurstan geçirilmiştir. 

Bakanlığımızda toplam 18.959 bayan personelin görev yaptığı anlaşılmış olup, birimlerden 
gelen talepler çerçevesinde bayan personel alımı gerçekleştirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY " 
İçişleri Bakanı 

- 1 1 6 -
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12.-Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, Hatay 'dakiyatırımların yeterliliğine ilişkin so
rusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/3713) 

A ş a ğ ı d a k i so ru l a r ımın K ü l t ü r ve T u r i z m B a k a n ı S a y ı n E r t u ğ r u l 
G Ü N A Y t a ra f ından yaz ı l ı o l a r ak cevap land ı r ı lmas ın ı s ayg ı l a r ımla a rz e d e r i m . 
16 .05 .2008 

D P T ta raf ından bas t ı r ı l ıp dağ ı t ı l an M a y ı s - 2 0 0 8 tar ihl i " K a m u 
Yat ı r ımla r ın ın İ l lere G ö r e D a ğ ı l ı m ı n ı " gös t e ren 2 0 0 8 Yı l ı Ya t ı r ım P r o g r a m ı n ı n , 
sektöre l dağ ı t ım t a b l o s u n d a , 2 0 0 8 y ı l ında A ğ r ı ' y a 7 0 , A n k a r a ' y a 7 0 1 , 
A n t a l y a ' y a 2 3 9 6 9 , A y d ı n ' a 4 4 1 , B a l ı k e s i r ' e 1000, B i t l i s ' e 8 0 , B o l u ' y a 100 , 
B u r s a ' y a 3 9 9 , Ç a n a k k a l e ' y e 2 6 2 0 , Ç a n k ı r ı ' y a 150, D e n i z l i ' y e 340 , E l a z ı ğ 150, 
İ ç e l ' e 1850, İ z m i r ' e 9 3 0 , K o c a e l i ' y e 2 0 4 0 , M u ğ l a ' y a 3 5 2 0 , S i n o p v e S i v a s ' a 
5 0 0 , T r a b z o n ' a 5 2 5 0 , B a r t ı n ' a 882 ( B İ N Y T L ) ' l i k k a y n a k aktar ı ld ığ ı 
gö rü lmüş tü r . 

1- Y u k a r ı d a bahs i g e ç e n il lere ayr ı lan k a y n a k mik ta r ı gös t e r i lmi şken , 4 
m e v s i m tu r izm s e z o n u açık , inanç , tar ih , kül tür , den i z , y a y l a v e y a m a ç 
pa raşü tü gibi farklı a l an l a rda turis t ç e k e b i l m e po t ans iye l i o lan H a t a y ' a 
aktar ı lan 1 ( B İ N Y T L ) ' l i k k a m u ya t ı r ımı yeter l i m i d i r ? 

2 - Bu 1 ( B İ N Y T L ) ' l i k k a m u yat ı r ımı H a t a y ' d a n e r e y e yap ı lmış t ı r ? 
3 - H a t a y ' ı n ta r ih v e kül türe l d o k u s u v e tu r i zm po tans iye l i g ö z ö n ü n e 

a l ınarak , B a k a n l ı ğ ı n ı z ı n H a t a y ' a ayr ı l an t u r i z m k a m u ya t ı r ımla r ın ın 
ar t t ı r ı lması için yap t ığ ı ça l ı şma la r ne le rd i r? A y n ı ihmal g ö r ü n t ü s ü n e 
d e v a m ed i l ecek m i d i r ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

S ü l e y m a n T u r a n Ç İ R K İ N 
H a t a y M İ L L E T V E K İ L İ 

S o r u l a r : 
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• T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0 SGB.0.10.01.00/610 j 12-6 2-^2 . 
Konu : Soru Önergesi 

[Ol o > /2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30/05/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/ 6659 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKIN'in 7/3713 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. / 

r 
Bakan 

EK: 
Cevapı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN TURAN ÇİRKİN'İN 7/3713 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

DPT tarafından bastırılıp dağıtılan Mayıs 2008 tarihli "Kamu Yatırımlarının İllere 
Göre Dağılımf'm gösteren 2008 Yılı Yatırım Programının, sektörel dağılım tablosunda, 2008 
yılında Ağrı'ya 70, Ankara'ya 701, Antalya'ya 23.969, Aydın'a 441, Balıkesir'e 1.000, 
Bitlis'e 80, Bolu'ya 100, Bursa'ya 399, Çanakkale'ye 2.620, Çankırı'ya 150, Denizli'ye 340, 
Elazığ'a 150, İçel'e 1.850, İzmir'e 930, Kocaeli'ye 2.040, Muğla'ya 3.520, Sinop ve Sivas'a 
500, Trabzon'a 5.250, Bartın'a 882 (BİN YTL)'lik kaynak aktarıldığı görülmüştür. 

SORU 1: Yukarıda bahsi geçen illere ayrılan kaynak miktarı gösterilmişken, 4 
mevsim turizm sezonu açık, inanç, tarih, kültür, deniz, yayla ve yamaç paraşütü gibi farklı 
alanlarda turist çekebilme potansiyeli olan Hatay'a aktarılan 1 (BİN YTL) 'lik kamu yatırımı 
yeterli midir? 

SORU 2: Bu 1 (BİN YTL)'lik kamu yatırımı Hatay'da nereye yapılmıştır? 

SORU 3: Hatay'ın tarih ve kültürel dokusu ve turizm potansiyeli göz önüne alınarak, 
Bakanlığınızın Hatay'a ayrılan turizm kamu yatırımlarının arttırılması için yaptığı çalışmalar 
nelerdir? Aynı ihmal görüntüsüne devam edilecek midir? 

CEVAP1-2-3: Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca bastırılan 
"Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı"nda turizm sektöründe Hatay iline ayrılan 1.000 
YTL 1998F000060 numaralı ( Arsuz-Samandağı-3A, 46 km) proje için Karayolları Genel 
Müdürlüğünce ayrılmıştır. 

Ancak, Bakanlığımca bütçe imkanları nispetinde mahalli idarelerin hazırlanmış 
oldukları altyapı uygulama projelerine mali yardım yapılmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımın 2008 Yılı Yatırım Programında kültür sektöründen; 
1976H040130 proje numarası ile Hatay ilinde dört kültür merkezi yapımı yer almaktadır. 

-Hatay-Erzin Kültür Merkezi inşaatının 2008 yılı bütçe ödeneği 1.000.- YTL' dir. 
Fiziki gerçekleşme oranı %25 seviyesinde olup, ödenekler çerçevesinde yapımına devam 
edilmektedir. 

-Hatay-Samandağ Kültür Merkezi inşaatının 2008 yılı bütçe ödeneği 1.000.- YTL' dir. 
Fiziki gerçekleşme oranı %5 seviyesinde olup, ödenekler çerçevesinde yapımına devam 
edilmektedir. 

-Hatay-Kırıkhan Kültür Merkezinin ihalesi yapılamamıştır. 2008 yılı bütçe ödeneği 
1.000 -YTL'd i r . 

-Hatay-Reyhanlı Kültür Merkezinin ihalesi yapılamamıştır. 2008 yılı bütçe ödeneği 
1.000-YTL' dir. 

Bütçe tekniği açısından fiziki gerçekleşmesi %75 üzerinde bulunan yat^rnhınn 
bitirilmesi hedeflenmektedir. Yukarıda belirtilen kültür merkezlerinin bazılarınırv^ızîki.? • 
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gerçekleşmesinin düşük olması, bazılarının ise ihale aşamasında olması nedeniyle yatırım 
bütçesinde bu kültür merkezlerinin ödeneği 1.000 - YTL olarak yer almıştır. 

Hatay-Mozaik Müzesi onarımı işi için kapalı devre TV sistemi, hırsızlık ve yangına 
karşı güvenlik sistemi kurulması gibi işlerin, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce 
yapılması hususunda Olur alınmış ve yaklaşık maliyet hesabı çalışmaları devam etmektedir. 
Bunun dışında kalan onarım işleri için Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce yaklaşık 
maliyet hesaplanmıştır. Bakanlığım 2008 Yılı Yatırım Programında Hatay-Mozaik Müzesi 
onarımı işi için 200.000 YTL ödenek ayrılmıştır. Ödenek aktarımını müteakip Adana Rölöve 
ve Anıtlar Müdürlüğünce hazırlanan yaklaşık maliyet doğrultusunda ihale işlemlerine 
başlanacaktır. 

Hatay St. Pierre Kilisesi Anıt Müzesi kaya ıslah uygulama çalışmaları için Bakanlığım 
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden 06/02/2008 tarihli ve 49 sayılı Yönetim 
Kurulu Kararı ile ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenek Hatay İl Özel İdaresine 
aktarılmıştır. Bu kapsamda kaya ıslah uygulama çalışmaları devam etmektedir 

Hatay ilindeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve planlı gelişimin sağlanması 
yönünde yürütülen çalışmalarımız aşağıda açıklanmıştır. 

17/10/1993 tarihli ve 21731 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Hatay Samandağ Turizm Bölgesi"nde turizmin geliştirilmesine yönelik planlama çalışmaları 
sürdürülmekle birlikte, bu konuda turizmin gelişmesini kısıtlayıcı engeller bulunmaktadır. 
Samandağ yerleşmesini ve kıyı bandını içine alan Turizm Bölgesinde sahilde düzensiz gelişen 
niteliksiz yapıların varlığı, yerli ve yabancı turistlere hitap edebilecek nitelikli tesislerin 
olmaması ve sahil bandında yer alan tarım arazileri, turizmin gelişmesini sınırlamaktadır. 

Bu nedenlerle, Bakanlığımca Samandağ Turizm Bölgesinde yer alan köy ve yaylalarda 
kırsal turizm ve eko turizmin geliştirilmesine yönelik plan kararlarını içeren Çevre Düzeni 
Planı Revizyon çalışması ve Samandağ sahilinde turizm yatırımcılarına tahsis edilebilecek 
nitelikte hazine arazilerinin araştırılarak, plan ve tahsisine yönelik bir çalışma yapılması 
planlanmaktadır. 

11/01/1998 tarihli ve 23227 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Hatay İskenderun Kıyı Bandı Turizm Merkezi" kapsamında; Akçalı beldesinde bulunan 
hazine taşınmazlarının turizm amaçlı değerlendirilmesi amacına yönelik olarak 1/25000 
ölçekli çevre düzeni planı değişikliği Bakanlığımca 10/10/2005 tarihinde onaylanmıştır. 
246.004 m2 yüzölçümlü 515 ve 631.407 m2 yüzölçümlü 516 parsel numaralı hazine 
taşınmazları Bakanlığım adına tahsislidir. Ancak, 1/25000 ölçekli plan üzerinden çıkılan 
tahsis ilanına talep olmamıştır. Bu nedenle, alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının 
hazırlandıktan sonra tahsis ilanına çıkılması uygun görülmüştür. 

Bölgeye ait halihazır haritalar ve jeolojik etütler Belediyesince yaptırılmış olup, alanın 
m.Derece Arkeolojik Sit kapsamında kalması nedeniyle koruma amaçlı imar planının 
hazırlanması gerekmekte olup, bu çerçevede 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı 
çalışmaları Bakanlığımca yürütülmektedir. 

08/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Hatay Belen Güzelyayla Turizm Merkezi" Hatay ili, Belen ilçesi sınırları içerisinde yer alan 
Güzelyayla (Soğukoluk) yerleşimini kapsamaktadır. 
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Soğukoluk yaylasını kapsayan ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 30/05/2002 
tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli İskenderun Körfezi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı 
İlave ve Değişikliği bulunmaktadır. Anılan çevre düzeni plan değişikliği Bakanlığımın görüşü 
alınarak hazırlanmıştır Harita alımı ve jeolojik etüt raporu da tamamlanarak 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı 02/06/2006 tarihli ve 96 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile uygun görülerek, 
3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Hatay Valiliğince 03/07/2006 tarihinde onaylanmıştır. 

Alanın atıl durumunun yeniden değerlendirilerek turizme kazandırılması 
hedeflenmektedir. Bu amaçla 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanarak alanın planlı bir 
şekilde yayla, doğa vb. turizm amaçlı olarak geri kazanımı amaçlanmaktadır. Kamu 
mülkiyetinde bulunan boş tesislerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Mevcut çevre düzeni 
plan kararlarına göre bölgede 11,3 ha. turizm tesis alanı, 5,2 ha. günübirlik kullanım, 7,2 ha. 
ise kamping kullanımına ayrılmıştır. Bu alanlarda 2000 yatak kapasitesi ve 650 çadır 
kapasitesi öngörülmektedir. 

1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması için Hatay Valiliğine 30.000 YTL 
ödenek aktarılmıştır. Ancak Şehir Plancıları Odası 2007 yılı birinci yarıyıl ücret tarifesine 
göre işin maliyeti 109.000 YTL olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle, anılan işin yapımına 
ilişkin ek ödenek aktarılması planlanmaktadır. 

İl bazında turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak yerinde inceleme 
çalışmaları yapılmış ve alternatif turizm merkezi alanları belirlenmiştir. 

Bu çerçevede; Hatay ili, Erzin ilçesi, Burnaz plajının kuzey kesiminde yer alan tarım 
alanlarının turizm amaçlı kullanımına ilişkin olarak İl Tarım Müdürlüğünün görüşü istenilmiş 
olup, tarım dışı amaçlı kullanımı uygun görülmemiştir. 

Hatay ili, Hassa ilçesi Dedemli köyünde incelenen bölge orman alanı olması nedeniyle 
Danıştay 6'ncı Dairenin 2005/5371 esas ve 05/12/2006 tarihli yürütmeyi durdurma kararı 
gereği orman arazilerinin 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlığımca 
tahsis işlemleri gerçekleştirilemediğinden değerlendirilememiştir. Ancak, Kanunda yapılan 
yeni düzenleme uyarınca anılan bölgenin yeniden incelenmesi planlanmaktadır. 

Söz konusu turizm bölgesi ve turizm merkezleri sınırlarını da kapsayan alanda 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 14/09/1994 tarihinde onanan 1/25000 ölçekli İskenderun 
Körfezi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı bulunmaktadır. 
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13.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, emekliliğin finansmanına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/3724) 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n D e v l e t Bakan ı M e h m e t Ş İ M Ş E K taraf ından yazı l ı 
o la rak c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı s ayg ı l a r ımla arz ede r im. 

İ M F heye t i S t a n d - b y g ö r ü ş m e l e r i n i n o lumlu sonuç l and ığ ın ı , k a m u o y u n a 
yap t ığ ın ı z a ç ı k l a m a l a r ı n ı z d a n öğ rend ik . 

1. 19. S t a n d - b y a n l a ş m a s ı n ı son land ı r an n iye t m e k t u b u ile " E m e k l i y e fazla 
z a m y o k " t a a h h ü d ü n d e b u l u n d u n u z m u ? . 
B u t a a h h ü d ü n ü z l e ü l k e m i z d e emek l i ayl ık lar ın ın v e asgar i üc re t in yeter l i 
o l d u ğ u n u m u d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

2 . E m e k l i l i ğ i n finansmanı için 8 5 0 ka t r i lyon h a r c a m a yap ı ld ığ ın ı , "Bu para 
b a ş k a k a y n a k l a r a a k t a r ı l s a y d ı d a h a farklı ü lke o lab i l i rd ik" 
a ç ı k l a m a n ı z l a , e m e k l i y e fazla k a y n a k ayr ı lmış o lmas ın ı hang i bu lgu la ra 
d a y a n a r a k h e s a p l a d ı n ı z ? 

3 . E m e k l i l e r i m i z i ü l k e e k o n o m i s i n e y ü k o la rak mı g ö r ü y o r s u n u z ? 
K a l k m a m a m ı z ı n ö n ü n d e k i tek engel h ü k ü m e t l e r i m i z i n emek l i l e r im ize ve 
t ü m ça l ı ş an l a r a ö d e m e k z o r u n d a o l d u ğ u e k o n o m i k y ü k ü m l ü l ü k l e r mid i r ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

' Y a ş a r A G Y U Z 
C H P G a z i a n t e p Mi l le tveki l i 

- 1 2 2 -



TBMM B: 130 1 5 . 7 . 2 0 0 8 

1 T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

Sayı: B.02.1.HZN.0.13.05.02-610/ 
Konu: Soru Önergesi 

10.07.08* 31 6 0 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 30/05/2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3724-6647/14018 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ile, Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ tarafından tevcih edilen 7/3724 sayılı 
soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan cevap 
metni ekte yer almaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Devlet Bakanı 

EKLER: 
1-Yazı. 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SN. YAŞAR AĞYÜZ'ÜN 
DEVLET BAKANI SN. MEHMET ŞİMŞEK'E TEVCİH ETTİĞİ 

7/3724 ESAS NUMARALI SORU ÖNERGESİ İLE İLGİLİ OLARAK 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

I M F h e y e t i S t a n d - b y g ö r ü ş m e l e r i n i n o l u m l u s o n u ç l a n d ı ğ ı n ı , k a m u o y u n a 
y a p t ı ğ ı n ı z a ç ı k l a m a l a r ı n ı z d a n ö ğ r e n d i k . 

SORU 1: 1 9 . S t a n d - b y a n l a ş m a s ı n ı s o n l a n d ı r a n n i y e t m e k t u b u i le " E m e k l i y e f a z l a 
z a m y o k " t a a h h ü d ü n d e b u l u n d u n u z m u ? B u t a a h h ü d ü n ü z l e ü l k e m i z d e e m e k l i 
a y l ı k l a r ı n ı n v e a s g a r i ü c r e t i n y e t e r l i o l d u ğ u n u m u d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

CEVAP 1: B i l i n d i ğ i ü z e r e , s o n b e ş y ı l d a k ıs ı t l ı b ü t ç e i m k a n l a r ı n a r a ğ m e n e m e k l i 
m a a ş a r t ı ş l a r ı n d a v e a s g a r i ü c r e t t e c i d d i i y i l e ş m e l e r s a ğ l a n m ı ş t ı r . 2 0 0 2 y ı l s o n u 
i t i b a r ı y l a 3 7 7 Y T L o l a n e n d ü ş ü k k a m u ç a l ı ş a n ı e m e k l i a y l ı ğ ı , 2 0 0 8 y ı l ı b a ş ı n d a 7 1 3 
Y T L ' y e ; 2 0 0 2 y ı l s o n u i t i b a r ı y l a 2 5 1 Y T L o l a n a s g a r i ü c r e t i s e 2 0 0 8 y ı l ı b a ş ı n d a 6 0 8 
Y T L ' y e ç ı k a r ı l m ı ş t ı r . B u t u t a r l a r s ö z k o n u s u d ö n e m d e e n d ü ş ü k k a m u ç a l ı ş a n ı a y l ı ğ ı 
iç in % 8 9 , 1 3 , a s g a r i ü c r e t iç in i s e % 1 4 2 , 2 3 a r t ı ş a t e k a b ü l e t m e k t e d i r . A y n ı d ö n e m d e 
b i r i k im l i e n f l a s y o n o r a n ı % 6 5 . 7 o l a r a k g e r ç e k l e ş m i ş o l u p , b u ç e r ç e v e d e ç a l ı ş a n v e 
e m e k l i l e r e ç o k c i d d i r e e l a r t ı ş l a r s a ğ l a n m ı ş t ı r . B u r a k a m l a r d a g ö s t e r m e k t e d i r k i , 
H ü k ü m e t i m i z m e v c u t i m k a n l a r ç e r ç e v e s i n d e e m e k l i m a a ş l a r ı n d a v e a s g a r i ü c r e t t e 
m ü m k ü n o l a n e n iyi i y i l e ş m e y i s a ğ l a m a k o n u s u n d a e l i n d e n g e l e n ç a b a y ı 
g ö s t e r m e k t e d i r . E m e k l i l e r e , i ş ç i l e r e v e m e m u r l a r a e n f l a s y o n u n ü z e r i n d e z a m v e r m e 
p o l i t i k a m ı z d e v a m e t t i r i l e c e k t i r . 

7 . G ö z d e n G e ç i r m e y e i l işk in N i y e t M e k t u b u n d a e m e k l i a y l ı k l a r ı n a y a p ı l a c a k 
z a m m a i l işk in o l a r a k "Yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde, emekli maaşlarında 
yapılacak ayarlamaların yeni Kanunda [ S o s y a l S i g o r t a l a r v e G e n e l S a ğ l ı k S i g o r t a s ı 
K a n u n u i le B a z ı K a n u n v e K a n u n H ü k m ü n d e K a r a r n a m e l e r d e D e ğ i ş i k l i k Y a p ı l m a s ı n a 
D a i r K a n u n ] yer alan endeksleme katsayılarının öngördüğü artış oranlarını aşmaması 
temin edilecektir." i f a d e l e r i y e r a l m a k t a d ı r . 

S ö z k o n u s u i f a d e y l e , e m e k l i m a a ş a r t ı ş l a r ı n d a N i y e t M e k t u b u n u n i m z a l a n d ı ğ ı 
t a r i h t e h a l e n T B M M ' d e g ö r ü ş ü l m e k t e o l a n s ö z k o n u s u K a n u n T a s a n s ı n d a ö n g ö r ü l e n 
m e k a n i z m a y l a t u t a r l ı b i r u y g u l a m a y a g i d i l e c e ğ i v u r g u l a n m ı ş t ı r . B ö y l e l i k l e u y g u l a m a d a 
d e v a m l ı l ı ğ ı n v e t u t a r l ı l ı ğ ı n s a ğ l a n m a s ı h e d e f l e n m i ş t i r . 

SORU 2: E m e k l i l i ğ i n f i n a n s m a n ı iç in 8 5 0 k a t r i l y o n h a r c a m a y a p ı l d ı ğ ı n ı , " B u p a r a 
b a ş k a k a y n a k l a r a a k t a r ı l s a y d ı d a h a f a r k l ı ü l k e o l a b i l i r d i k " a ç ı k l a m a n ı z l a , e m e k l i y e 
f a z l a k a y n a k a y r ı l m ı ş o l m a s ı n ı h a n g i b u l g u l a r a d a y a n a r a k h e s a p l a d ı n ı z ? 

SORU 3: E m e k l i l e r i m i z i ü l k e e k o n o m i s i n e y ü k o l a r a k m ı g ö r ü y o r s u n u z ? 
K a l k ı n a m a m a m ı z ı n ö n ü n d e k i t e k e n g e l h ü k ü m e t l e r i m i z i n e m e k l i l e r i m i z e v e t ü m 
ç a l ı ş a n l a r a ö d e m e k z o r u n d a o l d u ğ u e k o n o m i k y ü k ü m l ü l ü k l e r m i d i r ? 

CEVAP 2. 3: E m e k l i l e r i n ü l k e e k o n o m i s i n e y ü k o l m a s ı s ö z k o n u s u d e ğ i l d i r . A n c a k 
b u d u r u m s o s y a l g ü v e n l i k s i s t e m i n d e k i r e f o r m u n g e r e k l i l i ğ i n i o r t a d a n 
k a l d ı r m a m a k t a d ı r . T ü r k i y e ' d e S o s y a l G ü v e n l i k S i s t e m i , y ı l l a r i ç i n d e u y g u l a n a n y a n l ı ş 
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p o l i t i k a l a r v e d e m o g r a f i k ( n ü f u s u n y a ş d a ğ ı l ı m ı , h a y a t b e k l e n t i s i v s . ) y a p ı d a k i 
d e ğ i ş i m l e r n e d e n i y l e 1 9 9 0 ' l ı y ı l l a r ı n b a ş ı n d a n i t i b a r e n a ç ı k v e r m e y e b a ş l a m ı ş , o 
t a r i h t e n b u g ü n e S o s y a l G ü v e n l i k K u r u m l a r ı n ı n ( S S K , B a ğ - K u r v e E m e k l i S a n d ı ğ ı ) 
a ç ı k l a r ı g i d e r e k a r t a n ş e k i l d e b ü t ç e g e l i r l e r i v e b o r ç l a n m a y o l u y l a k a r ş ı l a n m ı ş t ı r . 

Ö z e l l i k l e 9 0 ' l ı y ı l l a r a k a d a r e m e k l i l i ğ e h a k k a z a n m a y a ş ı b a y a n l a r d a 5 0 , 
e r k e k l e r d e 5 5 y a ş o l a r a k u y g u l a n ı r k e n 2 0 . 0 2 . 1 9 9 2 t a r i h v e 3 7 7 4 s a y ı l ı K a n u n l a 
e m e k l i o l a b i l m e k iç in g e r e k l i y a ş s ı n ı r ı n ı n k a l d ı r ı l m a s ı v e 2 0 fiili h i z m e t y ı l ı n ı d o l d u r a n 
k a d ı n i ş t i r a k ç i l e r e 3 8 y a ş ı n d a , 2 5 fiili h i z m e t y ı l ı n ı d o l d u r a n e r k e k i ş t i r a k ç i l e r e d e 4 3 
y a ş ı n d a e m e k l i y e a y r ı l m a i m k a n ı t a n ı n m a s ı s o s y a l g ü v e n l i k k u r u m l a r ı n ı n ç o k h ı z l ı b i r 
ş e k i l d e y ü k s e k k a y n a ğ a i h t i y a ç d u y m a s ı n a n e d e n o l m u ş t u r . 

S o s y a l G ü v e n l i k K u r u m l a r ı n a y a p ı l a n t r a n s f e r i e r 2 0 0 7 y ı l ı n d a 3 3 . 0 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Y T L ( 3 3 K a t r i l y o n T L ) s e v i y e s i n e k a d a r u l a ş m ı ş , k a m u m a l i y e s i n e c i d d i b i r y ü k 
g e t i r m i ş t i r . A ş a ğ ı d a k i g r a f i k t e y ı l l a r i t i b a r i y l e S S K , B a ğ - K u r v e E m e k l i S a n d ı ğ ı ' n a , 
y a p ı l a n t r a n s f e r l e r a y r ı a y r ı v e t o p l a m o l a r a k g ö r ü l m e k t e d i r ( G a y r i S a f i Y u r t İçi 
H a s ı l a n ı n ( G S Y İ H ) o r a n ı o l a r a k ) . 

S o s y a l G ü v e n l i k K u r u m l a r ı n a Y a p ı l a n T r a n s f e r l e r 

t SSK • BK • ES • Toplam Transfer 

K a y n a k : H a z i n e Müsteşar l ığ ı 

Y ü k s e k a ç ı k v e r e n s i s t e m i n e n ö n e m l i p r o b l e m l e r i o l a r a k ş u n l a r s a y ı l a b i l i r : 

1 . D ü ş ü k e m e k l i l i k y a ş ı 
2 . Y ü k s e k a y l ı k b a ğ l a m a o r a n ı 

3 . Ö d e n e n p r i m m i k t a r ı i le b a ğ l a n a n e m e k l i m a a ş ı a r a s ı n d a k i d e n g e s i z l i k 

B u h u s u s l a r a i l işk in d e t a y l ı b i lg i e k t e y e r a l m a k t a d ı r . 

S o s y a l g ü v e n l i k s i s t e m i n i n y a ş a d ı ğ ı f i n a n s m a n s o r u n u , k a m u n u n b o r ç l a n m a 
g e r e ğ i n i d e a r t ı r m a k t a d ı r . 1 9 9 4 y ı l ı n d a n 2 0 0 7 y ı l ı s o n u n a k a d a r S o s y a l G ü v e n l i k 
K u r u m l a r ı ' n a y a p ı l a n t r a n s f e r l e r i n ( a ç ı k t r a n s f e r i , e m e k l i i k r a m i y e l e r i , d i ğ e r ö d e m e l e r 
d a h i l t o p l a m t r a n s f e r l e r ) 2 0 0 7 y ı l ı s o n u i t i b a r i y l e ilgili y ı l o r t a l a m a D İ B S f a i z i y l e 
g ü n c e l l e n m i ş d e ğ e r i 8 5 0 M i l y a r Y T L ' y i b u l m a k t a d ı r . T ü r k i y e ' n i n g e n ç bir n ü f u s a s a h i p 
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o l d u ğ u d i k k a t e a l ı n d ı ğ ı n d a , d o ğ r u y ö n l e n d i r i l m i ş b i r s o s y a l g ü v e n l i k s i s t e m i n i n a ç ı k 
v e r m e k y e r i n e , a y n ı d ö n e m d e f o n b i r i k i m i s a ğ l a m a s ı g e r e k i r k e n , y ü k s e k k a y n a k 
i h t i y a c ı o l a n b i r s i s t e m l e k a r ş ı k a r ş ı y a k a l ı n m ı ş t ı r . 

S o s y a l G ü v e n l i k K u r u m l a r ı n ı n a ç ı k l a n n ı k a p a t m a k iç in y a p ı l a n t r a n s f e r l e r 
ü l k e m i z d e e ğ i t i m , s a ğ l ı k , a l t y a p ı g i b i b i r ç o k k o n u d a y e t e r i n c e y a t ı r ı m y a p ı l m a s ı n ı 
e n g e l l e m e k t e , f a i z o r a n l a r ı n ı o l u m s u z e t k i l e m e k t e , ü l k e n i n d a h a h ı z l ı b ü y ü m e 
p o t a n s i y e l i n i t ö r p ü l e m e k t e d i r . 1 9 9 9 y ı l ı n d a n b u y a n a S o s y a l G ü v e n l i k K u r u m l a r ı ' n a 
y a p ı l a n t r a n s f e r i e r l e , t o p l a m K a m u y a t ı r ı m l a r ı k a r ş ı l a ş t ı r m a s ı a ş a ğ ı d a s u n u l m a k t a d ı r . 

Y ı l l a r İ t i b a r i y l e S G K T r a n s f e r l e r i v e K a m u Y a t ı r ı m l a r ı n ı n G S Y İ H O r a n l a n 

5,0% 

4,5% 

£ 4.0% 

| 3.5% 
O 
I 3.0% 
>-

g 2.5% 

2.0% 

1,5% 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

| > K a m u Yat ır ımlar ı — • — S G K Transferleri | 

K a y n a k : H a z i n e Müsteşar l ığ ı v e D P T verileri 

S o s y a l g ü v e n l i k s i s t e m i n d e k i s o r u n l a r ı n k ö k l ü ç ö z ü m ü n e y ö n e l i k o l a r a k 2 0 0 6 
y ı l ı n d a h a z ı r l a n a n 5 5 1 0 s a y ı l ı k a n u n u n b a z ı m a d d e l e r i , A n a y a s a M a h k e m e s i ' n e 
y a p ı l a n i t i r a z n e t i c e s i n d e ip ta l e d i l m i ş y ü r ü r l ü k t a r i h i e r t e l e n e r e k g ü n ü m ü z e k a d a r 
h a y a t a g e ç i r i l e m e m i ş t i r . 

A n a y a s a M a h k e m e s i ' n i n i t i r a z n o k t a l a n d a d i k k a t e a l ı n a r a k h a z ı r l a n a n S o s y a l 
G ü v e n l i k R e f o r m u n a i l işk in t a s l a k , T B M M ' d e g ö r ü ş ü l e r e k 1 7 . 0 4 . 2 0 0 8 t a r i h v e 5 7 5 4 
s a y ı l ı K a n u n o l a r a k y a s a l a ş m ı ş , e m e k l i l i k y a ş ı n d a n a y l ı k b a ğ l a m a o r a n ı n a , 
g ü n c e l l e m e k a t s a y ı s ı n d a n , p r i m e e s a s k a z a n c a k a d a r p e k ç o k p a r e m e t r i k d e ğ i ş i k l i k 
g e r ç e k l e ş t i r i l m i ş , k a y ı t d ı ş ı e k o n o m i n i n ö n ü n e g e ç i l m e s i a ç ı s ı n d a n ö n e m l i t e d b i r l e r 
g e t i r i l m i ş t i r . A y r ı c a 2 0 0 3 y ı l ı n d a n b u y a n a s ü r d ü r ü l e n S a ğ l ı k t a D ö n ü ş ü m P r o j e s i 
ç e r ç e v e s i n d e , s a ğ l ı k s i s t e m i n d e k i v e r i m s i z l i k l e r i n a z a l t ı l m a s ı v e s a ğ l ı k s i s t e m i n i n 
k a l i t e s i n i n a r t ı r ı l m a s ı a m a ç l a n m ı ş , b u k o n u l a r d a ö n e m l i k a z a n ı m l a r e l d e e d i l m i ş t i r . 
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E K 

D ü ş ü k E m e k l i l i k Y a s ı 

E m e k l i l i k y a ş ı , ç a l ı ş a n k i ş i n i n e m e k l i o l a b i l m e s i iç in d o l d u r m a s ı g e r e k e n y a ş 
s ı n ı r ı n ı t a n ı m l a m a k t a d ı r . 1 9 9 0 lı y ı l l a r ı n b a ş ı n d a y a p ı l a n d e ğ i ş i k l i k n e t i c e s i n d e 
k a d ı n l a r d a 3 8 , e r k e k l e r d e 4 3 y a ş ı n d a e m e k l i l i ğ i n ö n ü a ç ı l ı r k e n , b u d ü z e n l e m e s o s y a l 
g ü v e n l i k s i s t e m i n i n 1 9 9 9 y ı l ı n d a y a p ı l a n r e f o r m i le e m e k l i l i k y a ş ı k a d e m e l i o l a r a k 
e r k e k l e r iç in 6 0 , b a y a n l a r iç in 5 8 s ı n ı r ı n a k a d a r y ü k s e l t i l d i . M e v c u t d u r u m d a h a l a 4 4 
y a ş ı n d a b i r b a y a n v e 4 8 y a ş ı n d a b i r e r k e k g e r e k l i p r i m ö d e m e g ü n s a y ı s ı n ı 
t a m a m l a y a r a k e m e k l i o l a b i l m e k t e d i r . A ş a ğ ı d a k i t a b l o d a y e r a l a n , d i ğ e r ü l k e l e r d e k i 
e m e k l i l i k y a ş s ı n ı r l a r ı n ı n t a m a m ı T ü r k i y e ' d e u y g u l a n a n y a ş s ı n ı r ı n ç o k ü s t ü n d e d i r . 

E m e k l i l i k Y a ş ı 

Kadın Erkek 
T ü r k i y e (2008 ) 4 4 4 8 
T ü r k i y e (2028 ) 58 60 
Fransa 60 60 
Kore 60 60 
Bulgaristan 60 63 
Avusturya 60 65 
Polonya 60 65 
Meksika 60 i 65 
Romanya 60 65 
Macaristan 62 62 
Çek Cum. 63 63 
Belçika 65 65 
Almanya 65 65 
İtalya 65 65 
Finlandiya 65 65 
İspanya 65 65 
Yunanistan 65 65 
Portekiz 65 65 
İngiltere 65 65 
Avustralya 65 65 
Norveç 67 67 
Amerika 67 67 
K a y n a k : S G K 
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Y ü k s e k A y l ı k B a ğ l a m a O r a n ı 

A y l ı k b a ğ l a m a o r a n ı , ç a l ı ş m a h a y a t ı b o y u n c a ç a l ı ş ı l a n h e r y ı l ı n e m e k l i 
m a a ş ı n a n e k a d a r k a t k ı d a b u l u n a c a ğ ı n ı b e l i r l e y e n k a t s a y ı d ı r . A y l ı k b a ğ l a m a o r a n ı n ı n 
% 2 o l m a s ı , 4 0 y ı l ç a l ı ş a n b ir e m e k l i n i n , m a a ş ı n ı n % 8 0 ' i n i n ( % 2 * 4 0 = % 8 0 ) e m e k l i 
m a a ş ı o l a r a k v e r i l m e s i a n l a m ı n a g e l m e k t e d i r . A n c a k T ü r k i y e ' d e m e v c u t d u r u m d a 
o r t a l a m a % 2 , 7 5 o r a n ı n d a o l a n a y l ı k b a ğ l a m a o r a n ı d i ğ e r ü l k e l e r e g ö r e ç o k y ü k s e k t i r . 
A ş a ğ ı d a k i t a b l o d a d a g ö r ü l e b i l d i ğ i ü z e r e a y l ı k b a ğ l a m a o r a n ı n ı n o r t a l a m a s ı % 1 , 4 
s e v i y e s i n d e d i r . 

A y l ı k B a ğ l a m a O r a n ı 
T ü r k i y e 2 ,75 
İspanya 2,50 
Portekiz 2,00 
İtalya 1,88 
Avusturya 1,78 
Fransa 1,78 
Finlandiya 1,55 
Belçika 1,50 
Çek Cumhuriyeti 1,50 
Koro 1,50 
ABD 1,28 
Macaristan 1,22 
Almanya 1,08 
Norveç 1,05 
Japonya 0,75 
Polonya 0,73 
Kanada 0,63 
İngiltere 0,51 
K a y n a k : S G K 

- 1 2 8 -



TBMM B: 130 İS . 7 . 2008 

Ö d e n e n P r i m M i k t a r ı İ l e B a ğ l a n a n E m e k l i M a a ş ı A r a s ı n d a k i D e n g e s i z l i k 

G ü n c e l l e m e k a t s a y ı s ı , ç a l ı ş a n l a r ı n ç a l ı ş m a h a y a t l a r ı b o y u n c a a l d ı k l a r ı 
ü c r e t l e r i n g ü n ü m ü z d e ğ e r l e r i n e h a n g i d e ğ i ş k e n l e r k u l l a n ı l a r a k g e t i r i l e c e ğ i n i 
t a n ı m l a m a k t a d ı r . G ü n c e l l e m e k a t s a y ı s ı v e a y l ı k b a ğ l a m a o r a n l a r ı k u l l a n ı l a r a k 
h e s a p l a n a n e m e k l i a y l ı k l a r ı n ı n , ç a l ı ş m a h a y a t ı b o y u n c a k a z a n ı l a n ü c r e t l e r e 
o r a n l a n m a s ı ü c r e t l e e m e k l i m a a ş ı a r a s ı n d a n a s ı l b i r o r a n t ı o l d u ğ u n u g ö s t e r m e k t e d i r . 
B u k a t s a y ı n ı n 100 o l m a s ı ç a l ı ş ı r k e n a l ı n a n ü c r e t l e r i n , e m e k l i a y l ı k l a r ı y l a e ş i t o l m a s ı 
d u r u m u n u g ö s t e r m e k t e d i r . T ü r k i y e ' d e k i a s g a r i e m e k l i a y l ı ğ ı u y g u l a m a s ı n e d e n i y l e 
d i ğ e r ü l k e ö r n e k l e r i n e g ö r e b u k a t s a y ı ç o k y ü k s e k t i r . 

E m e k l i A y l ı k l a r ı / O r t a l a m a Ü c r e t 

Türkiye 103 ,3 
Y u n a n i s t a n 99 ,9 
A v u s t u r y a 93 ,2 
Maca r i s t an 90 ,5 
İ ta lya 88 ,8 
İ spanya 88 ,3 
Por tek iz 79 ,8 
F in land iya 78 ,8 
A l m a n y a 71 ,8 
P o l o n y a 6 9 , 7 
F r a n s a 6 8 , 8 
N o r v e ç 65,1 
B e ç i k a 63 ,1 
Ç e k Cumhur i ye t i 58 ,2 
A v u s t r a l y a 52 ,4 
A m e r i k a 51,0 
İngi l tere 4 7 , 6 
M e k s i k a 45 ,1 
K o r e 44 ,3 
Y e n i Z e l a n d a 39 ,5 
K a y n a k : S G K 
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14.- İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın, personelin özlük haklarına ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/3741) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağ ıdak i soru la r ın S n . Ada le t Bakanı M e h m e t Al i Ş A H İ N ' ta ra f ından yazı l ı o la rak 
cevap landı r ı lmasın ı sayg ı la r ım la arz eder im .20 .05 .2008 

Türk Yarg ı s i s temi i çe r is inde ve adl iye lerde, ada le t m e k a n i z m a s ı n ı n karar ve yetki l i merc i le r i 
o lan hâk im ve savcı lar la b e r a b e r ö n e m l i ve sorumlu luk gerek t i ren gö rev le r in yürü tü lmes i iş lemler in i 
b izzat k u r u m bünyes inde ç a l ı ş a n persone l le r yürü tmekted i r . 

Art ık ge lenek ha l ine g e l e n " y o ğ u n iş yükü" kav ramın ın karşı l ığı o lan yoğun bir iş t e m p o s u v e 
stresli iş yükü o lan ad l i ye le rde , ç a l ı ş m a saat ler i d ış ında da , ge rek yapt ık lar ı işin önemi ge rekse d e 
"sürel i işler" d i ye tabir ed i len işler in çok luğu neden iy le , mesa i har ic i a k ş a m ve hafta sonlar ı öze l 
hayat lar ını yok saya rak y o ğ u n bir şek i lde ça l ışmakta o lan persone l in öz lük haklar ı ile ilgili bir t ak ım 
sorun lar ın ın bu lunduğu bir gerçek t i r . 

Buna göre ; 
1 -Anayasa M a h k e m e s i ; 17 .05 .2007 tar ih ve 2 0 0 4 / 4 6 E. 2 0 0 7 / 6 0 K sayı l ı kararı i le 3717 sayı l ı 
Kanun 'un 2. m a d d e s i n i n 4 4 9 sayı l ı Kanun H ü k m ü n d e K a r a r n a m e ile değişt i r i len 6. f ık rasının 
bir inci cüm les i d ı ş ı n d a ka lan b ö l ü m ü n ü n A n a y a s a y a aykırı o l d u ğ u n a ve İPTAL İNE kara r 
vermişt i r . Kara r ç e r ç e v e s i n d e ; yo l tazminat ın ın '/z'sinin adl i ya rg ıda görev l i yazı işleri m ü d ü r ü , 
zabı t kât ib i , mübaş i r , i c ra m ü d ü r ü , icra m ü d ü r yard ımcıs ı i le d iğe r persone le dağ ı t ı lmas ına 
d e v a m edi lecekt i r . A n c a k 21 .11 .2008 tar ih ine kadar yap ı lmas ı ge rek en d ü z e n l e m e d e , yo l 
tazmina t ından ge r i ye ka l an ve Ada le t Bakan l ığ ı merkez hesab ında top lanan havuzdak i paran ın 
A n a y a s a M a h k e m e s i n i n karar ına uygun o larak adl i ve idari yarg ı persone l in i de k a p s a y a c a k 
şek i lde dağ ı t ı lmas ın ı , n e z a m a n gerçek leş t i rmey i d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

2 -Ne redeyse t üm k u r u m l a r d a ça l ı şan persone l le re ve r i lmeye b a ş l a n a n , Bakan l ığ ın ıza bağl ı 
ça l ışan bü tün p e r s o n e l e de veriml i l iğ i a r t ı rmak ve ça l ı şma bar ış ın ı sağ lamak ad ına d iğe r 
ku rumla rda o l d u ğ u g ib i "ek ö d e m e " adı a l t ında bir ö d e m e n i n yap ı lmas ı hususunda gerek l i 
d ü z e n l e m e y a p a c a k m ı s ı n ı z ? ne z a m a n ? 

3-Adl iye ler b ü n y e s i n d e gö rev yapan pe rsone le faz la ç a l ı ş m a yapt ı r ı lmakta veya nöbe t 
tu t tu ru lmak ta o l u p , bu ça l ı şman ın ücre t v e y a izin o larak karşı l ığı ver i lmemekted i r . Ça l ı şma 
bar ış ın ın tesis i v e i şye r i nde ver iml i l iğ in ar t ı r ı lmasını s a ğ l a m a k ad ına persone le fazla ça l ı şma 
veya nöbet in ka rş ı l ığ ın ın ücre t veya izin o la rak ver i lmes in in s a ğ l a n m a s ı için ça l ı şma la r ın ız 
va rmıd ı r? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI C8.£ ri./2008 

Bakan 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar vc Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 05/06/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-6710 sayılı yazı, 

b) 18/06/2008 tarihli ve 1566/865 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3741 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3741 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

3717 sayılı "Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat 
Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun"un 2. maddesinin 449 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen altıncı fıkrasının 
birinci cümlesi dışında kalan kısımlarının Anayasa Mahkemesince iptaline ilişkin 17/05/2007 
tarihli, 2004/46 E. ve 2007/60 K. sayılı Karar çerçevesinde; yol tazminatının 1/2'sinin adlî yargıda 
görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ile diğer 
personele dağıtılmasına devam edilecektir. 

Ceza infaz kurumlan personeli hariç olmak üzere, Bakanlığımız personeline, 3717 sayılı 
Kanunun 2. maddesi uyannca yol tazminatının yansı olarak kamu bankalanna yatırılan tutarlardan 
ilave ödeme yapılmaktadır. Bu tutann, 5473 sayılı "Değişik Adlar Altında ilave Ödemesi 
Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" uyannca yapılacak 
ödemelerin altında kalması halinde ise aradaki fark, bir sonraki yıl ödenmek suretiyle 
kapatılmaktadır. Ayrıca, 23/06/2008 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Adalet 
Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" uyannca ceza infaz kurumlan personeline ek 
ders ücreti ödenmektedir. 

Bakanlığımız personeline, yapmış olduktan fazla çalışmalar karşılığı olmak üzere 3717 
sayılı Kanunun 2/A maddesi uyannca fazla çalışma ücreti ödenmektedir. 

Mehmet Ali ŞAHIN EK: 
Soru önergesi cevabı Bakan 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali $ 
Bakan 

A H I N 
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15.- izmir Milletvekili Abdurrezzak Erten 'in, serbest bölgelerdeki deri üreticilerinin bazı so
runlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nm cevabı (7/3752) 

Aşağıdaki sorularımı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati YAZICI'nın yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla 

Menemen Deri Serbest Bölgesi İzmir ilinin tüm deri üretim fabrikalarının faaliyet gösterdiği ve özellikle 
ileri teknolojinin kullanıldığı arıtma tesisleri ile çevreye duyarlılık anlamında da örnek teşkil eden önemli 
serbest bölgedir. 

Serbest Bölgeler ve Gümrük Kanunu'nda yapılması düşünülen düzenlemelere ilişkin kanun taslağının 7 . 
maddesinde, serbest bölgelerdeki firmaların, ürünlerinin satışından elde ettikleri kazançların gelir ve 
kurumlar vergisinden muafiyetinin devamı öngörülmektedir. Giysi, ayakkabı ve saraciye olmak üzere 
deri ürünleri ihraç edilmektedir. Bu ihracata konu ürünlerin ana malzemesi 4 1 . ve 43 . fasıllarda ki 
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarındaki işlenmiş küçükbaş ve büyükbaş derilerden oluşmakta ve tümü 
Menemen Sanayi Bölgesinde üretilmektedir. 

Serbest Bölgeler Kanunu ite Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasar ı 
Taslağının 7. maddesi tetkik edildiğinde serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan firmaların 
ürünlerin satışından elde ettikleri kazançların gelir ve kurumlar vergisi muafiyetinin devam edeceği 
öngörülmektedir. Ancak, bölgelerde istihdam edilen personelden alınan stopaj vergisi istisnasının 
01 /01 /2009 tarihi itibarı ile üretimin %85'inden fazlasını ihraç eden firmalar için devam edeceği 
belirtilmiştir. 

Bu bilgiler ışığın da; 

1 - Menemen Deri Serbest Bölgesi başta olmak üzere, serbest bölgelerdeki deri imalatı yapan 
işletmelerin ürünleri "ihracat" kapsamında mütalaa edilecek mi? 
2 - Serbest Bölgelerde bir m a s a bir sandalye üzerinde faaliyet gösteren alım-satım ruhsatı sahibi 
şirketlerin Türkiye içindeki personelini serbest bölge içerisinde gösterip stopaj vergisi ödemelerinden 
kaçınmalarının engellenmesi konusunda ne gibi önlemler alınacak? 
3-Serbest Bölgelerde iştigal konusu alım-satım olan firmalarda çalışmadığı halde gereğinden fazla 
kişinin istihdam edildiği bu yolla devletin zarara uğratıldığı iddia edilmektedir. Bu tür firmalar için Çal ışma 
Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar tarafından herhangi bir denetim yapılmış mıdır? Bu konu da herhangi bir 
kovuşturma açılmış mıdır? 
4 - Bu çerçevede serbest bölgelerde faaliyet gösteren deri ürefjcilerindeki çalışanlara stopaj vergisi 
istisnasının sürmesi için düzenleme düşünülüyor mu? 
5- Başta Menemen Deri Serbest Bölgesi olmak üzere, ihracata yönelik üretim yapan işletmelerdeki 
çalışanlardan stopaj vergisi al ınması sektöre ekonomik darbe vuracaktır. Eğer bu konularda bir 
değişiklik öngörülmüyorsa, Türkiye'nin lokomotif ihracat alanlarından deri imalat sektörü için ne tür 
muafiyet ve teşvikler düşünülüyor. 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Abdurrezzak E R T E N 
İzmir Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.002- /0$& 
KONU : Soru önergesi 7/3752 

^3./.^72008 

T ü r k i y e b ü y ü k m i l l e t m e c l i s i b a ş k a n l i ğ i n a 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin, 05.06.2008 tarih ve A.01.0.GNS. 0.10. 
00.02-6710 sayılı yazısı, 

b) Dış Ticaret Müsteşarlığının 24.06.2008 tarih ve B.02.1 .DTM.0.09.00.00-404-
25451 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Abdurrezzak ERTEN'in, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/3752 
sayılı yazılı soru önergesi cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

' HayatıYİVZICI 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) yazı 
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BAŞBAKANLIK 
Dı; Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .DTM.0.09.00.00 - U ° U 
24.06.2008 . 2 5 4 5 1 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Hayati YAZICI) 

ilgi : 12/06/2008 tarihli ve B.02.0.002/1282 sayılı yazıları. 

İlgi'de kayıtlı yazıları konusu İzmir Milletvekili Sn. Abdurrezzak ERTEN tarafından 
verilen 7/3752 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1 - Serbest Bölgelerin Türkiye Gümrük Bölgesinin dışında olması nedeniyle deri 
imalatı yapan işletmelerin ürünleri ihracat kapsamında değerlendirilmemektedir. 

2- Yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi, bölge kullanıcılannca faaliyet ruhsatı 
müracaat formunda beyan ve taahhüt edilen hususlara uyulmaması veya beyan edilen 
hususların gerçek dışı olduğunun sonradan yapılan araştırma ve incelemeler veya denetimler 
neticesinde tespit edilmesi ve sahte ve muhteviyatı yanıltıcı belge kullanılması halinde, Serbest 
Bölgeler Uygulama Yönetmeliği 14'üncü maddesinin a, b ve c fıkraları gereğince kullanıcıların 
faaliyet ruhsatlan iptal edilmektedir. 

3- Bu konuya ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı'na herhangi bir bilgi 
ulaşmamıştır. 

4- Anılan taslak kapsamında 01/01/2009 tarihi itibariyle serbest bölgelerde 
üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam 
ettikleri personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisinden istisnasının devam edeceği 
öngörülmektedir. 

5- Mezkur taslak, ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve 
teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin 
etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak üzere ulusal ve uluslar 
arası tüm girişimcilere ve iş kollarına cazip bir yatırım ortamı sağlamakta olup sektörel 
teşviklere dair bir düzenleme içermemektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

TARİH : SÇ.Ofc.'İOOS 
S A Y I n n 

DEVLET B/HANLIĞI VE ^ 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI Devlet Bakanı 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GİB.0.82/8211-755 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

1 ü .ü / . ı !uUu* bÜ0Û5 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İLGİ: 12.06.2008 tarih vc B.02.0.002-1282 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Abdurrezzak ERTEN'in Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Hayati YAZICI'ya tevcih ettiği 7/3752 esas no.lu yazılı soru önergesinde 
yer alan hususlara ilişkin görüşümüz aşağıda açıklanmıştır. 

Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesine göre, 06.02.2004 tarihi 
itibariyle serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, faaliyet 
ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler 
dolayısıyla elde ettikleri kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiş olup, bu 
tarihten sonra ruhsat alan mükelleflerin ise gelir ve kurumlar vergisi istisnasından 
faydalanması mümkün bulunmamaktadır. 

İmalat işi ile uğraşan mükelleflerin ise bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından 
elde etmiş oldukları kazançlar Türkiye'nin Avrupa. Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği 
tarihi içeren yıllık vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden 
müstesna tutulmaktadır. İmal edilen ürünün yurt dışına ya da yurt içinde satılmasının 
istisnanın uygulanması açısından bir önemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, deri imalatı yapan 
mükellefler de anılan istisnadan faydalanabileceklerdir. 

06.02.2004 tarihinden önce, serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat alan 
mükelleflerin, serbest bölgelerdeki işyerlerinde istihdam etmek üzere işe aldıkları personele 
ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesna tutulacaktır. 
Dolayısıyla, serbest bölgelerdeki firmalarda çalışan personele ödenen ücretlere uygulanan 
gelir vergisi istisnası 01.01.2009 tarihinde sona erecektir. 

Öte yandan, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin "Çalışma Esasları" başlıklı 
17 nci maddesine göre, kullanıcılar ve bunların bölgedeki işyerleri ile bu işyerlerinde 
çalışanlar, bölge müdürlüklerinin gözetim ve denetiminde, Türkiye Cumhuriyeti çalışma 
mevzuatı hükümlerine tabi olup, bu madde ile ilgili usul ve esaslar Serbest Bölgeler Genel 
Müdürlüğünün 93/13 no.lu Genelgesi ile belirlenmiş bulunmaktadır. 

Soru önergesinde bahsi geçen Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ise henüz yasalaşmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. x ^ 

D E V L E T E A K A N l I ğ I V E / ^ ^ 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I K/mal UNAKITAN 
TARİH: /P. •7 l --2*»oo* M a l i y e Bakanı 
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16.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'ın, Emniyet Teşkilatı çalışanlarının özlük haklarına iliş
kin sorusu ve içişleri Bakam Beşir Atalay 'ın cevabı (7/3 763) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 2 2 . 0 5 . 2 0 0 8 

MHP Manisa Milletvekili 

1. Ülkemizde diğer memurlar haftalık kırk saat olan mesaini yapmakta 
iken haftada ortalama 7 5 saat aktif görev ifa eden ve 2 0 0 5 yılı hesaplamalarıyla 
bir yılda Türkiye'deki ortalama memur mesaisinden iki ay on gün fazla mesai 
yapan Emniyet teşkilatı mensuplarına standart olarak ve ortalama ayda 180 
YTL olarak yansıtılan fazla mesai ücreti yerine, yasal çalışma saatinden fazla 
çalışılan her saatin hesaplanarak maaşa yansıtılacağı bir ücret politikası 
getirmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Fazla mesai ücreti verilemediği durumlarda da, başka ülkelerde de 
uygulandığı şekliyle, Emniyet personeline ilave izin uygulaması getirilmesini 
düşünüyor musunuz? 

3. Emniyet Teşkilatı çalışanlarına yönelik özlük haklarının düzeltilmesi 
hakkında 2 2 Temmuz 2 0 0 7 seçimleri öncesi verilen ve meclisin ilk oturumunda 
görüşüleceği şeklinde ifade edilerek verilen sözleri yerine getirecek misiniz? 

T .C. 
İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Saya : B.05.1 E G M . 0 . 1 2 . 0 5 . 0 5 / / / ^ 3 * - < - o \ " l / ı Z a b i l 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

1 0./oW5o2fl03 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 05/06/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6710 sayılı yazı. 

Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'ın TBMM Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını talep ettiği (7/3763) esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Emniyet Teşkilatı personelinin çalışma saatlerinin düzenlenmesiyle ilgili, Emniyet Genel 
Müdürlüğünde, İnsan Kaynaklan Strateji Grubu oluşturulmuştur. Söz konusu grup konuyla ilgili 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
İçişleri Bakanı 
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17.-Muğla Milletvekili AliArslan 'ın, Marmaris Festivali açılış törenine katılmamasına ilişkin 
rusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/3804) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıda yer alan soruların Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul G Ü N A Y tarafından 
yazıl ı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 2 2 . 0 5 . 2 0 0 8 

16 Mayıs-19 Mayıs tarihleri arasında Marmaris'te Uluslar arası Denizc i l ik ve Bahar 
Feslivali yapılmıştır. Fest ivale 10 ülkeden 500'ün üzerinde dansçı, sporcu, sanatçı, müzisyen 
v e bi l im adamı katılmıştır. A y n ı tarihlere rastlayan Muğla gez in iz sırasında Marmaris'te bir 
gün kaldığınız halde aynı saatlerde Marmaris Belediyes i 'n in düzenlemiş o lduğu bu uluslar 
arası testi valin açı l ış törenine kat ı lmamanız dikkat çekmiştir. 

1- Uluslar arası Marmaris Festival i 'nin açı l ış törenine katılmama gerekçeniz nedir? 
2 - Kültür ve Turizm Bakanı 'n ın organizasyonun yapıldığı yerde konaklamasına rağmen 

uluslar arası bir festivalin açıl ışını yapması ve Türk turizminin markası haline ge lmiş 
ve ülke ekonomis ine ö n e m l i katkılar sağlayan bir ilçenin Belediyes ini desteklemesi 
gerekmez m i ? 

3 - Festivalin açıl ış törenine katı lmamış o lmanız siyasi midir? 
4 - Kültür ve Turizm Bakanı olarak parti göze tmeden tüm belediyeleri temsil ettiğinizi 

düşünüyor musunuz? 

. T . C . 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0 .10 .01.00 /61o / iai5'2a3. | 0 / O^- 12008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T B M M Başkanlığı Kanunlar v e Kararlar Dairesi Başkanlığının 0 5 / 0 6 / 2 0 0 8 tarihli ve 
A.Ol .O.GNS.0 .10 .00 .02 /6803 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekil i Dr. Ali A R S L A N ' ı n 7 /3804 Esas N o ' l u soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: 
Cevap 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ DR. ALİ ARSLANTN II3804 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

16 -19 Mayıs tarihleri arasında Marmaris'te Uluslararası Denizcilik ve Bahar Festivali 
yapılmıştır. Festivale 10 ülkeden 500'ün üzerinde dansçı, sporcu, sanatçı, müzisyen ve bilim 
adamı katılmıştır. Aynı tarihlere rastlayan Muğla geziniz sırasında Marmaris'te bir gün 
kaldığınız halde aynı saatlerde Marmaris Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu uluslararası 
festivalin açılış törenine katılmamanız dikkat çekmiştir. 

SORU 1: Uluslararası Marmaris Festivali'nin açılış törenine katılmama gerekçeniz 
nedir? 

SORU 2: Kültür ve Turizm Bakanının organizasyonun yapıldığı yerde konaklamasına 
rağmen uluslararası bir festivalin açılışını yapması ve Türk turizminin markası haline gelmiş 
ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir ilçenin belediyesini desteklemesi gerekmez 
mi? 

SORU 3: Festivalin açılış törenine katılmamış olmanız siyasi midir? 

SORU 4: Kültür ve Turizm Bakanı olarak parti gözetmeden tüm belediyeleri temsil 
ettiğinizi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1-2-3-4: 16-17 Mayıs 2008 tarihlerinde bir buçuk günlük Muğla programım 
kapsamında, bölgenin kültür ve turizm alanında önemli konuları yerel yönetimler, sektör ve 
sivil toplum örgüt temsilcileriyle birlikte değerlendirilmiş ve oldukça yoğun bir program 
kapsamında ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

Görüşme ziyaretlerin yoğun olduğu bu bir buçuk günlük zaman diliminde, yetkili ve 
ilgili tüm kesimlerle temas sağlanmaya özen gösterilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanı 
ülkemizin geleneksel-çağdaş, yerel-ulusal, doğal-tarihsel tüm varlık ve değerlerini kucaklayan 
bütüncül bir anlayışın temsilcisi olmak zorundadır. Bakanlık sorumluluğunu üstlendiğim 
günden itibaren, bu doğrultuda sergilediğim tutum, davranış ve eylemlerim kamuoyunun 
bilgisi dahilindedir. 
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TBMM B : 1 3 0 1 5 . 7 . 2 0 0 8 

18.- istanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin sorusu ve 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/3809) 

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

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n , T a r ı m v e K ö y i ş l e r i B a k a n ı S a y ı n M e h m e t 
M e h d i E k e r t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı i s t e ğ i m i b i l g i l e r i n i z e 
s u n a r ı m . 

S a y g ı l a r ı m l a . 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 

S ü l e y m a n Y a ğ ı z 
D S P İ s t a n b u l M i l l e t v e k i l i 

1 - B a k a n l ı ğ ı n ı z v e y a b a k a n l ı ğ ı n ı z a b a ğ l ı v e ilgili k u r u m v e k u r u l u ş l a r 
ş u y a d a b u a d a l t ı n d a h e r h a n g i b i r b a ğ ı ş v e y a p r o m o s y o n k a b u l 
e t m i ş m i d i r ? 

2 - K a b u l e t m i ş s e b u n l a r ı h a n g i k i ş i , k u r u m v e k u r u l u ş l a r d a n a l m ı ş t ı r ? 
B u n l a r ı n k a b u l g e r e k ç e l e r i n e l e r d i r v e m i k t a r l a r ı n e k a d a r d ı r ? 

3 - Y i n e e ğ e r k a b u l e d i l m i ş s e b u b a ğ ı ş v e p r o m o s y o n l a r n a s ı l 
d e ğ e r l e n d i r i l m i ş t i r ? 

4 - B a k a n l ı ğ ı n ı z d a b a ş k a k i ş i , k u r u m y a d a k u r u l u ş l a r a h e r h a n g i b ir 
p o r m o s y o n v e r m i ş y a d a h i b e d e b u l u n m u ş m u d u r ? 

T.C. 
T A R I M V E KÖYİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B . 1 2 . 0 . S G B . 0 . 0 3 - 6 1 0 - 2 t$ ^~ 
Konu : Soru Önergeleri 

11 T E M M U Z 2 0 0 8 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: 0 5 . 0 6 . 2 0 0 8 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6803 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan İstanbul Milletvekili Süleyman Y A Ğ I Z ' a ait 7 /3809 , Aydın 
Milletvekil i Ö z l e m Ç E R Ç İ O Ğ L U ' n a ait 7/3810 ve İstanbul Milletvekil i Çetin S O Y S A L ' a ait 
7/3811 esas no lu yazıl ı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmakladır. 

Bi lgi lerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1. Görüş 7 /3809 
2. Görüş 7 / 3 8 1 0 
3. Görüş 7/3811 
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TBMM B: 130 1 5 . 7 . 2 0 0 8 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : rSüleyman YAĞIZ 

İstanbul Milletvekili 
Esas No :7/3809 

SORU 1) Bakanlığınız veya Bakanlığınıza bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar şu ya da bu ad 
altında herhangi bir bağış veya promosyon kabul etmiş midir? 
SORU 2) Kabul etmişse bunları hangi kişi, kurum ve kuruluşlardan almıştır? Bunların kabul 
gerekçeleri nelerdir ve miktarları ne kadardır? 
SORU 3) Yine eğer kabul edilmişse bu bağış ve promosyonlar nasıl değerlendirilmiştir? 

CEVAP 1-2-3) Bakanlığımız merkez birimlerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan 
personele, 15.08.2008-15.07.2011 tarihleri arasındaki maaş ödemeleri ile ilgili olarak 
Başbakanlığın 2007/21 nolu Genelgesi çerçevesinde ihale süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede; 
9 bankaya yazılı teklif gönderilmiş, ihale sonucunda en uygun teklifi veren banka ile maaş 
ödeme protokolü imzalanmıştır. Banka ile yapılan protokol çerçevesinde alınacak olan 
promosyonun % 98'i personelin maaşlarına altışar aylık dilimler halinde yansıtılacaktır. Geri 
kalan % 2'lik kısmı ise söz konusu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız 
personeli ihtiyaçları için kullanılacaktır. 

SORU 4) Bakanlığınız da başka kişi, kurum ya da kuruluşlara herhangi bir promosyon vermiş 
ya da hibede bulunmuş mudur? 

CEVAP 4) Bakanlığımız başka kişi yada kuruluşlara herhangi bir promosyon veya 
hibe vermemiştir. 
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TBMM B: 130 15 . 7 . 2 0 0 8 

19.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, kuraklıktan etkilenen çiftçilere yapılan ödemelere 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/3810) 

Aşağıda yer alan sorularımın Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kuraklıktan etkilenen çiftçilere yapılan ödemeler belirlenin çok altında yapılmaktadır. Bazı 
ilçe ve köylerde müracaat eden çiftçiler arasında bir ayırama gidilerek bu ödemeler 
konusunda haksızlık yapılmaktadır. Buna göre; 

1- Aydın ili Nazilli ilçesine bağlı 60 köyden 270 çiftçi kuraklıktan dolayı yardım desteği 
istemesine rağmen, bu yardım sadece 9-10 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu isimler neye 
göre tespit edilmiştir? 

2- Daha önce kuraklıktan dolayı yardım yapılacağı açıklanmasına rağmen bu yardım çok 
küçük miktarlarda yapılarak destek sağlanmıştır. Oysa tespit edilen zarar daha büyük 
oranda olmasına rağmen, tamamı neden ödenmemiştir? 

3- Çiftçinin kuraklıktan dolayı yaşadığı mağduriyetin giderilmesi konusunda acil bir 
eylem planı var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Saygılarımla. 
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TBMM B: 130 1 5 . 7 . 2 0 0 8 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610- ? 7^ .07/2008 
Konu : Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 05.06.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6803 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan İstanbul Milletvekili Süleyman YAGIZ'a ait 7/3809, Aydı 
Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'na ait 7/3810 ve İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'a a 
7/3811 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1. Görüş 7/3809. 
2. Görüş 7/3810. 
3. Görüş 7/3811 • 

- 1 4 2 -



TBMM B: 130 1 5 . 7 . 2 0 0 8 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Özlem ÇERÇİOĞLU 

Aydın Milletvekili 
Esas No :7/3810 

Kuraklıktan etkilenen çiftçilere yapılan ödemeler belirtenin çok altında yapılmaktadır. Bazı 
ilçe ve köylerde müracaat eden çiftçiler arasında bir ayırama gidilerek bu ödemeler 
konusunda haksızlık yapılmaktadır. Buna göre; 
SORU 1) Aydın ili Nazilli ilçesine bağlı 60 köyden 270 çiftçi kuraklıktan dolayı yardım 
desteği istemesine rağmen, bu yardım sadece 9-10 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu isimler neye 
göre tespit edilmiştir? 
SORU 2) Daha önce kuraklıktan dolayı yardım yapılacağı açıklanmasına rağmen bu yardım 
çok küçük miktarlarda yapılarak destek sağlanmıştır. Oysa tespit edilen zarar daha büyük 
oranda olmasına rağmen, tamamı neden ödenmemiştir? 
CEVAP 1-2) Bakanlığımızca yürütülen 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; çeşitli tabii afetler nedeniyle tarımsal varlıkları 
% 40'ın üzerinde zarar gören, bu zararlarını tarım ve tarım dışı diğer gelirleri ile 
karşılayamayacak durumda olduğu İl Hasar Tespit Komisyon Karan ile belirlenen çiftçilere 
Komisyon Kararlarının tarih sırası baz alınarak ödenek imkanları çerçevesinde karşılıksız 
nakdi yardım yapılmaktadır. 2090 sayılı Kanuna göre Nazilli ilçesinde 39 köyde yapılan tespit 
çalışmaları sonucunda başvuruda bulunan toplam 648 çiftçiden 209 çiftçiye nakdi yardım 
yapılmıştır. 

Ayrıca, 2007 yılında meydana gelen kuraklık afeti nedeniyle Bakanlığımız tarafından 
FAO Agrometeorolojik simulasyon yöntemi ve uydu görüntüsünden elde edilen vejetasyon 
indeksi verileri kullanılarak yapılan çoklu regresyon sonucunda kuraklığın % 25 ve üzeri 
olduğu illerde ÇKS'ye kayıtlı ve kuru alanda buğday, arpa, fiğ ve korunga ekilisi olan 
çiftçilere 04.07.2007 tarih ve 2007/12339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır. Bu 
kapsamda, Aydın ilinde 2553 çiftçiye 454.215,71 YTL destekleme ödemesi yapılmış, ayrıca 
Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan tanmsal kredi borçları bir yıl süre ile 
ertelenmiştir. 
SORU 3) Çiftçinin kuraklıktan dolayı yaşadığı mağduriyetin giderilmesi konusunda acil bir 
eylem planı var mıdır? 
CEVAP 3) Çiftçilerimizin kuraklık nedeni ile içine düştükleri sıkıntılı durumu gidermeye 
yönelik olarak kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla öncelik ve tedbirlerin yer aldığı 
Türkiye Tanmsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. 
Eylem Planında yer alan faaliyetler temel gelişme eksenleri ve öncelikleri kapsamında; 
• Kuraklık risk tahmini ve yönetimi, 
• Sürdürülebilir su arzının sağlanması, 
• Tarımsal su talebinin etkin yönetimi, 
• Destekleyici Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması ve eğitim-yayım hizmetlerinin artınlması, 
• Kurumsal Kapasitenin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. 

Kuraklıkla mücadele ile kuraklık yönetimi çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar 
hakkında karar gereği, Valiler Başkanlığında illerde Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi 
oluşturularak Tarımsal Kuraklık Eylem Planı çalışmaları yapılmakta ve her il kendi 
şartlanna göre, Tarımsal Kuraklık Eylem Planını oluşturmaktadır. 

Hazırlanmakta olan eylem planlarında kuraklık için alınması gereken önlemler belirli 
adımlarda belirlenmiştir. Bu adımlar içinde sulu ve kuru tarım arazileri için ayrı ayn 
çalışmalar yapılmaktadır. Kuraklık eylem planında normal koşullarda yapılacak işler ile 
kurak koşullarda yapılacak işler olarak belirlenmiş Kuraklık Eylemi 4 adıma aynlmıştır. Bu 
adımlar, 1 Adım Kuraklık Alarmı, 2. Adım Kuraklığa Hazırlanma, 3. Adım Kısıtlama ve 4. 
adım Acil Eylem şeklinde belirlenmiştir. 
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TBMM B: 130 1 5 . 7 . 2 0 0 8 

20.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, kene ısırmalarına yönelik önlemlere ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/3811) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağ\da yer a l a n s o r u l a r ı n T a r ı m v e K ö y i ş l e r i B a k a n ı S n . M e h m e t M e h d i 
E K E R t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı i ç i n g e r e ğ i n i s a y g ı l a r ı m l a a r z 
e d e r i m . 2 3 . 0 5 . 2 0 0 8 

Ç e t i n S G f y S A T 
İ s t a n b u l M i l l e t v e k i l i • 

H a v a l a r ı n ı s ı n m a s ı i l e b i r l i k t e g e ç e n y ı l l a r d a k a r ş ı l a ş ı l a n k e n e ı s ı r m a l a r ı 
t e k r a r g ü n d e m e g e l m i ş t i r . K e n e ı s ı r m a s ı s o n u c u o l u ş a n K ı r ı m K o n g o K a n a m a l ı 
H a s t a l ı ğ ı n e d e n i y l e v a t a n d a ş l a r ı m ı z h a y a t ı n ı k a y b e t m e k t e d i r . Ö z e l l i k l e ç i f t l i k 
h a y v a n l a r ı n ı n y a ş a d ı ğ ı a l a n l a r d a , p i k n i k a l a n l a r ı n d a g ö r ü l d ü ğ ü i f a d e e d i l e n 
k e n e l e r e k a r ş ı k a m u o y u n u n b i l g i l e n d i r i l m e s i g e r e k m e k t e d i r . Ö l ü m c ü l s o n u c u o l a n 
K ı r ı m K o n g o K a n a m a l ı H a s t a l ı ğ ı n e d e n i y l e ö z e l l i k l e r i s k l i a l a n l a r ı n t e s p i t e d i l m e s i 
v e ö n l e m l e r i n a l ı n m a s ı s o n d e r e c e ö n e m l i b i r k o n u d u r . G e ç t i ğ i m i z g ü n l e r d e 
İ s t a n b u l ' d a 5 0 0 ' d e n f a z l a v a t a n d a ş ı m ı z ı n k e n e ı s ı r m a s ı n e d e n i y l e h a s t a n e l e r e 
b a ş v u r d u ğ u b a s ı n a y a n s ı m ı ş t ı r . 

B u ç e r ç e v e d e ; 

1 - K e n e ı s ı r m a l a r ı n a k a r ş ı B a k a n l ı k o l a r a k g e ç e n y ı l y a ş a n a n l a r d a d i k k a t e a l ı n a r a k 
ö n l e m l e r a l ı n m ı ş m ı d ı r ? A l ı n d ı y s a b u ö n l e m e l e r n e l e r d i r ? 

2 - K e n e l e r i n y o ğ u n l u k l a b u l u n d u ğ u a l a n l a r d a ö n c e d e n z i r a i i i l a ç l a m a l a r y a p ı l m ı ş 
m ı d ı r ? 

3 - B a k a n l ı ğ ı n ı z b ü n y e s i n d e b i r b i r i m o l u ş t u r u l a r a k ö z e l l i k l e ç i f t ç i l e r e y ö n e l i k 
b i l g i l e n d i r i c i ç a l ı ş m a l a r y a p ı l m ı ş m ı d ı r ? Y a p ı l m a d ı y s a n e d e n ? 

4 - D ü n y a d a b a ş k a ü l k e l e r d e k e n e i l e m ü c a d e l e d e n a s ı l y ö n t e m l e r i z l e n m e k t e d i r ? 
B a k a n l ı ğ ı n ı z ı n b u k o n u d a b i r ç a l ı ş m a s ı b u l u n m a k t a m ı d ı r ? 
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TBMM B: 130 15 . 7 . 2008 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610- ? } - .07/2008 
Konu : Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 05.06.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6803 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan İstanbul Milletvekili Süleyman YAĞIZ'a ait 7/3809, Aydm 
Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'na ait 7/3810 ve İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'a ait 
7/3811 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1. Görüş 7/3809' 
2. Görüş 7/3810' 
3. Görüş 7/3811 ı 
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TBrVIM B: 130 1 5 . 7 . 2 0 0 8 

Y A Z I L I SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi :Çctin SOYSAL . 

İstanbul Milletvekili 
:7/3811 Esas No 

Havaların ısınması ile birlikte geçen yıllarda karşılaşılan kene ısırmaları tekrar gündeme 
gelmiştir. Kene ısırması sonucu oluşan Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı nedeniyle vatandaşlarımız 
hayatını kaybetmektedir. Özellikle çiftlik hayvanlarının yaşadığı alanlarda, piknik alanlarında 
görüldüğü ifade edilen kenelere karşı kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ölümcül sonucu 
olan Kırım Kongo Kanamalı hastalığı nedeniyle özellikle riskli alanların tespit edilmesi ve önlemlerin 
alınması son derece önemli bir konudur. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 500'den fazla vatandaşımızın 
kene ısırması nedeniyle hastanelere başvurduğu basına yansımıştır. 
Bu çerçevede; 
SORU 1) Kene ısırmalarına karşı Bakanlık olarak geçen yıl yaşananlar da dikkate alınarak önlemler 
alınmış mıdır? Alındıysa bu önlemeler nelerdir? 
CEVAP l)Bilindiği üzere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hayvanların bir hastalığı değildir. 
Hastalığın etkeni kenelerde bulunmaktadır. Dünyada bulunan 850 kene türünden 30'a yakını 
Türkiye'de yer almaktadır. Keneler viral, bakteriyal, riketsiyal ve paraziter hastalıkları mekanik ya da 
biyolojik yollarla bulaştırmaktadır. 

Bakanlığımızca kene popülâsyonunun ve keneden doğan hastalıkların insan sağlığında 
oluşturduğu risklerin azaltılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu amaçla, Bakanlıkça kamudan 
sağlanan kaynaklarla kene mücadelesinde kullanılacak ilaç alımı gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında 
Bakanlıkça riskli olarak belirlenen 36 İl Müdürlüğümüze (Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, 
Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, 
Gümüşhane, Giresun, İsparta, Mersin, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, 
Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ) toplanı 
3,6 milyon YTL ilaç alımı için ödenek gönderilmiştir. Bakanlığımızca 2008 yılı içerisinde 16,4 milyon 
YTL'lik ilaç alımı için çalışmalar yapılmış toplam 500.000 litre kene mücadele ilacı alımı 
planlanmıştır. Yapılan ilk ihalede 200.000 litre dökme ilaç ile 50.000 litre banyo ilacının alımı 
gerçekleştirilmiştir. Bakanlıkça belirlenen 36 riskli ilde bulunan 5.935.038 büyükbaş ve 3.998.400 
küçükbaş hayvan (süt koyunları hariç) ilaçlanmış olup, 250.000 litre daha kene ilacı alımı çalışmaları 
sürdürülmektedir. 
SORU 2) Kenelerin yoğunlukla bulunduğu alanlarda önceden zirai ilaçlamalar yapılmış mıdır? 
CEVAP 2) Gerek Türkiye Zoonoz Milli Komitesinde gerekse Bakanlıklar arası yapılan toplantılarda 
her kurumun kendi görev alanı çerçevesinde görev yapması, çiftlik hayvanlarında kene mücadelesinin 
Bakanlığımızın, meskun mahallerde Belediyelerin, yaban hayatında ise Çevre ve Orman Bakanlığının 
bünyesinde yapılması konusunda prensip kararı alınmıştır. Bu çerçevede Bakanlığımız ilaçlama 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
SORU 3) Bakanlığınız bünyesinde bir birim oluşturularak özellikle çiftçilere yönelik bilgilendirici 
çalışmalar yapılmış mıdır? Yapılmadıysa neden? 
CEVAP 3) Bakanlığımızca 81 İl ve İlçe Müdürlüğümüzde görevli personelimiz kamuoyunu 
bilgilendirme çalışmaları yapmıştır. Ayrıca, 5 Mart 2008 İzmir, 19 Mart 2008 Yozgat ve 27 Mart 2008 
tarihinde Erzurum ilinde ilgili diğer kurum personelinin de katılımıyla eğitim çalışması yapılmıştır. 
SORU 4) Dünyada başka ülkelerde kene ile mücadele de nasıl yöntemler izlenmektedir? 
Bakanlığınızın bu konuda bir çalışması bulunmakta mıdır? 
CEVAP 4) Dünya ülkelerinde topyekûn bir kene mücadelesi yapılmamaktadır. Yapılan araştırmalarda 
kene ile mücadele çalışmalarının ülkemizde yapılan uygulamalarla benzerlik gösterdiği tespit 
edilmiştir. 

Diğer yandan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda ilgili kamu kurumları ve 
üniversitelerle koordineli olarak çalışılmaktadır. Ayrıca, uluslararası düzeyde de çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu çerçevede, 6-8 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul'da Akdeniz'e komşu ülkelerin ve 
bazı AB üyesi ülkelerinin temsilcileri, Dünya Sağlık Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü temsilcilerinin dc 
iştirak ettiği bir Çalıştay düzenlenmiştir. Söz konusu Çalıştayda hastalığın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler değerlendirilerek, buna ilişkin bazı stratejiler (Enfeksiyon kontrolü, hastalık çıkışının 
önlenmesi vb.) belirlenmiştir. 
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21.-Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş 'ın, Kars 'takı belediyelerin prim borçlarına ilişkin sorusu 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı (7/3849) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELlK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 27/05/2008 

Gürcan D A Ğ D A Ş 
Kars Milletvekili 

Seçim çevrem olan Kars ilindeki Kars Belediyesi ve İlçe Belediyelerine ait 1999-2008 Nisan 
tarihleri arasındaki emekli sandığı, ssk prim ve diğer borçları ile bu borçlann tahsil edilen 
miktarları ile ilgili olarak; 

1-1999-2004 Nisan tarihleri arasında Kars Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin borcu ne 
kadardır? Ne kadan tahsil edilmiştir? 

2-2004 Nisan-2008 Nisan ayı tarihleri arasında Kars Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin borcu 
ne kadardır? Ne kadan tahsil edilmiştir? 

3-Bu borçlann yeniden yapılandınlması düşünüTmcktemidir? 

' T.C. '; 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B . 1 3 . S G B . 0 . 1 1 . 0 0 . 0 0 - 6 1 0 - < V a ^ 1 ^ İm»; 2008 
Konu : Yazıl ı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : 16 /06 /2008 tarih v e A.01.0 .GNS.O. 10 .00 .02-6827 sayılı yazınız. 

Kars Milletvekili Gürcan D A G D A Ş ' a ait 7 /3849 Esas N o ' l u yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi v e 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi lerinize arz ederim. 

Faruk ÇELİK 
EK : 1 yazı Bakan 
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KARS MİLLETVEKİLİ GÜRCAN DAGDAŞ'IN 7/3849 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Kurum Alacakları 3 ayda bir dönemsel olarak takip edildiği için 1999-2004 Mart prim. 
Temmuz gecikme zammını kapsayan Kars Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin borcu aşağıda 
gösterilmiş olup, tabloda yer alan borçları SGK Kars Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınan 
yazıda 2004/Kasım ayına kadar uzlaşma kapsamına dahil edildiğinden, bu kapsamda İller 
Bankasından 382.880,60 YTL tahsil edildi %\ anlaşılmıştır. 

Borçlu 
Belediye 
Sayısı 

Prim Borcu 
Aslı G.Zammı Toplam 

1999/Martprim 
1999/Temmuz G.Zammı 16 160.288,78 258.279,55 418.568,34 
2004/Mart prim 
2004/Temmuz G.Zammı 14 3.082.518,00 6.484.642,00 9.567.160,00 

2008/Mart ayı verileri mevcut olmadığından 2007/Aralık prim 2008/Nisan gecikme 
zammı borç tutarları aşağıda gösterilmiştir. Ayrıca 2007/Aralık-2008 Nisan dönemine ilişkin 
herhangi bir tahsilat yapılmamıştır. 

Borçlu 
Belediye 

Sayısı 
Prim Borcu 

Aslı G.Zammı Toplam 
2007/Aralık prim 
2008/Nisan G.Zammı 18 10.655.936,45 10.546.585,74 21.202.522,19 

Not: I /Tablolardaki borçlu be lediye sayıları ve borç tutarları geçmiş yılların borçlan İİe birlikte ge len birikimli rakamlardır. 
2) Kars be led iyes ine bağlı 2 0 0 8 yılı iç inde 10 be lediye mevcut. Borç l istesinde 18 olmasının nedeni ise; daba önceki yılları 
kapsayan ve eskiden Kars'a bağlı olan Ardahan ve İğdır v e bunların alt belediyelerinin borcu bala hazırda Kars Belediyes ine 
ait gözükmektedir 

Bilindiği üzere 10/07/2004 tarih, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Geçici 
3 üncü, 03/07/2005 tarih, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Geçici 5 inci maddesine göre 
(Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bağlı kuruluş ve şirkeüerinin 31.12.2004 tarihine kadar 
olan kamu ve özel hukuktan kaynaklanan borçlan, borç asıllanna TEFE rakamları uygulanarak 
yeniden hesaplanıp ve borçlann İller Bankası paylarının bir kısmının % 20 kesilmesi suretiyle 
kapatılması öngörülmüştür.) borçları yapılandınlmış (uzlaşma) olup, sözkonusu borçlar Maliye 
Bakanlığı ile İller Bankasındaki paylarından ödeme planı çerçevesinde kesilerek Sosyal Güvenlik 
Kurumuna ödenmektedir. 

15/05/2008 tarih ve 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun, 26/05/2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş bulunmaktadır. ; 

Anılan Kanunun 27 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 24 üncü 
maddeyle, kapsama giren borçlulann borçlanru (uzlaşma kapsamına giren borçları hariç olmak 
üzere) söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2 ay içinde yazılı olarak 
başvurmalan kaydıyla anılan madde de belirtilen şartlarla peşin veya 24 aya kadar eşit taksitler 
halinde ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
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22.-Konya Milletvekili Atilla Kart 'ın, basın sektöründeki kayıt ve hukuk dışı uygulamalara iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı (7/3850) 

28 .05 .2008 
TBMM Başkanlığına 

Aşağıdak i sorular ımın Ça l ı şma ve Sosyal Güven l ik Bakan ı 
S n . F a r u k Çel ik ta raf ından yazı l ı o la rak cevaplandır ı lmasını A n a y a s a ' n ı n 98 ve 
İ ç tüzüğün 9 6 . maddele r i ge reğ ince saygıy la talep ederim. 0 

'Atilla K a r t 
CHP Konya Milletvekili 

Konya'da "Vakit Gazetesi" dağıtım elemanlarının sözleşme hükümlerine 
aykırı olarak çalıştırıldıkları; teminat senedi adı altında alınan senetlerin yasaya aykırı olarak 
işleme konulduğu, tehdit ve baskı aracı olarak bu senetlerin kullanıldığı; başlangıçta sadece 
Vakit Gazetesinin dağıtım şartı söz konusu iken bilahere Yeni Şafak, Milli Gazete ve Yerel 
Gazetelerin dağıtımının yaptırıldığı; ancak ücretlerde bir iyileştirme yapılmadığına dair bilgi 
ve iddialar tarafımıza ulaşmıştır. 

Konya'da çalışılmasına rağmen Tokat İli'nde sigorta işlemlerinin yapıldığı; 
çalışanların sosyal hakları, çocuk parası, yıllık izin ücretlerinin ihlâl edildiği de iddialar 
arasındadır. 

Gerek basın sektöründe ve gerek iş dünyasında benzeri durumların bulunduğu ; 
kayıt dışı ilişkilerin varlığı, bu ilişkilerin devlet tarafından denetlenmesinde zaafiyet vc 
suistimallerin bulunduğu bir gerçektir. Böyle bir tablonun mağduriyetler ve haksız ilişkileri 
yarattığı da bir gerçektir. 

B u bilgi v e d e ğ e r l e n d i r m e l e r ışığında aşağıdaki husus lar ın 
c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı ta lep e tmek gereği d o ğ m u ş t u r ; 

(1) Bas ın sek tö rüne yöne l ik "kayıt dışı i l işki leri" v e "haksız 
k a z a n ç - h a k s ı z r e k a b e t " konular ın ı dene t l emeye yönel ik bir ça l ı şmayı baş la tacak 
mıs ın ı z? 

Bu k o n u d a bu g ü n e kada r herhangi bir çal ışma yap ı lmı ş mıd ı r? 

( 2 ) Y u k a n d a sözü edi len . Gaze te ve diğer bas ın organlar ı için, 
G a z e t e ' d e çal ışanlar ın ö z l ü k v e sosya l haklar ına yönelik he rhang i bir incelemeyi 
ba ş l a t acak mıs ın ız? 

Gene l a n l a m d a m e v c u t o lan kayıt dışı yap ı lanmayı sona erdirmek 
k o n u s u n d a herhangi bir ey l em p lan ın ız var mıd ı r? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı 
Konu 

B.13.SGB.0.) 1.00.00-610// Sİs^ 
Yazılı Soru Önergesi 

1 5 iane 2008 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 16/06/2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6827 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Atilla KART'a ait 7/3850 esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K : 1 yazı 
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KONYA MİLLETVEKİLİ ATİLLA KARTTN 7/3850 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda sadece basın sektöründe çalışanlar için 
değil, tüm sektörleri kapsayacak şekilde yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmış olup, 5502 
sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile hem merkez hem de taşrada bulunan mevcut 
sosyal güvenlik kurumlan birleştirilmiş ve sosyal güvenliğin tek elden sevk ve idaresi 
sağlanmıştır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile; mevcut sosyal 
güvenlik kurumlarının mevzuatlan birleştirilerek norm ve standart birliği getirilmiş ve kayıt 
dışı istihdamın önlenmesi konusunda da; "ücretlerin bankalar aracılığıyla ödenmesi", "kamu 
idareleri ve bankalarca yapılan işlemlerde kişilerin sigortalı olup olmadıklannın sorgulanması 
ve sigortalı olmayanlann bu idarelerce Kuruma bildirilmesi", "Kurumca tüm tüzel ve gerçek 
kişilerden istenen bilgi ve belgelerin manyetik ortam da dahil Kuruma verilme 
zorunluluğunun getirilmesi", "kayıt dışı istihdam konusunda uygulanan idari para cezalarının 
ağırlaştırması", "Ay içerisinde kısmi olarak çalışan (esnek çalışma) sigortalıların kalan 
günlerinin isteğe bağlı sigorta primi ödemek suretiyle ödeme kolaylığının getirilmesi", "isteğe 
bağlı sigortaya müracaat ve devam etme şartlannın kolaylaştınlması" ve "kendi nam ve 
hesabına bağımsız calışanlann sigortalılık bildirimlerinin ilgili kurum ve kuruluşlara 
verilmesi" şeklinde önemli hükümler getirilmiştir. 

Yine, 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanunda (istihdam paketi) ; "işveren sigorta prim hisselerinin 5 puanlık kısmının Hazine 
tarafından karşılanması", "18-29 yaş arası ve kadın sjgortalı istihdam eden işverenlerin, 
sigorta primlerin hisselerinin 5 yıl süreli ve kademeli olarak işsizlik fonundan karşılanması", 
"işyeri açma konusunda bürokratik işlemlerin kolaylaştınlması", "öngörülen hadlerin 
üzerinde özürlü çalıştıran işyerlerinin sigorta prim hisselerinin yansının Hazine tarafından 
karşılanması" ve "ev hizmetlerinde çalışan kadınlann 15 gün üzerinden isteğe bağlı sigorta 
primi ödemek suretiyle tam ay hizmet kazanmalannın sağlanması" şeklinde istihdamı teşvik 
edici ve dolayısıyla kayıt dışı istihdamı önleyici hükümlere yer verilmiştir. 

Aynca "ALO 170" İhbar Hattı kurularak özellikle kayıt dışı istihdam konusunda ihbar 
ve şikayetlerin zamanında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Taşra birimlerinde yerinde denetim yapan Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlannın 
sayısı artınlarak, etkin ve sürdürülebilir denetim anlayışı öngörülmüştür. 

Kamu kurum ve kuruluşlan ile işbirliği anlayışı içerisinde; "Aylık periyotlarda, Sağlık 
Bakanlığından Portör Muayene Listeleri, emniyet genel Müdürlüğünden Kimlik Bildirim 
Kanunu çerçevesinde anılan Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkarılan yönetmelik ekinde 
bulunan Kimlik Bildirim Formlan ve de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından 
Muhtasar Beyanname Bilgileri alınarak, bu liste, form ve beyannamelerde kayıtlı kişilerin 
sigortalı olup olmadıklannın kontrolleri yapılmaya başlanmış olup, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlar ile de bu tür çalışmalar devam ettirilmektedir. 

Gazete dağıtım elemanlannın özlük ve sosyal haklanna ilişkin uyuşmazlıklar 
Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığı görev ve yetki alanındadır. 3071 sayılı Dilekçe 
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna uygun şikayet veya ihbar dilekçelerinin Bakanlığımız 
merkez veya taşra teşkilatı birimlerine ulaşması halinde gerekli incelemeler yapılarak sonucu 
taraflara bildirilmektedir. 

Nitekim; Vakit Gazetesi Konya Temsilciliğinde gazete dağıtımı yapan bir işçi, soru 
önergesinde zikredilen tüm iddialan içeren 26/05/2008 tarihli bir dilekçe ile Bakantfğrrrtrzt,,^ 
Konya Bölge Müdürlüğüne başvurmuş, bahse konu dilekçe teftiş programına alınmak1 üzere,^' 
04/06/2008 tarihinde İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanlığına intikal ettirilmiştir. •"" ,••; .>, ' 
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Bir başka vatandaşımızda; Konya'da Yeni Şafak Gazetesinin dağıtımını yapan bir şirket 
hakkında kıdem tazminatı hakkı ile sigorta bildiriminin eksik yapılması iddialarını içeren 
02705/2008 tarihli bir dilekçe vermiş olup, Haziran/2008 ayı teftiş programı kapsamında 
Bakanlığımız İş Müfettişi tarafından halen incelemesi yapılmaktadır. 

Bakanlığımız bünyesinde kayıtdışı istihdam sorununun çözümüne ilişkin çeşitli proje 
ve çalışmalar yürütülmektir. 

Kayıt dışı istihdamla daha etkin bir şekilde mücadele için, Bakanlığımız tarafından 
"Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi" hazırlanmıştır. Bu proje, Türkiye'de 
kayıt dışı istihdama ve yabancı kaçak işçi istihdamına neden olan faktörlerin ortadan 
kaldırılarak kayıtlı istihdama geçişe katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında 
bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri, mevzuat değişikliklerinin yapılması, bürokratik 
engellerin kaldırılması ve denetimin etkin, caydırıcı olarak uygulanması öngörülmektedir. 

Söz konusu proje dışında, ülke genelinde yaşanan kayıt dışı istihdamı azaltmak ve 
istihdamı artırmak amacıyla birtakım yasal düzenlemeler de yapılmıştır. Bu bağlamda; 

SSK primine esas alt kazancı ile asgari ücret eşitlenmiş ve işverenlerimize 8 puanlık 
bir prim avantajı sağlanmıştır. 

İşsizlik sigortası prim oranlan, 2002 yılından başlayarak Bütçe Kanunlan ile birer 
puan indirilerek tahsil edilmeye başlanmış olup, Kanun değişikliği ile bu uygulama 
01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere süreklilik kazanmıştır. 

Kişi başına bin 500 doların altında gelire sahip 49 ilimizde yapılacak yatırımlara arsa, 
vergi, sigorta primi ve enerji teşvikleri getirilmiştir. 

Bakanlar Kurulu Karan ile bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerinde KDV % 18'den 
% 8'e indirilmiştir. 

Yukanda da belirtildiği üzere, kamuoyuna "İstihdam Paketi" olarak yansıyan 5763 
sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ile de; işe yeni alınan 
kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki genç işsizlerin SSK primlerinin, 5 yıl boyunca İşsizlik 
Sigortası Fonu'ndan karşılanması sağlanmıştır. Bunun yanında, söz konusu Kanun ile sigorta 
primleri işveren hissesinde 5 puanlık indirim yapılarak, sigortalıların, malullük, yaşlılık vc 
ölüm sigortalan primlerinden işverenin ödeyeceği tutann 5 puanının Hazinece karşılanması 
sağlanmıştır. 
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23-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk 'ün, Halk Bankasının 70 'inciyıl ilanlarına ilişkin sorusu 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/3856) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a y e r a l a n s o r u l a r ı m ı n D e v l e t B a k a n ı v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı N a z ı m 

E k r e n t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı n ı s a y g ı l a r ı m l a d i l e r i m . 

B a s ı n d a y e r a l a n h a b e r l e r e g ö r e ; H a l k b a n k , 7 0 ' i n c i y ı l ın ı d u y u r m a k a m a c ı y l a 
g a z e t e l e r e t a m s a y f a i lan v e r i r k e n V a t a n G a z e t e s i ' n i y o k s a y d ı ğ ı , t i raj lar ı o l d u k ç a 
d ü ş ü k g ü n l ü k g a z e t e l e r i b i le i lan k a m p a n y a s ı n a dah i l e d e n H a l k b a n k ' ı n , Ç a l ı k 
G r u b u ' n a k u l l a n d ı r ı l a n k r e d i n i n t ü m ayr ın t ı l a r ın ı o r t a y a k o y a n V a t a n 
G a z e t e s i ' n i , i lan v e r m e y e r e k c e z a l a n d ı r m a y a ç a l ı ş t ı ğ ı be l i r t i lmektedi r . 

B a n k a c ı l ı k K a n u n u ç e r ç e v e s i n d e k red i k o ş u l v e fa iz in i a ç ı k l a m a m e c b u r i y e t i 
o l m a d ı ğ ı n ı b u n u n bir t icar i s ı r o l d u ğ u n u ö n e s ü r e n iki k a m u b a n k a s ı , V a t a n 
G a z e t e s i ' n i n k a m u o y u i le p a y l a ş t ı ğ ı v a d e v e f a i z o r a n ı n ı i se y a l a n l a y a m a d ı ğ ı idd ia 
e d i l m e k t e d i r . 

H a l k b a n k ' ı n 7 0 ' i n c i y ı l i l an la r ın ı h a z ı r l a y a n , a j a n s ı n , b i z z a t H a l k b a n k 
y ö n e t i m i n d e n g e l e n t a l i m a t y ü z ü n d e n b u k a m p a n y a d a V a t a n G a z e t e s i ' n i 
k u l l a n m a d ı ğ ı idd ia e d i l m e k t e d i r . B u ç e r ç e v e d e : 

1 - H a l k B a n k a s ı ' n ı n 7 0 ' i n c i y ı l i lanlar ı için n e k a d a r h a r c a m a y a p ı l m ı ş t ı r ? 
H a n g i m e d y a k u r u l u ş l a r ı n a ( t v . d e r g i . g a z e t e , r a d y o v s . ) i lan ver i lmişt i r? B u 
k u r u l u ş l a r a y a p ı l a n ö d e m e n i n tu tar la r ı n e d i r ? 

2 - İ l an v e r i l e n m e d y a k u r u l u ş l a r ı h a n g i k r i te r le re g ö r e be l i r l enmiş t i r? i lan 
v e r i l e n g a z e t e l e r a r a s ı n d a V a t a n G a z e t e s i ' n d e n d a h a a z t i ra ja s a h i p 
g a z e t e l e r v a r m ı d ı r ? 

3- H a l k B a n k a s ı y ö n e t i m i n c e i lan işlerini ü s t l e n e n a j a n s a , V a t a n G a z e t e s i ' n e 
i lan v e r i l m e m e s i t a l i m a t ı ver i ld iğ i d o ğ r u m u d u r ? E ğ e r d o ğ r u ise b u n u n 
g e r e k ç e l e r i n e l e r d i r ? 

4 - H a l k B a n k a s ı y ö n e t i m i n i n ha lk ı b i l g i l e n d i r m e k l e g ö r e v l i m e d y a kuru luş lar ı 
a r a s ı n d a a y r ı m c ı l ı ğ a g i t m e s i n i n h u k u k i d a y a n a ğ ı n e d i r ? H a l k B a n k a s ı 
y ö n e t i m i b u k o n u d a k e y f i u y g u l a m a yapab i l i r m i ? 

5 - V a t a n G a z e t e s i ' n e b u i l an ın v e r i l m e m e s i , H a l k b a n k ' ı n Ç a l ı k G r u b u ' n a 
k u l l a n d ı r d ı ğ ı k r e d i n i n a y r ı n t ı l a r ı n ı g a z e t e d e y a y ı n l a m a s ı i le ilişkisi va r 
m ı d ı r ? 

6 - S i y a s i s a i k l e r l e h a l k ı d o ğ r u b i l g i l e n d i r m e y e ç a l ı ş a n m e d y a kuru luş lar ı 
a r a s ı n d a a y r ı m c ı l ı k y a p a n H a l k B a n k a s ı yönet ic i l e r i için h e r h a n g i bir i ş lem 
y a p ı l m a s ı d ü ş ü n ü l m e k t e m i d i r ? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı B .02 .0 .003 /O»-21^ 

7/3856 sayılı 
yazılı soru önergesi 

I I / O V 2 0 0 8 

Konu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM Başkanlığının 16/06/2008 tarihli, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6827 sayılı yazısı. 

İlgi yazı eki Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/3856 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak, 
Halk Bankasının 25/06/2008 tarihli, 185/35134 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 
ve 

Başbakan Yardımcısı 

EK: Halk Bankası yazısı ve eki 
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İMİ HALKBANK-
* TÜRKİYE HALK BANKASI A Ş . 

Semuyesi: 1,250,000,000,-YTl 

BİRİM : Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı 
KONU : Soru Önergesi 

Tarih 
Sayı 
İşaretimiz 

:J5.06.2008 

: 1 8 5 / ^ / 5 4 
:ZE 

T.C. DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(Sn. Nazım EKREN) 

ANKARA 

İlgi: 
a-) 17.06.2008 tarih ve 01/2236 sayılı evrak akış ve talimat formunuz. 
b-) 16.06.2008 tarih ve 6827 sayılı TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü'nün yazısı. 

Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK'ün 7/3856 esas no'lu yazılı soru önergesine ilişkin 
Bankamız cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz..... 

EK-1) Banka Cevabı I 

] İ J I - i t t i «<e 

j B s ş b ı K ö d /ardımcdığı 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN 
7/3856 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş'NİN CEVABI 

Soru önergesinin 6 no'lu sorusunun Bankamızla ilgisi bulunmamaktadır. 1, 2, 3, 4 ve 
5 no'lu sorulara ilişkin Bankamız cevabı aşağıdadır: 

Basında yer alan haberlere göre; Halkbank, 70'inci yılını duyurmak amacıyla 
gazetelere tam sayfa ilan verirken Vatan Gazetesi'ni yok saydığı, tirajları oldukça 
düşük günlük gazeteleri bile ilan kapsamına dahil eden Halkbank'ın, Çalık Grubu'na 
kullandırılan kredinin tüm ayrıntılarını ortaya koyan Vatan Gazetesi'ni, ilan 
vermeyerek cezalandırmaya çalıştığı belirtilmektedir. 

Bankacılık Kanunu çerçevesinde kredi koşul ve faizini açıklama mecburiyeti 
olmadığını bunun bir ticari sır olduğunu öne süren iki kamu bankası, Vatan 
Gazetesi'nin kamuoyu ile paylaştığı vade ve faiz oranını ise yalanlayamadığı iddia 
edilmektedir. 

Halkbank'ın 70'inci yıl ilanlarını hazırlayan ajansın, bizzat Halkbank yönetiminden 
gelen talimat yüzünden bu kampanyada Vatan Gazetesi'ni kullanmadığı iddia 
edilmektedir. Bu çerçevede: 

Soru 1-) Halk Bankası'nın 70'inci yıl ilanları için ne kadar harcama yapılmıştır? Hangi 
medya kuruluşlarına (tv, dergi, gazete, radyo vs.) ilan verilmiştir? Bu kuruluşlara 
yapılan ödemenin tutan nedir? 

Soru 2-) İlan verilen medya kuruluşları hangi kriterlere göre belirlenmiştir? İlan verilen 
gazeteler arasında Vatan Gazetesi'nden daha az tiraja sahip gazeteler var mıdır? 

Soru 3-) Halk Bankası yönetimince ilan işlerini üstlenen ajansa, Vatan Gazetesi'ne 
ilan verilmemesi talimatı verildiği doğru mudur? Eğer doğru ise bunun gerekçeleri 
nelerdir? 

Soru 4-) Halk Bankası yönetiminin halkı bilgilendirmekle görevli medya kuruluşları 
arasında ayrımcılığa gitmesinin hukuki dayanağı nedir? Halk Bankası yönetimi bu 
konuda keyfi uygulama yapabilir mi? 

Soru 5-) Vatan Gazetesi'ne bu ilanın verilmemesi, Halkbank'ın Çalık Grubu'na 
kullandırdığı kredinin ayrıntılarını gazetede yayınlaması ile ilişkisi var mıdır? 
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Cevap 1, 2, 3,4, S-) 

2 5 . 1 1 . 2 0 0 0 t a r i h l i R e s m i G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a r a k y ü r ü r l ü ğ e g i r e n 4 6 0 3 s a y ı l ı 
K a n u n ' u n y a y ı m ı i le b i r l ik te , B a n k a m ı z t a m a m e n ö z e l h u k u k h ü k ü m l e r i n e t a b i g e r e k 
p e r s o n e l i s t i h d a m ı v e g e r e k s e d i ğ e r i ş l e m l e r i n d e kar l ı l ı k v e v e r i m l i l i k i l ke le r i 
d o ğ r u l t u s u n d a h a r e k e t e d e n s e k t ö r d e k i d i ğ e r ö z e l b a n k a l a r d a n f a r k ı o l m a y a n 
t a m a m e n B a n k a c ı l ı k K a n u n u v e T ü r k T i c a r e t K a n u n u h ü k ü m l e r i n e g ö r e i ş le t i l en 
A n o n i m Ş i r k e t n i t e l i ğ i n d e o l u p , k a m u k u r u m u v a s f ı b u l u n m a m a k t a d ı r . 

N i t e k i m , 4 6 0 3 s a y ı l ı K a n u n k a p s a m ı n d a y e n i d e n y a p ı l a n d ı r ı l a n B a n k a m ı z 
h i s s e l e r i n i n % 2 5 ' i ö z e l l e ş t i r m e Y ü k s e k K u r u l u ' n u n k a r a r ı d o ğ r u l t u s u n d a 2 0 0 7 
y ı l ı n d a h a l k a a r z edi lmişt i r . 

Y a p ı l a n m a v e t a b i o l u n a n m e v z u a t a ç ı s ı n d a n ö z e l b a n k a l a r d a n fa rk ı o l m a y a n 
B a n k a m ı z ı n Y ö n e t i m K u r u l u , B a n k a c ı l ı k K a n u n u v e ilgili d i ğ e r m e v z u a t h ü k ü m l e r i 
ç e r ç e v e s i n d e , B a n k a ' n ı n a m a ç v e f a a l i y e t k o n u s u n d a a n a strate j i v e pol i t ika lar ın ı 
b e l i r l e m e , k a n u n l a r v e a n a s ö z l e ş m e d o ğ r u l t u s u n d a her türlü iş lemi y a p m a ye tk is ine 
sahipt ir . 

S e k t ö r d e k i ö z e l b a n k a l a r t a r a f ı n d a n m e d y a kuru luş la r ına v e r i l e c e k r e k l a m v e i lan larda , 
h a n g i kri terlerin e s a s a l ı n m a s ı gerekt iğ in i göster i r y a s a l bir d ü z e n l e m e v e h e r h a n g i bir 
z o r u n l u l u k b u l u n m a m a k t a d ı r . Ö z e l b a n k a l a r d a n hiçbir fark ı b u l u n m a y a n B a n k a m ı z ı n d a 
r e k l a m v e i lanlar ını h a n g i m e d y a kuru luş la r ına v e r e c e ğ i k o n u s u n d a h e r h a n g i bir y a s a l 
z o r u n l u l u ğ u b u l u n m a d ı ğ ı gibi , tespit ler ini h a n g i kr i ter lere g ö r e y a p m a s ı gerekt iğ in i 
göster i r bir d ü z e n l e m e d e m e v c u t deği ldir . 

N i t e k i m , 4 6 0 3 say ı l ı K a n u n ' u n 1 . m a d d e s i n i n 5 n u m a r a l ı f ı k r a s ı n d a , 1 9 5 s a y ı l ı B a s ı n 
İ l a n K u r u m u T e ş k i l i n e D a i r K a n u n ' u n B a n k a m ı z h a k k ı n d a u y g u l a n m a y a c a ğ ı h ü k ü m 
a l t ı n a a l ı n m ı ş o l u p , b u h ü k ü m u y a r ı n c a B a n k a m ı z ı n , B a s ı n İ l a n K u r u m u a r a c ı l ı ğ ı i le 
i lan y a p m a z o r u n l u l u ğ u b u l u n m a m a k t a d ı r . 

D o l a y ı s ı y l a , g e r e k B a n k a Y ö n e t i m K u r u l u t a r a f ı n d a n g e r e k s e Y ö n e t i m K u r u l u 
t a r a f ı n d a n y a p ı l a n y e t k i d e v r i n e i s t i n a d e n yetk i l i k iş i l e rce t e s i s e d i l e n r e k l a m v e 
i l a n l a r a y ö n e l i k i ş l e m l e r , d i ğ e r ö z e l b a n k a l a r d a o l d u ğ u gibi kar l ı l ı k v e ver iml i l i k i lke ler i 
e s a s a l ı n a r a k y a p ı l m a k t a d ı r . 

S o n u ç o l a r a k , B a n k a Y ö n e t i m K u r u l u v e y e t k i d e v r i y a p ı l a n kişi ler , kar l ı l ık v e ver iml i l ik 
i lke ler i d o ğ r u l t u s u n d a m e d y a k u r u l u ş l a r ı n a r e k l a m v e i lan v e r m e y e yetk i l i o l u p , ö z e l 
b a n k a l a r d a o l d u ğ u g ib i B a n k a m ı z te rc ih in i y a p a r a k , i lan lar ın ı v e r m i ş t i r . 

A y r ı c a , 

B a n k a c ı l ı k m e v z u a t ı v e u y g u l a m a s ı k a p s a m ı n d a , b a n k a s i m k a v r a m ı ; g e n e l o l a r a k 
b a n k a n ı n m a l i , i k t isad i , k r e d i v e n a k i t d u r u m u , b a n k a n ı n y ö n e t i m e s a s l a r ı , b a n k a 
p o l i t i k a l a r ı n ı n u y g u l a n m a s ı d a h i l a l ı n a n h e r tür lü k a r a r l a r ı k a p s a m a k t a d ı r . 

D o l a y ı s ı y l a , B a n k a m ı z d a n i s t e n e n s ö z k o n u s u bi lgi ler " b a n k a sırr ı ' ' o l a r a k 
d e ğ e r l e n d i r i l e c e k t i r . 

B u i t ibar la , m e z k u r s o r u ö n e r g e s i n d e y e r a l a n b a n k a s i m k a p s a m ı n d a k i bi lg i ler in 
v e / i l m e s i , 5 4 1 1 say ı l ı B a n k a c ı l ı k K a n u n u ' n u n 7 3 . m a d d e s i h ü k m ü n e a ç ı k ç a ayk ı r ı l ı k 
t eşk i l e d e c e k t i r . 
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24- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'ın, Bodrum 'da inşaat kal izninin artırılmasına ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/3894) 

Aşağıda yer alan soruların Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 27.05.2008 

Muğla Milletvekili / 

Geleneksel mimari yapısı, dünyada eşine az rastlanır koyları, doğal güzellikleriyle 
Türkiye'nin göz bebeği, dünyanın cazibe merkezi Bodrum'da Bakanlığınızca hazırlanan yeni 
imar planı doğrultusunda 5 kata kadar inşaat izni verilmiştir. 

2002 yılında da uygulamaya konulmak istenen ancak duyarlı ve bilinçli Bodrum halkı 
ve yerel yönetimlerin haklı itirazlarıyla açılan davalar sonucunda iptal edilen bu yanlış 
uygulama, bugün maalesef Bakanlıkça yeniden onaylanmıştır. 

Bodrum'un kimliğini, karakterini, doğasını katledecek bu uygulamadan bir an önce 
vazgeçilmeli ve turizmde marka olabilecek potansiyele sahip Bodrum'un geleceği 
betonlaşmaya teslim edilmemelidir. 

1- Alınan bu akıl dışı kararın gerekçesi nedir? 
2- İktidarınız döneminde Bodrum'un eşsiz güzelliklerini korumaya ve turizm 

potansiyelini arttırmaya yönelik çabalarınız neler olmuştur? 
3- Bir Kültür ve Turizm Bakanı olarak böyle bir güzelliğin yok edilerek gelecek 

kuşaklara betonlaşmış bir Bodrum'u miras bırakma sorumluluğunu üstleniyor 
musunuz? 

4- Turistlerin Bodrum'u tercih nedenlerinin başında yörenin doğal, özgün bir yapıya 
sahip olması gelmektedir. Sonradan 5 katlı yapılarla beton yığınına dönecek olan kent, 
bu özelliğini kaybedecek ve turizm potansiyelinde ciddi kayıplar yaşayacaktır.Ülke 
ekonomisine de zarar verecek bu uygulamanın risklerinin farkında mısınız? 

5- Bir Kültür ve Turizm Bakanının özellikle tTirizm bölgelerinde hızlı betonlaşmayı 
engellemeye yönelik adımlar arması beklenirken betonlaşmanın önünü açması doğayı, 
tarihi ve kültürü katletmeye yönelik böyle bir karar alması nasıl bir anlayıştır? 

6- Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğiniz Muğla'da "Haksız ve gereksiz yere ne bir damla 
mavinin kirletilmesine, ne bir yeşil yaprağın dökülmesine izin veririm" dediniz. 
Bodrum'da yapılaşmayla birlikte hem denizi kirletecek hem de yeşili yok edecek bu 
uygulamanız haklı ve gerekli midir? 

7- Yerel yönetimler, Bodrum halkı, sivil toplum kuruluşları, ülkesini seven ve doğal 
güzellikleriyle gurur duyan her Türk vatandaşının itiraz ettiği bu uygulamada geri 
adım atmayı düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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: T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10 01.00/610/( y£2J3q 
Konu : Soru Önergesi 

{O I O^r / 2 0 0 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 16/06/2008 tarihli vc 
A.01.0.GNS.0 10.00.02/14636 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Dr. Ali ARSLAN'ın 7/3894 Esas No'lu soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ DR. ALİ ARSLAN'IN 7/3894 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Geleneksel mimarı yapısı, dünyada eşine az rastlanır koyları, doğal güzellikleriyle 
Türkiye'nin göz bebeği, dünyanın cazibe merkezi Bodrum'da Bakanlığınızca hazırlanan yeni 
imar planı doğrultusunda 5 kata kadar inşaat izni verilmiştir. 

2002 yılında da uygulamaya konulmak istenen ancak duyarlı ve bilinçli Bodrum halkı 
ve yerel yönetimlerin haklı itirazlarıyla açılan davalar sonucunda iptal edilen bu yanlış 
uygulama, bugün maalesef Bakanlıkça yeniden onaylanmıştır. 

Bodrum'un kimliğini, karakterini, doğasını katledecek bu uygulamadan bir an önce 
vazgeçilmeli ve turizmde marka olabilecek potansiyele sahip Bodrum'un geleceği 
betonlaşmaya teslim edilmemelidir. 

SORU 1: Alınan bu akıl dışı kararın gerekçesi nedir? 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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CEVAP 1: Muğla-Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
kapsamında yer alan turizm tesis alanlarında bodrum kat yapılmasına ilişkin plan notu 
düzenlemesi 25/04/2008 tarihinde Bakanlığımca onaylanan Bodrum Yarımadası 1/25000 
ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu Revizyonu kapsamında ele alınmış ve anılan plan 
notlarının 5.4. maddesine "Turizm tesis alanlarında bodrum kat yapılabilir. Yapının kot aldığı 
nokta altında her yönden görünen bodrum yüksekliği 2 katı geçemez." ibaresi eklenmiştir. Bu 
şekilde, Bodrum Yarımadasının bazı kesimlerinde kottan kat kazanılması yöntemiyle 
oluşturulan ve son dönemde basına örnekleri yansıyan çok katlı yapıların önüne geçilmesi 
hedeflenmiş olup, yapı yüksekliğinin artırılmasına yönelik herhangi bir düzenleme 
gerçekleştirilmemiştir. 

SORU 2: İktidarınız döneminde Bodrum'un eşsiz güzelliklerini korumaya ve turizm 
potansiyelini arttırmaya yönelik çabalarınız neler olmuştur? 

CEVAP 2: Bakanlığımca gerçekleştirilen bu düzenleme öncesinde, çevre düzeni planı 
plan hükümlerinde, turizm tesis alanlarında yer alan bodrum kat sayısına ilişkin herhangi bir 
kısıtlama yer almamakta idi. Bodrum Yarımadasının topografık yapısı içerisinde denize dik 
yamaçlar bulunmakta olduğundan, turizm tesis alanlarının kot altında kalan kısımlarına 
kısıtlama getirilmemesi (birden fazla bodrum kat yapılabilme hakkı verilmesi) halinde, 
yarımada siluetini etkileyecek düzeyde yapılaşma alanlarının oluşması engellenemez hale 
geleceğinden, turizm tesis alanlarında yer alan bodrum katlara ilişkin yeni bir düzenleme 
yapma ihtiyacı doğmuştur. Diğer bir deyişle, Bakanlığımca yapılan bu düzenlemenin 
gerisinde Bodrum Yarımadasının mimarı yapısını ve yanmada siluetini koruma düşüncesi 
yatmaktadır. r ^ 

SORU 3: Bir Kültür ve Turizm Bakanı olarak böyle bir güzelliğin yok edilerek 
"gelecek kuşaklara betonlaşmış bir Bodrum'u miras bırakma sorumluluğunu üstleniyor 
musunuz? 

SORU 4: Turistlerin Bodrum'u tercih nedenlerinin başında yörenin doğal, özgün bir 
yapıya sahip olması gelmektedir. Sonradan 5 katlı yapılar beton yığınına dönecek olan kent, 
bu özelliğini kaybedecek ve turizm potansiyelinde ciddi kayıplar yaşayacaktır. Ülke 
ekonomisine de zarar verecek bu uygulamanın risklerinin farkında mısınız? 

SORU 5: Bir Kültür ve Turizm Bakanının özellikle turizm bölgelerinde hızlı 
betonlaşmayı engellemeye yönelik adımlar atması beklenirken betonlaşmanın önünü açması 
doğayı, tarihi ve kültürü katletmeye yönelik böyle bir karar alması nasıl bir anlayıştır? 

SORU 6: Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğiniz Muğla'da "Haksız ve gereksiz yere ne 
bir damla mavinin kirletilmesine, ne bir yeşil yaprağın dökülmesine izin veririm" dediniz. 
Bodrum'da yapılaşmayla birlikte hem denizi kirletecek hem de yeşili yok edecek bu 
uygulamanız haklı ve gerekli midir? 

SORU 7: Yerel yönetimler, Bodrum halkı, sivil toplum kuruluşları, ülkesini seven ve 
doğal güzellikleriyle gurur duyan her Türk vatandaşının itiraz ettiği bu uygulamada geri adım 
atmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 3-4-5-6-7: Bakanlığımca Bodrum Yarımadası'na ilişkin yürütülen planlama 
çalışmalarında alternatif turizm çeşitliliği yaratan, doğayla uyumlu, düşük yoğunluklu alan 
planlaması esas alınmaktadır. 

Çevre Düzeni Planının plan notlarının 4.6 maddesinde "Bu plan sınırları içerisinde 
kalan alanlarda, dönemin ilgili mevzuatına uygun olarak onaylanmış imar planları 
yürürlüktedir. Bu planlarda yoğunluk arttırıcı plan değişikliği /revizyon yapılamaz" ibaresinin 
yer alması, Bakanlığımın yoğunluk artırımına yönelik engelleyici politikalarının bir göstergesi 
olup, ilcriki aşamalarda yarımada da oluşacak yoğunluk artırımı taleplerinin önünü 
kesmektedir. 

Turizm tek başına bir değer olmayıp, doğa ve çevre, tarihsel miras ve kültür, sosyal ve 
sanatsal varlık ve değerlerin sunumuna dayanan bir olgudur. Betonlaşma ve doğanının 
katledilmesi gibi vahim sonuçlara yol açacak hiçbir uygulamanın ve düzenlemenin tarafı 
olmam, izin vermem veya göz yummam söz konusu olamaz. Gerçekleştirdiğimiz 
düzenlemenin yukarıda belirttiğim amacına uygun şekilde uygulanması, yerel yönetimlerle 
birlikte Bakanlığım tarafından hassasiyetle izlenmektedir. 

- 1 6 0 -



TBMM B:130 1 5 . 7 . 2 0 0 8 

Geçtiğimiz günlerde gazetelerde "Çocuklarım sigortalı yapan bakan ve vekiller'." başlığı 
ile çıkan bir haber "Emeklilikten yararlanmak için yalnız Cumhurbaşkanı Cül'ün oğlu değil 
neredeyse tüm Meclis başvurmuş'." alt başlığı ile devam etmekte ve "SGK, çocuk işçilerin 
sigortası konusunda 10-12 bin çocuğu, anne babalarını, ve işverenleri sahtekar, düzenbaz, 
üçkağıtçı sayarak hepsini denetleyeceğim diyor. Ama ne ilginçtir, bu denetleyeceği kişilerin 
içinde Cumhurbaşkanımızın oğlu da var. Ancak SGK kastettiği kişiler içinde Cumhurbaşkanı 'nın 
olduğundan yeni haberdar oldu. Haberdar olduktan sonra da sesini soluğunu çıkarmadı" 
açıklaması ile devam etmektedir. 

Ayrıca aynı haber de "erken emeklilikten yararlanmak için yalnız Cumhurbaşkanı 
Gül'ün oğlu değil, 10'dan fazla bakan, 100'den fazla milletvekilinin çocuğunun da sigortalı 
olduğunu" konusunda bilgiler bulunmaktadır. 

Yine ayrıca başka bir haber de ise "Yasadan etkilenmemek için sadece Antalya 'da 0-15 
yaşında 15 bin çocuğun aileleri tarafından sigortalı yaptırıldığı ve Antalya 'da 1 Ocak-30 Nisan 
arasında 75 bin kişinin yeni işe girişi bildirildiği ve PIT aracılığıyla da günde 2 bine yakın yeni 
işe giriş bildirgesi geldiğini ifade eden yetkililer, bunlarla birlikte yeni işe girişlerin 100 bini 
aşacağını belirtti.." açıklaması bulunmaktadır. 

Bu bilgiler çerçevesinde; 

1- Haberde adı geçen hangi bakan ve milletvekili çocukları bu haksız uygulamadan 
faydalanmışlardır? 

2- Bu uygulama sizce doğrumudur? Eğer yanlış ise bu yanlışın ve haksızlıkların 
düzeltilmesi için ne yapacaksınız? 

3 - 2008 yılında 0-15 yaş arasında hangi şehirde kaç çocuk veya genç sigortalı olmuştur? 

4- Bu şaibeli olarak sigortalı olanlar işsiz sayısını azaltmış mıdır, yani TÜİK oranlan 
değişmiş midir? 

5- Bu yanlışa ve haksızlıklara göz yumanlar hakkında soruşturma açtınız mı? 
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25.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut 'un, yeni düzenlemeler yürürlüğe girmeden sigortalanan 
çocuklara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı 
(7/3904) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep 
ederim. 

Yılmaz TANKUT 
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T.C. 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L I K B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610-t 1 5 tamu 2008 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 16/06/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6963/14719 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT'a ait 7/3904 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : 1 yazı 
•ADANA MİLLETVEKİLİ YILMAZ TANKUT'A AİT 7/3904 ESAS NO'LU 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Sosyal güvenlik kurumlarınca aynı risklere karşı sağlanan yardımlarda norm ve 
standart birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi 
nedeniyle iptal kararlan da dikkate alınarak hazırlanan 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun vc Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 08/05/2008 tarihli ve 26870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

5510 sayılı Kanunla sosyal sigorta ve genel sağlık sigortasına ilişkin hak ve 
yükümlülükler yeniden düzenlenmiş, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 
sigortalı olacaklar için ise yaşlılık aylığına hak kazanmak için aranan prim ödeme gün sayısı 
ve yaş şartları değiştirilmiş, mevcut sigortalılann kazanılmış haklan ise geçici düzenlemelerle 
korunmuştur. 

Diğer taraftan, gerek 506 sayılı gerekse 5510 sayılı Kanunda sigortalı olarak 
çalışmaya başlanılacak asgari bir yaş sının bulunmamakla birlikte, sigortalı sayılabilmenin ön 
koşulu iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması ve hizmet akdinin çalıştırana yüklediği edimin 
işverene ait işyerinde görülmesi, diğer bir ifadeyle çalışmanın fiili olarak yerine getirilmiş 
olmasına bağlıdır. 

Bu çerçevede; 
- Kurum sigortalılanna ait tescil kütüklerinde sigortalıların ana ve babalarının meslek 

unvanlanna ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 
- Küçük yaşta çocuklar da dahil yapılan her türlü bildirimlere konu çalışmaların 

hizmet akdine istinaden fiili olarak yapılıp yapılmadığı yönünde araştırma yetkisi her zaman 
için Kuruma ait olduğundan, bu şekilde bildirimi yapılan çalışmalann araştınlması 
neticesinde fiili bir çalışmaya dayanmayan hizmetler iptal edilmektedir. Dolayısıyla, bu 
durum sadece çocuk sigortalılara mahsus bir uygulama değildir. 
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- Çalışma ilişkilerinin düzenlendiği 4857 sayılı İş Kanununun çalışma yaşı ve 
çocukların çalıştırılmalarına yönelik; 

71 inci maddesinde, onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasının yasak 
olduğu, ancak, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklann, bedensel, 
zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel 
olmayacak hafif işlerde çalıştırılabileceği, çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve 
çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, 
kişisel yatkınlık ve yeteneklerinin dikkate alınacağı, çocuğun gördüğü işin onun okula 
gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamayacağı, derslerini düzenli bir şekilde 
izlemesine zarar veremeyeceği, 

87 nci maddesinde, ondört yaşından onsekiz yaşına kadar (onsekiz dahil) çocuk ve 
genç işçilerin işe alınmalarından önce işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların 
bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet 
veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut 
yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların onsekiz yaşını dolduruncaya 
kadar altı ayda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya 
devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde 
saklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesinin zorunlu olduğu,, , x 

104 üncü maddesinde ise çalıştırma'yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı başlıklı 71 inci 
madde hükmüne aykırı hareket eden işveren, veya işveren vekiline 904,00.-YTL, 87 nci 
ma"dde gereğince çocuklara doktor raporu: almayan işveren veya işveren vekiline bu 
durumdaki her bir çocuk için 179,00.-YTL para cezası verileceği, 

öngörülmüş olup, belirtilen yaşların altında sigortalı çalıştıran işverenlere idari para 
cezası yaptırımı bulunmakta olup, ayrıca, gerçek çalışmaya dayanmayan bildirimler de iptal 
edilmektedir. 

2005 yılından itibaren hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla 
aylık olarak yayınlanmakta olan TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketleri, kavramsal düzeyde belli 
kriterler esas alınarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Anketlerde, tanımlanmış bir zaman 
dilimi (referans dönemi) içinde "belirli bir yaş üzerindeki nüfus", işgücü bakımından üç teme! 
gruba ayrılmaktadır; istihdam edilenler, işsizler ve işgücüne dahil olmayanlar. 

Kavramsal bir analize girmek gerekirse, çalışma çağındaki nüfus, işgücü ile işgücüne 
dahil olmayanların toplamından; işgücü ise, istihdam edilenlerle işsizlerin toplamından 
oluşmaktadır. İstatistiklere temel olan oranlar, "kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus" 
üzerinden değerlendirilmektedir. Buna göre; 

Kurumsal Olmayan Çalışma Çağındaki Nüfus: Kurumsal olmayan sivil nüfus 
içerisindeki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusu, 

İşgücüne Katılma Oranı: İşgücünün, "kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 
içindeki" oranıdır. 

İstihdam: İşbaşında olanlar ve işbaşında olmayanlar grubuna dahil olan ve yine 
"kurumsal olmayan çalışma çağındaki" nüfusu ifade eder. 

Görüldüğü gibi, işgücü istatistikleri, kurumsal olmayan "çalışma çağındaki nüfus" 
üzerinden oluşturulmaktadır. Bu ise, örneklem olarak seçilen hanehalklarında yaşayan "15 ve 
daha yukan yaştaki nüfusa" tekabül etmektedir. 

Şu halde, 15 yaş altı gruba dahil olanlar TÜİK istatistiklerinde işgücü ya da istihdam 
oranları açısından dikkate alınmadığından, belirtilen dönem içerisinde 0-15 yaş grubunda 
sigortalı sayısı artmış olsa dahi, bunun, TÜİK istatistiklerine yansıması söz konusu değildir. 

2008 yılının söz konusu uygulama dönemini kapsayan istatistikleri de, TÜİK'in daha 
önce hazırladığı yöntemle hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. İşsiz sayısında ya da 
diğer istatistiksel oranlarda belirtilen uygulamadan kaynaklı herhangi değişiklik olmamıştır. 

- 1 6 3 -



TBMM B: 130 1 5 . 7 . 2008 

26.- izmir Milletvekili Abdurrezzak Erten 'in, otuz yaş üzeri çalışanların işten çıkarılacağı en
dişelerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/3913) 

Aşağıdaki sorularımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 'in yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

5763 sayılı "İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yasalaşmıştır 
ve 1 Temmuz'da da yürüdüğe girecektir. 

Hükümetin hazırladığı Yeni İstihdam Paketinde gençlerin ve kadınların daha kolay iş bulması 
için hükümler konulmuştur. 

Buna göre 18-29 yaş arası çalışanların SSK primlerini 5 yıl boyunca devlet üstlenecek. 

Pakette istihdamı artırmak için konulan hükümlerden bazıları, belli yaş grubundakilerin işlerini 
ellerinden almaya başlamıştır. 

Bu kanun gençlere ve kadınlara bir fırsat oluştursa da, bazı işverenlerin konuyu algılama 
biçimleri nedeni ile 30 yaş üzeri çalışanlar için bir kabusa dönüşmüştür. Bu konuda haksız da 
sayılmazlar zira bazı İşverenler daha kanun yürürlüğe girmeden 30 yaşın üzerindekiler! işten 
çıkartıp, 30 yaşın altındaki gençleri işe almaya başladıklarına dair pek çok iddia vardır. 

Bu bağlamda; 

1- Kanun istihdamı artırmayı öngörürken, 30 yaş üstündekilerin işten çıkarılması nasıl 
engellenecek? 

2- 30 yaşın üzerindekilerin işten çıkarılması durumunda bu konuda ne tür yaptırımlar 
uygulanacak? 

3- Kanun da ek istihdam yaratılması için bazı prim ödemelerinden bahsedilmektedir. Kanunun 
yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2008'e kadar 30 yaş ve üstündekilerin işten çıkarılması nasıl 
engellenecek? 

4- Bu kanun daha yürürlüğe girmeden 30 yaş ve üzerinde kaç kişi işten çıkarılmıştır? 

" TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Abdurrezzak ERTEN 
İzmir Milletvekili 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı 
Konu 

B.13.SGB.0.11.00.00-610-1 S W •\ 5 \ma 2008 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 16/06/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6914 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Abdurrezzak ERTEN'e ait 7/3913 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ ABDURREZZAK ERTEN'İN 7/3913 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

26/05/2008 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5763 sayılı İş Kanunu 
vc Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, 18-29 yaş arasında olanların, 
işyerlerinin mevcut istihdama ilave olarak işe alınmaları durumunda, işveren prim hisselerinin 
5 yıl boyunca kademeli olarak işsizlik fonundan karşılanması öngörülmüştür. 

Sözkonusu Kanun zorunlu istihdam yüklerinin hafifletilmesi, nitelikli işgücü 
ihtiyacının karşılanması, istihdamın teşvik edilmesi, işgücü maliyetlerinin düşürülmesi ve 
kayıt dışı istihdamın azaltılması amacıyla yürürlüğe konulmuştur. 

İşyerlerinin bu istisna ve indirimden yararlanmaları için; sözü edilen Kanun 
kapsamında çalıştırılacak olanların "01/01/2008-30/06/2008 döneminde Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirilmemiş", "01/07/2007-30/06/2008 döneminde mevcut çalıştırılan aylık 
ortalama sayısına ilave olması" ve "Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık süre 
içerisinde işe alınmaları" şartlarının yerine getirilmesi gerektiğinden, işverenlerin; mevcut 
çalışanları işten çıkararak yerine 18-29 yaş arasında olanları alması halinde teşvikten 
yararlanmaları söz konusu olmayacak vc ancak, işyerindeki mevcut çalışan sayısının genç 
istihdamı ile artırılması halinde teşvikten yararlanma imkanı olacaktır. 

Diğer taraftan, işverenin; işyerini devretmesi, ismini değiştirmesi veya başka bir işyeri 
ile birleşmesi, işyerini kapatarak değişik bir'ad veya unvan ya da aynı faaliyetle ile yeni bir 
işyeri açması veya çalışan sigortalıların bir bütün olarak devretmesi, dolayısıyla istihdam 
artışına sebebiyet vermeyen bu tür işlemler yapılması halinde de söz konusu teşvikten 
yararlanması söz konusu olmayacaktır. 

EK : 1 yazı 
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Ayrıca, söz konusu Kanunun 38 inci maddesi ile 18-29 yaş arası gençlerin 
istihdamında teşvik uygulamasına ilişkin 20 nci madde hükmünün Kanunun yayımı tarihi olan 
26/05/2008'de yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

Diğer bir ifade ile; Sözkonusu Kanunun konuya ilişkin maddesi incelediğinde, bahse 
konu olumsuzluğu önlemeye yönelik iki adet tedbir alındığı görülmektedir. Birincisi, bu 
kapsamda çalıştırılacak olan 18-29 yaş aralığındaki gençler ile kadınların; bu maddenin 
yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar 
dışında olması gerekmektedir. Yani kısacası bu kapsamda çalıştırılacak işçinin 6 aydır işsiz 
olması gerekmektedir. İkincisi; bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin, bu maddenin yürürlük 
tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen 
ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde 
işe alınması ve fiilen çalıştırılması gerekmektedir. 

27.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Kastamonu polis okulu inşaatına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/3926) 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. r 

Yapımına 1994 yılında başlanan Kastamonu Polis ükulu İnşaatı, aradan geçen 14 yıla 
rağmen hala bitirilememiştir. Büyük bir sabırsızlıkla hizmete girmesi beklenen polis okulu 
inşaatı, ne yazık ki, her yıl başka bir bahara ertelenmektedir. 

SORULAR: 

1 -Bu gün itibariyle inşaatın tamamlanma oranı nedir? Ne zaman tamamlanarak 
hizmete girecektir? 

2-Kastamonu Polis Okulu İnşaatına bu güne kadar nc kadar YTL, harcanmıştır? 

3-İnşaatın bitirilmesi için daha ne kadar YTL'ye ihtiyaç vardır? 

4-DPT'nin, bu proje için ayırdığı ödenek miktarlarını yıllar itibariyle açıklar mısınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Mehmet SERDAROĞLL 
Kastamonu Milletvekili 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı .B.05.1.EGM.0.12.05.05 ../06/2008 

6** 2008 Konu : Yazalı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :16/0672008 tarihli ve AOl.O.GNS.0.10.00.02-6914 sayılı yazı. 

Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU'un TBMM Başkanlığına sunduğu ve 
taraflından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/3926 esas numaralı som önergesinin 
cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Soru önergesinde konu edilen inşaata, 1998 yılından 2007 yılına kadar toplam 17.221.618 
YTL harcama yapılmıştır. 2008 yılı içinde 9.604.669 YTL'Lik ödenek ayrılmıştır. 

Söz konusu inşaatın %80'i bitirilmiş olup, 2009 yılında tamamlanarak hizmete açılması 
planlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

28.-Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal 'ın, Çınar ilçesindeki bir sit alanına ilişkin sorusu ve Kül
tür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/3931) 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Kü l tü r v e T u r i z m B a k a n ı S a y ı n E r t u ğ r u l G ü n a y ' c a y a z ı l ı 
o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı n ı d i l e r i m . 

Beşir ATALAY 
İçişleri Bakanı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

S a y g ı l a r ı m l a . 2 8 . 0 5 . 2 0 0 8 

AKİN BİRDAL 
Diyarbakır Milletvekili 
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D i y a r b a k ı r ' ı n Ç ı n a r İ l ç e s i n d e b u l u n a n v e " Z e r z e v a n K a l e s i " d i y e a d l a n d ı r ı l a n 
b ö l g e D i y a r b a k ı r K ü l t ü r v e T a b i a t V a r l ı k l a r ı n ı K o r u m a K u r u l u n c a 4 M a y ı s 2 0 0 5 
t a r i h i n d e 1 . d e r e c e d e A r k e o l o j i k S İ T A l a n ı i l a n e d i l m i ş t i r . A n c a k o t a r i h t e n b u y a n a 
a l a n d a c i d d i b i r ç a l ı ş m a y a p ı l m a m ı ş t ı r . Y ü z e y d e k i k a l ı n t ı l a r a d e t a k e n d i k a d e r i n e v e 
d e f i n e a r a y ı c ı l a r ı n ı n i n s a f ı n a t e r k e d i l m i ş d u r u m d a d ı r . T a r i h v e k ü l t ü r m i r a s ı n ı 
k o r u m a n ı n v e s a h i p ç ı k m a n ı n ü ç ü n c ü k u ş a k i n s a n h a k l a r ı n ı k o r u m a v e g ö z e t m e k 
o l m a s ı n ı n y a n ı s ı r a a y n ı z a m a n d a g e l e c e ğ i m i z e d e s a h i p ç ı k m a k o l d u ğ u n u n 
b i l i n c i y l e , a n ı l a n S İ T a l a n ı n d a k a z ı y a p ı l m a s ı k ü l t ü r v a r l ı k l a r ı m ı z v e t u r i z m a ç ı s ı n d a n 
ç o k ö n e m l i d i r . 

Bu ç e r ç e v e d e k o n u y l a i l g i l i o l a r a k ; 

1- S İ T a l a n ı n ı n e n v a n t e r i ç ı k a r ı l m ı ş m ı d ı r ? 

2 - K a l ı n t ı l a r h a n g i d ö n e m e t a r i h l e n m e k t e d i r ? 

3- Y ü z e y d e k i k a l ı n t ı l a r ı k o r u m a k i ç i n h e r h a n g i b i r ö n l e m a l ı n m ı ş m ı d ı r ? 

4- S İ T a l a n ı n d a k a z ı y a p ı l m a s ı p l a n l a n m ı ş m ı d ı r ? 

5 - B u k a z ı l a r ı n n e z a m a n b a ş l a m a s ı d ü ş ü n ü l m e k t e d i r ? 

6- S İ T a l a n ı n d a k i ç a l ı ş m a l a r i ç i n b ö l g e d e k i ü n i v e r s i t e l e r d e n a k a d e m i k v e k a z ı 
y a r d ı m ı a l ı n m a s ı d ü ş ü n ü l m e k t e m i d i r ? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

S a y ı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 — (2-6'IİD İQ . . /P^?2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 16/06/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/6914 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Akın BİRDAL'ın 7/3931 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN AKIN BİRDAL'IN 7/3931 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan ve "Zerzevan Kalesi" diye adlandırılan bölge 
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 04/05/2005 tarihinde l'nci 
derecede arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Ancak o tarihten bu yana alanda ciddi bir çalışma 
yapılmamıştır. Yüzeydeki kalıntılar adeta kendi kaderine ve define arayıcılarının insafına terk 
edilmiş durumdadır. Tarih ve kültür mirasını korumanın ve sahip çıkmanın üçüncü kuşak 
insan haklarını koruma ve gözetmek olmasının yanı sıra aynı zamanda geleceğimize de sahip 
çıkmak olduğunun bilinciyle, anılan sit alanında kazı yapılması kültür varlıklarımız ve turizm 
açısından çok önemlidir 

Bu çerçevede konuyla ilgili olarak; 

SORU 1: Sit alanının envanteri çıkarılmış mıdır? 

CEVAP I : Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi Diyarbakır Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04/05/2005 tarihli ve 257 sayılı kararı ile 
l'nci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş ve 1/25000 ölçekli harita üzerinde 
arkeolojik sit alanının sınırları belirlenmiş olup, envanteri çıkarılmıştır. 

SORU 2: Kalıntılar hangi döneme tarihlenmektedir? 

CEVAP 2 : Çınar ilçe sınırları içerisinde Mardin karayolu üzerinde ve Çınar ilçesine 
17 km uzaklıkta yüksekçe bir tepe üzerine kurulmuş olan kale, kesme bazalt taştan inşa 
edilmiştir. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir Ancak, M S . 30O'lü yıllarda Sasaniler 
ile Romalılar arasında bölgeyi ele geçirmek için yapılan uzun ve kanlı savaşlar sırasında, 
Mezopotamya'yı Diyarbakır ve Anadolu'ya bağlayan bir geçiş köprüsü diyebileceğimiz yola 
hakim vc bu yolu kolaylıkla kontrol edebilecek yüksek bir tepede kurulmuştur. 

SORU 3 : Yüzeydeki kalıntıları korumak için herhangi bir önlem alınmış mıdır? 

SORU 4 :Sit alanında kazı yapılması planlanmış mıdır? 

SORU 5 :Bu kazıların nc zaman başlaması düşünülmektedir? 

CEVAP 3-4-5 : Diyarbakır ili, Çınar ilçesi, Zerzevan Kalesi'nin doğal koşullarla ve 
kaçak kazılarla tahrip olduğu bilgisinin Bakanlığıma iletilmesi üzerine, konu 27/05/2008 
tarihli ve 94387 sayılı yazımızla ilgili Müze Müdürlüğüne iletilmiş ve anılan alana ilişkin 
görüş ve önerilerin yer aldığı detaylı bir raporun Bakanlığım Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğüne iletilmesi talep edilmiştir. 

Bu kapsamda, ilgili Müze Müdürlüğünden gelecek rapor doğrultusunda söz konusu 
Kalede yapılacak çalışmalar planlanacaktır. 

SORU 6 : Sit alanındaki çalışmalar için bölgedeki üniversitelerden akademik ve kazı 
yardımı alınması düşünülmekte midir? 

CEVAP 6 : Belirtilen alana ilişkin Üniversitelerin ilgili bölümlerinden Bakanlığıma 
ulaşmış bir talep bulunmamaktadır. Talep geldiği takdirde konu Bakanlığım Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğünce değerlendirilecektir 
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29.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, eğitim materyallerinden cinsiyetçi öğelerin ayık
lanmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3939) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruları, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

4 Temmuz 2006 tarihinde Başbakanlık tarafından "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet 

Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler" konulu bir 

genelge yayınlanmıştır. Genelgeye göre; Eğitim materyallerinde kadın ve erkek eşitliğini yok 

sayan, görmezden gelen ya da zedeleyen anlayışları ortadan kaldıran öğeler ayıklanacak ve 

öğrencilerle eğitimcilere toplumsal cinsiyet eğitimi sunulacak idi. Ancak halen birçok ders 

kitabında bir cinsi öven ya da yeren anlatımlar yer almaktadır. Bu çerçevede; 

1. Eğitim materyallerinde cinsiyetçi öğelerin ayıklanması konusunda herhangi bir 

çalışma gerçekleştirilmiş midir? 

2. Bu konuda herhangi bir çalışma gerçekleştirildi ise halen neden eğitim 

materyallerinde bu tür bir cinsi yeren unsurlar yer almaktadır? 

3. Eğer ilgili çalışma gerçekleştirilmedi ise bu çalışmanın ne zaman ve ne şekilde 

gerçekleştirilmesi düşünülmektedir? Bu çalışma kapsamında ilgili kuruluşların ve 

eğitimcilerin, uzmanların görüşlerinin de alınması düşünülmekte midir? 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı 
Konu 

B.08.0.SGB.0.03.06.02-1 \IÎİT-f 
Soru Önergesi 

<â?/«>V2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 16.06.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6914 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'un, "Eğitim 
Materyallerinden cinsiyetçi öğelerin ayıklanmasına ilişkin" İlgi yazı eki 7/3939 esas numaralı 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Sayın Milletvekili'nin, bu soru önergesinin soruları ile 7/3564 esas numaralı 
soru önergesinin soruları aynı olup 7/3564 esas numaralı soru önergesine 04.07.2008 tarihli ve 
B.08.0.SGB.0.03.06.02-11/3574 sayılı yazımız ile cevap verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. , ~y 

30.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, bir resim sergisiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/3962) 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın R.Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
arz ederim. r \ 

Çayyolu Platformu gönüllülerinin, ressam Sema Sanal öncülüğünde yaptıkları karma resim sergisi 
27.05.2008 Salı günü Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'mn sanat galerisinde açılmıştır. Ancak 
sergideki "nü" eserler, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'mn sanat galerisinden, sergi açılışından önce 
kaldırılmıştır. 

Ulusal basınımızda yer alan açıklamalara göre, sergideki "nü" resimlerin kaldırılmasına, Hazine 
Müsteşarlığı'mn Sanat Galerisi'nin sözleşmesinde yer aldığı ifade edilen "Galeride sergilenecek 
eserlerin, politik ve ideolojik amaçlara yönelik, manevi değerler ve inançlar gibi hususları 
zedeleyici, ulusal değer yargılarını küçültücü, kışkırtıcı, sömürücü, gelenek ve göreneklere aykırı 
olmaması gerekmektedir" maddesi gerekçe gösterilmiştir. 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 
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Buna göre; 

1- Söz konusu "nü" eserler, Hazine Müsteşarlığı'mn Sanat Galerisi'nin sözleşmesinde yer aldığı 
ifade edilen kurallar da dahil olmak üzere, hangi sanatsal değerlendirmeyle sergiden 
kaldırılmıştır? 

2- Resimlerin sergiden kaldırılmasının, Atatürk'ün "Bir millet ki, resim yapmaz, bir millet ki, 
heykel yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin tarihinin gelişme çizgisinde yeri yoktur. Halbuki 
bizim milletimiz, gerçek özellikleriyle gelişme içinde medeni olmaya layıktır" sözlerini içine 
sindiremeyen bir anlayıştan mı kaynaklanmaktadır? 

3- "nü" eserlerin sergiden kaldırılması, Türkiye'de mahalle baskısının giderek yaygınlaştığım mı 
göstermektedir? 

4- Sanata sansür uygulayan galerilere karşı hükümetinizce bir önlem almayı düşünüyor musunuz? 

İlgi: 20.06.2008 tarihli ve 3158/3962 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ile, Muğla Milletvekili Fevzi TOPUZ tarafından tevcih edilen 7/3962 sayılı soru 
önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 
cevap metni ekte yer almaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1.HZN.0.73.00.08.804.01/ p) ^) £ 
Konu: Soru Önergesi 10.07.08. 3 1 6 2 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

Mehmet ŞİMŞEK 
Devlet Bakanı 

EKLER: 
EK-1 Yazıı 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SN. FEVZİ TOPUZ'UN 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH EDİLEN 7/3962 ESAS 

NUMARALI SORU ÖNERGESİ İLE İLGİLİ OLARAK 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

SORU: 1) Söz konusu "nü" eserler, Hazine Müsteşarlığının Sanat Galerisinin sözleşmesinde 
yer aldığı ifade edilen kurallar da dahil olmak üzere, hangi sanatsal değerlendirmeyle sergiden 
kaldırılmıştır ? 
2- Resimlerin sergiden kaldırılmasının, Atatürk'ün "Bir millet ki, resim yapmaz, Bir millet 
ki, heykel yapmaz, itiraf etmeli ki milletin tarihinde gelişme çizgisinde yeri yoktur. Halbuki 
bizim milletimiz, gerçek özellikleriyle ile gelişme içinde medeni olmaya layıktır." Sözlerini 
içine sindiremeyen bir anlayıştan mı kaynaklanmaktadır? 
3- "nü" eserlerin sergiden kaldırılması, Türkiye'de mahalle baskısının giderek yaygınlaştığını 
mı göstermektedir? 
4- Sanata sansür uygulayan galerilere karşı hükümetinizce bir önlem almayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP: Hazine Müsteşarlığı Hikmet ESEN Konferans Salonu esas olarak; Devlet 
Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ulusal ve uluslararası 
resmi toplantıları için kullanılmaktadır. Bununla birlikte söz konusu salonun fuaye alanı, 
Müsteşarlık Mensupları ile yakınlarının resim, ebru, tezhip, el sanatları, seramik, çini, hat 
sanatı, fotoğraf gibi çalışmalarını sergilemelerine destek olmak amacıyla sanat galerisi gibi de 
kullanılmaktadır. 

Sema SANAL adlı şahsın, yazılı talepte bulunarak Hazine Müsteşarlığı Hikmet ESEN 
Konferans Salonu fuayesinde, yağlı boya tekniği ile yapılan çalışmalarını 2008 yılı içerisinde 
sergilemek istediğini bildirmesi üzerine 27 Mayıs - 6 Haziran 2008 tarihleri arasında fuaye 
alanı kendilerine tahsis edilmiştir. 

Eser sahipleri, kendi tercihleri doğrultusunda "nü" olarak vasıflandınlabilecek resimlerin de 
içinde bulunduğu 90 parça eseri iki hafta süreyle Hazine Müsteşarlığı Hikmet ESEN 
Konferans Salonu fuayesinde sergilemiştir. Dolayısıyla, hangi eserlerin sergileneceğine karar 
veren, bunları sergileyen ve serginin son gününe kadar sergilenen eserleri sergi sonunda 
eksiksiz alıp götüren de sergi sahipleridir. Açılışta ya da daha sonra herhangi bir eserin 
Hazine Müsteşarlığı tarafından sergiden kaldırılması ya da indirilmesi söz konusu değildir. 

Ancak, Sn Sema SANAL'a, sergi tarihinden bir gün önce salona getirilen eserlerden 
bazılarının, sergi talebi esnasında dilekçe ekinde verilen fotoğraflardaki eserlerle aynı 
olmadığı görülmüş ve kendileri ile yapılan protokol kurallarına uyulması gerektiği 
hatırlatılmıştır. 
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Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı sayın M.Sail Yazıcıoğlu tarafından ^»aılı 
e>W»V yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

SeSçuk AYHAN 
İzmir Milletvekili 

İzmir Karşıyaka ilçesinde ikamet etmekte olan vatandaşlardan aldığım 
yazılı ve sözlü şikayetler nedeniyle bizzat yerinde yaptığım incelemeler, 
vatandaşlarla ve cami demeğinde değişik dönemlerde görev yapmış insanlarla 
yüz yüze yaptığım görüşmeler sonucunda aşağıdaki soruların cevaplarının 
verilmesi gereğine inanıyorum. 

1-40 yıl camide imamlık yaptıktan sonra emekli olan imamın adı geçen tarikatın 
şeyhi olduğu, emekli olduktan sonra da cami üzerindeki tahakkümünü cami 
demeği üzerinden sürdürdüğü iddiaları doğrumudur? 

2-Aynı şahsın toplumun tepkisine rağmen cami de vaaz vermeye devam ettiği, 
namaz sonrası elini ve eteğini öptürdüğü, vaaz için iznin Karşıyaka müftüsü 
tarafından verildiği iddiaları doğrumudur? 

3-Şemikler camiin de kadrolu imam Mehmet ASLAN görevli iken Almanya'dan 
gelen imam Ramazan Taşdelen'in uzun süreli geçici görevle cami imamlığına 
getirildiği, vatandaş tarafından, mesleki ve ilmi ehliyetiyle sevildiği, camiye 
diğer mahallelerden insanların, gençlerin teveccühünü kazandığı, kitlesel iftar 
yemeklerinden, yoksulların giydirilmesi, öğrencilerin okutulması gibi dinimizce 
uygun bir çok faaliyeti bizzat organize ettiği, tarafımdan da tespit edilmiş 
bulunmakla birlikte, 
Cami derneğinin bundan rahatsız olduğu, derneğin yanlışlarının imam tarafından 
Karşıyaka müftülüğüne anlatılmasıyla birlikte imamın kadrolu göründüğü 
mezarlık camine gönderildiği iddiaları doğrumudur. 

4-Vatandaşın 2800 üzerinde imza ile imam Ramazan Taşdelen in geri 
getirilmesini istediği, bunun üzerine Karşıyaka müftüsünün bu vatandaşları üç 
beş çapulcu diye suçladığı iddiası doğrumudur. 
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31.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan 'ın, bir cami derneği denetimi ile ilgili iddialara ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/4133) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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5-Diyanet işleri başkanlığınca vatandaş şikayeti üzerine gönderilen 
müfettişlerin soruşturması sonuç vermişmidir? Eğer vermişse benzer şikayetlere 
ortam hazırlayan uygulamaların devam etmesini nasıl açıklıyorsunuz? 

6-Bu güne kadar sicil notlarının hepsi 100 olan imam Ramazan Taşdelcnin 
başarılı çalışmalarından sonra sicil notunun 76 ya düşürülmesi sizce ne anlama 
gelmektedir? 

7-Müftülcıin görevi başarılı imamları ödüllendirmek yerine bazı tarikat vc 
dernek lobilerinin eUcisi altında kalarak onları cezalandırmakmıdır? 

8-Vatandaşın tüm bu konuları bakanlığınıza vc İçişleri Bakanlığına iletmesine 
rağmen, örtbas edildiği ve tarikatlarla iyi geçinme kaygısına kapıldığı kanaalinc 
kapılmasını nasıl yorumlarsınız? 

9-Vatandaşta oluşan, birçok cami tarikat tahakkümü altında yanlış yönetiliyor 
intibaını ortadan kaldırmak için ne gibi çalışmalar düşünüyorsunuz? 

İlgi : a) 04.07.2008 tarih ve A.01.0.GNS.O. 10. 00.02-7/4133-7294/15388 sayılı yazı. 
b) 10.07.2008 tarih ve B.02.1.DÎB.0.71-05-090.04-2799 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden İzmir Milletvekili Sayın Selçuk AYHAN tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/4133 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığından alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B .02 .0 .009 /o i l / / z , ;L , 
Konu : Soru Önergesi 

ıı /c'"f/2008 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU 
Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki 
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~ " T.C. 
. BAŞBAKANLIK 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

1 â 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Sayı :B.02.1.Dİb'.0.71.05-090.04- 2 1 5 3 

Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU) 

İlgi: 07.07.2008 tarihli 1482 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Evrak Akış Fişi elci Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 04.07.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4133-
7294/15388 sayılı yazı eki soru önergesi. 

İlgi yazı ekinde Başkanlığıma intikal eden İzmir Milletvekili Selçuk AYHAN'a ait soru 
önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Ek : 
Bilgi notu 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK. 

jDiyanet İşleri Başkanlığı 

T.B.M.M 

YAZILI SORU ÖNERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Önergeyi Veren Milletvekili :Selçuk AYHAN 
îzmir Milletvekili 
:İzmir-Karşıyaka İlçesi Kabristan Camii İmam-Hatibi 
Ramazan TAŞDELEN ve Şenlikler Canıii haldanda bazı 
iddialar. 
:7/4133 

Önergenin Konusu 

Önerge Esas No 

SORULAR 

1-40 yıl Şemikler camiinde imamlık yaptıktan sonra emekli olan imamın adı geçen tarikatın 
şeyhi olduğu, emekli olduktan sonra da cami üzerindeki tahaldcümünü cami derneği üzerinden 
sürdürdüğü iddialan doğru mudur? 

2-Aynı şahsın toplumun tepkisine rağmen camide vaaz vermeye devam ettiği, namaz sonrası 
elini ve eteğini öptürdüğü, vaaz için iznin Karşıyaka müftüsü tarafından verildiği iddialan doğru 
mudur? 

3-Şemikler camiinde kadrolu imam Mehmet ARSLAN görevli iken Almanya'dan gelen İmam 
Ramazan TAŞDELEN'in uzun süreli geçici görevle cami imamlığına getirildiği, vatandaş 
tarafından mesleki ve ilmi ehliyetiyle sevildiği, camiye diğer mahallelerden insanlann, gençlerin 
teveccühünü kazandığı, kitlesel iftar yemeklerinden yoksulların giydirilmesi, öğrencilerin 
okutulması gibi dinimizce uygun bir çok faaliyeti bizzat organize ettiği, bulunmakla birlikte, 

Cami derneğinin bundan rahatsız olduğu, derneğin yanhşlanmn imam tarafından Karşıyaka 
müftülüğüne anlatılmasıyla birlikte imamın kadrolu göründüğü mezarlık camiine gönderildiği 
iddialan doğru mudur? 

4-Vatandaşın 2800 üzerinde imza ile imam RamazanTAŞDELEN'in geri getirilmesini istediği, 
bunun üzerine Karşıyaka müftüsünün bu vatandaşları üç beş çapulcu diye suçladığı iddiası doğru 
mudur? 

5-Diyanet İşleri Başkanlığınca vatandaş şikayeti üzerine gönderilen müfettişlerin soruşruıması 
sonuç vermiş midir? Eğer vermişse benzer şikayetlere ortam hazırlayan uygulamaların devam 
etmesini nasıl açıklıyorsunuz? 

6-Bu güne kadar sicil notlarının hepsi 100 olan imam Ramazan TAŞDELEN'in başanlı 
çalışmalarından sonra sicil notunun 76 ya düşürülmesi sizce ne anlama gelmektedir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Diyanet İşieri Başkanlığı, 

7-Müftülerin görevi başarılı imamları ödüllendirmek yerine bazı tarikat ve dernek lobilerinin 
etkisi altında kalarak onları cezalandırmak mıdır? 

8-Vatandaşın tüm konulan Bakanlığınız ve İçişleri Bakanlığına iletmesine rağmen örtbas edildiği 
ve tarikatlarla iyi geçinme kaygısına kapıldığı kanaatine kapılmasını nasıl yorumlarsınız? 

9-Vatandaşta oluşan, birçok cami tarikat tahaklcümü altında yanlış yönetiliyor intibaını ortadan 
kaldırmak için ne gibi çalışmalar düşünüyorsunuz? 

CEVAPLAR 

a) 1,2,4,5,6,7,"8 ve 9 maddelerle ilgili iddialar incelettirilmek üzere 07.07.2008 tarihli ve 2769 
sayılı onayla Başkanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına havale edilmiş olup, tahkikat devam 
etmektedir. 

b) 3. madde ile ilgili olarak Başkanlığım Teftiş Kurulu'nca tahkikat yaptırılmıştır. Yapılan bu 
tahkikat neticesinde, adı geçen İmam-Hatip Ramazan TAŞDELEN'in Şemikler Camiine 
görevlendirildiği, bu görevlendirme üzerine anılan camide hizmet veren Şemikler Camii Yaptırma ve 
Koruma Derneğinin eski ve yeni yöneticilerinin birbirleri aleyhine söz ve davranışlarda bulundukları, 
buna bağlı olarak geçici görevli olarak görevlendirilen Ramazan TAŞDELEN'in mezkur camideki 
görevinden asli görev yeri olan Kabristan Camiine döndürülmesinin de dernek yöneticileri ve 
dolayısıyla cemaat arasında problem yapıldığı tespit edilmiştir. 

Bu hususlarla ilgili olarak îl Müftülüğünce İlçe Müftüsü Emin ARİK ve Karşıyaka 
Kaymakamlığınca da İmam-Hatip Ramazan TAŞDELEN hakkında inceleme ve araştırma 
yaptırıldığı, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda her iki görevli hakkında da herhangi bir işleme 
gerek olmadığı sonucuna ulaşıldığı görülmüştür. 
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32.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'nın cevabı (7/4187) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ F N A 

T o p l u m s a l c i n s i y e ! e ş i t l i ğ i n i s a ğ l a m a k i ç in , t o p l u m s a l c i n s i y e t b a k ı ş a ç ı s ı n ı n a n a po l i t ika lara 

y e r l e ş t i r i l m e s i v e t o p l u m s a l c i n s i y e t e duyar l ı b ü t ç e l e m e iki ö n e m l i araçtır. T o p l u m s a l c i n s i y e t e d u y a r l ı 

b ü t ç e l e m e , s i y a s i p o l i t i k a l a r d a , p lan larda v e b ü t ç e d e kadın e r k e k e ş i t l i ğ i b i l i n c i n i n g ö r ü n ü r h â l e 

g e l m e s i n i s a ğ l a r . B ü t ç e , hangi d ü z e y d e v e s ık l ık ta o l u r s a o l s u n , ge l i r l er v e harcamalar ın bir arada 

g ö r ü n d ü ğ ü bir d ü z e n d i r . B u d ü z e n d e , n e r e d e n v e n e miktarda , nas ı l g e l i r s a ğ l a n d ı ğ ı kadar , n e r e y e , n e 

m i k t a r d a v e nas ı l h a r c a m a y a p ı l d ı ğ ı d a g ö r ü l e b i l i r . B ü t ç e , e n k ü ç ü k t o p l u m s a l b ir im olarak k a b u l 

e d i l e n a i l e d e n b a ş l a y a r a k , e k o n o m i k p o l i t i k a araç lar ın ın e n ö n e m l i s i d i r . H ü k ü m e t l e r i n , d e v l e t l e r i n , 

s o s y a l v e e k o n o m i k ö n c e l i k l e r i n i n bir y a n s ı m a s ı d ı r . O n e d e n l e d e b ü t ç e l e m e s ü r e c i n d e kadın erkek 

e ş i t l i ğ i n i g ö z e t e n bir y a k l a ş ı m l a hareket e t m e k v e bu b a k ı ş aç ı s ın ı h a n e b ü t ç e s i n d e n d e v l e t b ü t ç e s i n e 

u z a n a n bir g e n i ş l i k t e e l e a l a b i l m e k k a d ı n ı n t o p l u m s a l v e e k o n o m i k y a ş a m d a g ö r ü n ü r k ı l ı n m a s ı i ç in 

Önce l ik l i şarttır. D o l a y ı s ı y l a g e r e k b a k a n l ı k l a r d ü z e y i n d e g e r e k s e d e g e n e l b ü t ç e d e t o p l u m s a l c i n s i y e t e 

d u y a r l ı b ü l ç e l e m e n i n u y g u l a n m a s ı g e r e k m e k t e d i r . Bu ç e r ç e v e d e ; 

1. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı ' n ı n 2 0 0 9 y ı l ı b ü t ç e s i n i n h a z ı r l a n m a s ı s ü r e c i n d e t o p l u m s a l c i n s i y e t e d a y a l ı 

b ü t ç e l e m e n İ n e l k i n bir ş e k i l d e i ş l e y e b i l m e s i iç in n e gibi b ir ç a l ı ş m a g e r ç e k l e ş t i r i l e c e k t i r ? 

2 . M a l i y e B a k a n l ı ğ ı b ü n y e s i n d e b a k a n l ı k b ü t ç e s i n i n h a z ı r l a n m a s ı s ü r e c i n d e ç a l ı ş a n p e r s o n e l 

t o p l u m s a l c i n s i y e t e d a y a l ı b ü t ç e l e m e k o n u s u n d a herhangi bir e ğ i l i m a l m ı ş m ı d ı r ? E ğ e r b ö y l e 

bîr e ğ i t i m b u g ü n e d e k s u n u l m a d ı i s e , bu e ğ i l i m 2 0 0 9 b ü t ç e s i n d e n ö n c e s u n u l m a s ı 

d ü ş ü n ü l m e k t e m i d i r ? 

T . C . 

M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 
B ü t ç e ve Mal i Kontro l Gene l M ü d ü r l ü ğ ü 

Sayı : B.07.Ü.BMK.Ü.12.3/50 0 9 . 0 7 . 0 8 * 9 443 

K o n u : Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : 0 4 . 0 7 . 2 0 0 8 tarihli ve A .01 .0 .GNS.O.10 .00 .02-7410 sayılı yazınız . 

İlgi yazı ekinde alınan Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N e v i n g a y e E R B A T U R ' a ail 
7 /4187 esas numaralı yazılı ş o m önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiştir 

Adana Milletvekil i Sayın Prof. Dr. Nev ingaye E R B A T U R tarafından 7/4187 esas 
numaralı önergeyle aynı hususları içeren (7 /3722 esas numaralı) bir önerge daha verilmiş ve 
söz konusu önerge 2 6 . 0 6 . 2 0 0 8 tarihli ve 17347 sayılı yaz ımız la cevaplandırılmış 
bulunmaktadır. 

Bilgilerini ara ederim. 
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33.-Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, Ceyhan Enerji ihtisas Endüstri Bölgesine ilişkin sorusu 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/4201) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.18.06.2008 

Adana Milletvekili 

Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun 26/4/2007 tarihli ve 2007/1 sayılı Kararına 

dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 5/9/2007 tarihli ve 9856 sayılı yazısı üzerine, 

9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 4/B maddesine göre "Ceyhan 

Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi" kurulması ile ilgili 2007/12632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 17 

Ekim 2007 tarih ve 26673 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu itibarla; 

1. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin kuruluş maliyetinin ne kadar olacağı 

öngörülmüştür? Bu amaçla Bakanlığınızca ayrılan ödenek ne kadardır? Haziran 2008 tarihine 

kadar Ceyhan Enerji ihtisas Endüstri Bölgesi'nin kuruluşu için harcanan miktar nedir? 

2. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin ne zaman hizmete açılması 

öngörülmektedir? Bu amaçla Bakanlığınız 2008 bütçesinden ayrılan ödenek miktarı ne 

kadardır? 

3. İçme ve kullanma suyu, elektrik, atıksu ve katı atık bertarafı olmak üzere 

altyapı ve arıtma hizmetleri için öngörülen maliyet ne kadardır? Altyapı ve arıtma tesislerinin 

gerçekleşme oranı nedir? 

4. Ceyhan Enerji ihtisas Endüstri Bölgesi'nin kurulması için gerekli 

kamulaştırmalartamamlanmış mıdır? Söz konusu kamulaştırma bedeli ne kadardır? 

5. Ceyhan Enerji ihtisas Endüstri Bölgesi'nin kurulması için gerekli Hazine adına 

tapu kaydı bulunan taşınmazların ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için Maliye 

Bakanlığınca yapılması öngörülen tahsisler tamamlanmış mıdır? 

- 1 8 0 -
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 B H I 0 00 00 0 2 - c ^ < ) 1 0 -07- 2008 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

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

İ L G İ : 0 4 . 0 7 . 2 0 0 8 tar ih v e A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 4 2 0 1 - 7 4 5 3 / 1 5 6 8 7 sayı l ı y a z ı n ı z . 

A d a n a Mi l letveki l i Hu lus i G Ü V E L ' i n , " C e y h a n Enerj i İht isas Endüst r i Bö lges ine" ilişkin 
o la rak t a r a f ı m d a n c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı istediği ( 7 / 4 2 0 1 ) e s a s nolu yaz ı l ı soru ö n e r g e s i ile ilgili 
c e v a b ı m ı z e k t e t a k d i m edilmiştir . 

Bilgi lerinizi v e g e r e ğ i n i a r z e d e r i m . 

Zafer ÇAĞLAYAN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

E k : ö n e r g e c e v a b ı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL' İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

SORU 1-Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi' nin kuruluş maliyetinin ne kadar 
olacağı öngörülmüştür? Bu amaçla Bakanlığımızca ayrılan ödenek ne kadardır? 
Haziran 2008 tarihine kadar Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi' nin kuruluşu için 
harcanan miktar nedir? 

CEVAP 1- Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin kuruluş maliyeti; kamulaştırma, tüm 
proje ve alt yapı çalışmaları dahil tahminen 2007 yılı fiyatları ile 160.545.000.-YTL olarak 
hesaplanmış olup, 2008 yılı fiyatları ile yaklaşık 168.572.250.- YTL ye karşılık gelmektedir. 
Haziran 2008'e kadar herhangi bir harcama yapılmamıştır 

SORU 2- Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi' nin ne zaman hizmete açılması 
öngörülmektedir. Bu amaçla Bakanlığınız 2008 bütçesinden ayrılan ödenek miktarı ne 
kadardır? 

CEVAP 2- Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi için talep edilen ödenek tahsisinden sonra 
bölgenin hizmete açılması ile ilgili planlama yapılacaktır. Bakanlığımız bütçesine Ceyhan 
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi için 40.000.- YTL ödenek tahsis edilmiş olup, projenin hayata 
geçirilebilmesi için Bakanlığımız 2008 yılı bütçesine 60.000.000..-YTL ilave ödenek 
konulması talep edilmiştir. 

SORU 3- İçme ve kullanma suyu, elektrik, atık su ve katı atık bertarafı olmak üzere 
altyapı ve arıtma hizmetleri için öngörülen maliyet ne kadardır? Alt yapı ve arıtma 
tesislerinin gerçekleşme oranı nedir. 

CEVAP 3- Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin tüm proje ve alt yapı uygulamaları için 
öngörülen maliyet tahminen 2007 yılı fiyatları ile 125.545.000.-YTL dır. Bu meblağ 2008 yılı 
fiyatları ile yaklaşık 131.822.250.- YTL ye karşılık gelmektedir. Henüz proje çalışmalarına 
başlanılmamıştır. 

SORU 4- Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi' nin kurulması için gerekli 
kamulaştırmalar tamamlanmış mıdır? Söz konusu kamulaştırma bedeli ne kadardır? 

CEVAP 4- Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin kamulaştırma çalışmalarına henüz 
başlanmamıştır. Kamulaştırma bedeli 2007 yılı fiyatları ile 35.000.000.-YTL olarak 
öngörülmektedir. Bu meblağ 2008 yılı fiyatları ile yaklaşık 36.750.000.- YTL' ye karşılık 
gelmektedir. 

SORU 5- Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi' nin kurulması için gerekli Hazine 
adına tapu kaydı bulunan taşınmazların vc devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler 
için Maliye Bakanlığınca yapılması öngörülen tahsisler tamamlanmış mıdır? 

CEVAP 5- Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi sınırları içerisinde kalan Hazine adına 
kayıtlı taşınmazların Endüstri Bölgesi olarak tahsisinin yapılması için gerekli çalışma ve 
planlamanın başlatılması, Maliye Bakanlığına 08.11.2007 tarih ve 12093 sayılı yazımız ile 
bildirilmiş olup; Hazine adına kayıtlı taşınmazların Endüstri Bölgesi adına tescilinden sonra 
yatırımcılara tahsis yapılabilecektir. 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 2 

130 UNCU BİRLEŞİM 
15 TEMMUZ 2008 SALI 

SAAT: 15.00 

K I S I M L A R 

BAŞKANLıĞıN GENEL KURULA SUNUŞLARı 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK IŞLER 

SEÇIM 

O Y L A M A S I Y A P I L A C A K İ Ş L E R 

M E C L İ S S O R U Ş T U R M A S I R A P O R L A R I 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA DAIR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

8 
KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE 

KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağ

ladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan 
gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat sü
re ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 
1.- 90 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının; İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görü

şülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümünün iki geçici madde dahil olmak 
üzere 23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.7.2008 tarihinde tatile girmeyerek yeni bir karar alınıncaya 
kadar çalışmalara devam etmesi, 

255 Sıra Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel 
Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 30 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 31 ilâ 
60 ıncı maddelerden, üçüncü bölümünün 5 ek madde ve 9 geçici madde dahil olmak üzere 61 ilâ 69 uncu 
maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 24.6.2008 tarihli 121 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

3.- Genel Kumlun; 15.7.2008 Salı günkü birleşiminde Sözlü Soruların ve diğer denetim konuları
nın görüşülmemesi, 22.7.2008 ve 29.7.2008 Salı günlerindeki birleşimlerinde ise 1 saat sözlü sorulardan 
sonra diğer denetim konularının görüşülmeyerek bu birleşimlerde Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri 
ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

16.7.2008, 23.7.2008 ve 30.7.2008 Çarşamba günlerindeki birleşimlerinde Sözlü Soruların görüşül
memesi, 

Genel Kurulun 15, 22 ve 29 Temmuz 2008 Salı günlerinde 15.00 - 20.00; 16, 23 ve 30 Temmuz 
2008 Çarşamba günlerinde 13.00 - 20.00; 17, 24 ve 31 Temmuz 2008 Perşembe günlerinde 13.00 - 20.00 
saatleri arasında çalışmalannı sürdürmesi, 

96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasansının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun ola
rak görüşülmesi, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 

Komisyonu 
15.7.2008 Salı - Saat: 14.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
15.7.2008 Sah-Saat: 15.30 

* Adalet Komisyonu 
16.7.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu 
16.7.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
16.7.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 



T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ G Ü N D E M İ 
130 UNCU BIRLEŞIM 15 TEMMUZ 2008 SALı SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLıĞıN GENEL KURULA SUNUŞLARı 

2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

4 - OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

>Çtk 

5 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L I S A R A Ş T I R M A S I Y A P I L M A S I N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
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1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 
Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

5. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

6. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve 
okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

7. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

8. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

9. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

10. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

11. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 
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12. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 

13. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

14. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

15. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

16. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

17. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

18. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

19. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

20. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

21. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

22. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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23. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

24. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/55) 

25. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

26. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

27. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da depreme yönelik 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/60) 

28. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

29. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması 
gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

30. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul'daki trafik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

31. - Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 26 Milletvekilinin, taşkömürü üretimindeki 
sorunların ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

32. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp 
ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

33. - Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında 
tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

34. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlarının yer 
seçimindeki sorunların ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 
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35. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

36. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 

37. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî 
Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

38. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya'daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

39. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'daki imar 
uygulamaları ve plan tadilatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

40. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

41. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, spor klüplerinin 
mali sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/80) 

42. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

43. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altın madenciliğinin 
bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

44. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle kamu 
kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

45. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme 
yöntemi ve yeterliliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 



6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L Î S A R A Ş T I R M A S I Y A P I L M A S L N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

- 8 - 130 UNCU BİRLEŞİM 

46. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu 
Projesi'nin durumunun araştırılarak tamamlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

47. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazı Tübitak ve Aselsan 
çalışanlarının şüphe uyandıran ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

48. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/90) 

49. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve 25 Milletvekilinin, Türk spor sektörü ve 
alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) 

50. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

51. - Edime Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

52. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, milli eğitimdeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/94) 

53. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kaçakçılığı ve yasa dışı 
göçmen hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/95) 

54. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

55. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

56. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 Milletvekilinin, Bursa ve çevresinde 
yaşanacak muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 
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57. - Malatya Milletvekili Mehmet Şahin ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

58. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 

59. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, patates üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

60. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/106) 

61. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/107) 

62. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal örgütlenme ve 
faaliyetlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

63. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve 
kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

64. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, iç göçün nedenlerinin ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

65. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, kış şartları nedeniyle Doğu 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

66. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/112) 

67. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 
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68. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

69. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı 
ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/115) 

70. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

71. - izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/117) 

72. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/118) 

73. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin, başta Kütahya'da olmak 
üzere meydana gelen tren kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

74. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 
sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

75. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 58 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyeler başta olmak üzere il ve ilçe merkezi olmayan belediyelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

76. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

77. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBERLİK'in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 
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78. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

79. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi 
borçlularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

80. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

81. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'den Suriye'ye göç 
etmiş ve vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

82. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin 
eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

83. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

84. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

85. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim 
sistemindeki yerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

86. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler 
alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

87. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

88. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 
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89. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel 
kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

90. - Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Çaldağ nikel 
yatağının işletilmesi konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

91. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlindeki enerji sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

92. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

93. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki kayıt dışı 
istihdam, taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

94. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL özelleştirmesinin 
doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

95. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

96. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlamasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/149) 

97. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

98. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu başta 
olmak üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

99. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

100. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen 
İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 
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101 . - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık'ta 
kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

102.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

103. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

104.- Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh 
Vadisindeki bitki örtüsünün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

105. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

106. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/159) 

107. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Boğaziçi'ndeki 
kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

108. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

109. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, pamuk tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/162) 

110. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki Nevruz kutlamaları 
başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

111 . - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının 
araştırılarak stratejik enerji politikası izlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 
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112.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Nevruz 
kutlamalarında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

113. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

114. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki 
artış ve sektördeki yeterliliğin araştırılarak tarım politikalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

115. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

116. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

117. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj ve 
hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

118. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 21 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan krizin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/171) 

119. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tahıl sektöründe yaşanan 
krizin ve TMO'nun sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

120. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/173) 

121. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan balık 
çiftliklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

122. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan 
nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 
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123.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

124.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

125.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

126.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, Tunceli'de ölümle 
sonuçlanan bazı olaylarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

127. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 24 Milletvekilinin, petrol arama çalışmaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/180) 

128. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kuraklığın hayvancılık ve tarım üzerindeki etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

129.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Ahıska 
Türklerinin sorunları ile anavatana dönmek isteyenlerin karşılaştıkları problemlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

130. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlinde tarım ve hayvancılıkta 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

1 3 1 . - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı'nın tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

132. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, demir-çelik fiyatlarındaki 
artışın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/185) 

133. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Ergene Çevre Düzeni 
Havza Planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 
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134.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

135. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tarım Sigortaları Kanununun 
uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

136.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kıyıların korunması ve 
kullanılmasında yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

137.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 34 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçiliği 
nedeniyle eğitim alamayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

138.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

139.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Körfezinde 
özelleştirilen limanların ve özel iskelelerin hukuki durumlarının ve neden oldukları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

140. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, mermercilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

141 . - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/194) 

142.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 Milletvekilinin, Kilis eski Belediye Başkanı 
Ekrem Çetin ve oğlunun öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

143. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, demografik verilerin ve 
projeksiyonların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/196) 

144. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkta yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/197) 

145. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198) 

- 1 6 - 130 UNCU BİRLEŞİM 
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146. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki 
artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

147. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 28 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

148. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

149. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

150. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasa dışı dinleme ve takip iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

151. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 27 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

152.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, Giresun İlinin ulaşım 
sistemlerindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

153. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki ve 
şeker piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

154.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 38 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

155.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 39 Milletvekilinin, Köye Dönüş Projesinin 
uygulanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

156.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 39 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel 
istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/210) 

157. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 39 Milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık 
personelinin güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

158.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 39 Milletvekilinin, sağlık hizmeti alımında 
yaşanan bazı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 
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159. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 39 Milletvekilinin, medyadaki cinsiyetçi 
anlayış ve uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

160. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, kuraklık nedeniyle 
üreticilerin yaşadıkları sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

161. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, Mersin İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

162. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda ürünleri 
üretiminde insan sağlığını etkileyen uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

163.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 28 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/216) 

164. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 36 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen Kızılırmak 
suyu ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

165. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen 
Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

166. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 33 Milletvekilinin, Bursa Karacabey sahillerinden 
kaçak kum çekilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

167. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 34 Milletvekilinin, İstanbul'daki su havzalarının 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/220) 

168.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 35 Milletvekilinin, Saros Körfezi'ndeki doğa 
tahribatının araştırılarak sürdürülebilir koruma için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

169. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 34 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki durgunluk 
ve daralmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

170. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 21 Milletvekilinin, TOKİ'nin kurumsal yapısı ve 
faaliyetleri ile bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 
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171. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 19 Milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik 
İhalesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

172. - Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve başta 
olmak üzere tarım ürünlerindeki gıda güvenliği konusunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

173.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 34 Milletvekilinin, 
Kahramanmaraş ilinin sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

174. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

175. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Saros Körfezi'nin doğal 
yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

176. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 20 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 

177. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve 
dahilde işleme rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

178. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 30 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

179. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 Milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı ateşi 
hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/232) 

180. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

181 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, Manisa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

182.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan 
çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/235) 
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183. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, Bartın İlinin su 
kaynağına yönelik risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

184. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/237) 

185.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 12 Eylül müdahalesinin 
nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

186. - İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 28 Milletvekilinin, Isparta'daki gül 
üretimi ve bu sektörde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

187. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 19 Milletvekilinin, Aksaray İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

188. - Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven ve 19 Milletvekilinin, Kuyucuk Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/241) 

189.- Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20 Milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak 
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/242) 

190. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 23 Milletvekilinin, deprem riskinin 
araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) 

191 . - İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 20 Milletvekilinin, özellikle İstanbul ve 
Marmara Bölgesindeki deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 
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1. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 
sağlanmasına ve maden firmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) (1) 

2. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, sebze ve meyve ihracatındaki ilaç kalıntısı 
analizine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/266) (1) 

3. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, bir fabrikadaki greve ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

5. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki Kütüphanesinden Konya'ya gönderilen 
yazma eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

6. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünün 
taşınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

7. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarının 
geçici personel olarak istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/299) 

8. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, keçi yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

9. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, primlerini ödeyemeyen BAĞKUR'lulara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

10. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler ilçesinin banka şubesi ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/312) 

11. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu'ya havaalanı, liman ve çevre yollan yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

12. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Eti Bor 
Genel Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

13. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizlik oranına ve işsizlikle mücadeleye ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/318) 

14. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, AB'nin Katılım Öncesi Mali Aracının 
kullanılacağı illere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

15. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, banka kredilerini ödeyemeyenlerin 
mağduriyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/323) 

16. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, satın alma gücüne ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/325) 

17. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Yamansaz bölgesinin korunmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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18. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, SSK ve Emekli Sandığı mensubu hastaların 
işitme cihazlarının karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/328) 

19. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

20. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kent aydınlatmasına ve elektrik enerjisi 
tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

21 . - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, petrol kaçakçılığı kapsamında dağıtılan ikramiyeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

22. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, yurt dışı gezilerinin harcırahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/351) 

23. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

24. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sınır güvenlik sistemlerine ve kapatılan sınır 
karakollarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

25. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarının 
eczacılara olan borçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) 

26. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

27. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki hava kirliliğine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) 

28. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Ziraat Bankasınca 
kullandırılan tarımsal kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) 
sözlü soru önergesi (6/379) 

29. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ziraat Bankasınca kullandırılan tarımsal kredilere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/380) 

30. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan 
kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

31. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Tarım Kredi 
Kooperatiflerince kullandırılan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/383) 

32. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki işletmelerin gıda güvenliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) 

33. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, meyve üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

34. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman köylülerinin bazı sorunlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) 

35. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve alternatif desteklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) 

36. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Merkez Bankasının İstanbul'a 
taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 
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37. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Karataş yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) 

38. - Adana Milletvekili Muharrem Varh'nın, artan gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

39. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozantı-
Ulukışla ve Pozantı- Kemerhisar kısımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/398) 

40. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

41 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir hastaneye ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 

42. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'e kültür ve kongre merkezi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

43. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, karkas et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

44. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ansiklopedide Türkiye haritasının 
yanlış gösterilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

45. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iş güvenliğine ve kazalara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

46. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

47. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

48. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/408) 

49. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ATV-Sabah grubunun satım ihalesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/409) 

50. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM eski başkanları için Koruma Müdürlüğü 
memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/411) 

51. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
yakıldığı iddia edilen orman alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/412) 

52. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'de yeni bir devlet hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

53. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir köydeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

54. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, turizmle ilgili bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul 
yapımıyla ilgili kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 
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56. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) 

57. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, girişimcilerin engellendiğine yönelik bir 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/418) 

58. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

59. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gıda üretim yerlerinin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

60. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
ödenmesi gereken prime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

61. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) 

62. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e 
sağlık kampusu yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

63. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gazipaşa'da kara nokta olarak belirlenen 
kavşaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

64. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/426) 

65. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru çiçek 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

66. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan derneklere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

67. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Kepez Gülveren Mahallesinin şebeke suyunun 
kirliliği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) 

68. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıda çiçek döneminin sigorta 
kapsamı dışında tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) 

69. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün Türk Telekom'da personelin güvenli 
soruşturmalarının yapılıp yapılmadığına ve haberleşme güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/434) 

70. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki GAP sulama projelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/435) 

71. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

72. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

73. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özel sektörce kurulan sağlık merkezlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

74. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle 
disiplin işlemi uygulanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

75. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta göçün engellenmesine yönelik projelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/441) 
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76. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvansal ve bitkisel üretimdeki teşvik 
primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

77. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Türk Telekom ihale şartnamesi taahhütlerinin 
yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/443) 

78. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vize alımında yaşanan sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

79. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, BAG-KUR'luların sağlık hizmeti alımında 
karşılaştıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/445) 

80. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, nüfusu ikibinin altında olan 
belediyelerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

81. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'daki ruhsatsız işyerlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

82. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'da kaçak işçi çalıştıran işyerlerinin 
denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/449) 

83. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bazı belediyelerin kapatılarak 
Malatya Belediyesi sınırları içine alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) 

84. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

85. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara'ya 
taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

86. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, TCDD'de çalışan mevsimlik işçilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

87. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, sigortasız çalıştırmanın önlenmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

88. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, il müdürlüklerine gönderilen bir yazıya ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

89. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ilköğretim okullarındaki ve bir lisedeki öğretmen 
açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

90. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, transgenik tohum çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

91. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Bologna sürecinde üniversitelerdeki çalışmalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

92. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) 

93. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara'ya 
taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

94. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yurt dışından satın alman ve satılan elektriğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

95. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İlgaz Dağında turizmin geliş
tirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 
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96. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Anayasa değişikliği sırasında Meclis 
çevresinde görevlendirilen emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/468) 

97. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Katar Emirinin Türk heyetine hediye verip 
vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) 

98. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, demiryollarındaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

99. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu İl Genel Meclisi Başkanı ile ilgili iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/472) 

100. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

101. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'da verilen yeşil kartlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

102. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, YÖK bursu ile yurt dışına gönderilenlere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

103. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için burslu 
olarak yurt dışına gönderilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

104.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

105.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ücreti karşılığında çalışan 
öğretmenlerin sorunlarına ve Hakkâri'nin eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/481) 

106. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, buğday ithalatına ve gümrük vergisine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

107. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

108.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TCDD'de tabii afet faslından çalıştırılan geçici 
işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

109.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

110.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk 
yapan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

111 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, halk eğitim usta öğreticilerinin özlük haklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

112. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İşsizlik Sigortası Fonundan yararlananlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

113. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

114.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 5582 sayılı Kanun kapsamında konut kredisi 
kullananlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/491) 
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115.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te kent içi ulaşım sözleşmesi 
kapsamında mağdur olan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/492) 

116.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir 
üsteğmene ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

117. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Düzlerçamı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası 
dışına çıkarılan alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

118. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kaçak akaryakıt kullanımına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

119. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, bazı yöneticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

120. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, kredi kartı borçlularına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/501) 

1 2 1 - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

122. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, belediye başkanlarına makam ve temsil tazminatı 
ödemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

123. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, İl Genel Meclisi üyelerinin sosyal ve özlük 
haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

124.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, öğretmen atamalarındaki kontenjanlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

125. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bazı belediyelerin 
kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

126. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, usta öğreticilerin sosyal güvenlik haklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 

127.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinin 
belediye gelirlerine etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

128. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal-Tokat demiryolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) 

129.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşların değerlerine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

130. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, İstanbul-Muş seferini yapan uçaktaki bir arızaya 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

131 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, YÖK Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilmeyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

132.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tasfiye halindeki bir finans kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) 

133.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait 
arsayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) 

134. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TPAO Genel Müdürünün bir enerji şirketinde 
çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) 
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135.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

136. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, dövizli askerlik hizmeti 
uygulamasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

137. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sözleşmeli personel istihdamına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

138.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, şehit ve gazi yakınlarının 
istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

139.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tüketicilerin yaygın şikayetlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/524) 

140. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

141. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Akhisar Devlet Hastanesi ek bina inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

142.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki sağlık personeli açığına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

143. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/528) 

144. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

145. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iplik ithalatında uygulanan vergi 
oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi 
(6/530) 

146. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırklareli Tarım İl 
Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendislerinin sınava tabi tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

147.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, GAP Acil Eylem Planı 
kapsamındaki yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü 
soru önergesi (6/532) 

148.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, fındık ithalat iznine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

149. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, SHÇEK yurtlarında yaşanan bazı olaylara ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/536) 

150.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

151. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, başhekim yardımcılarının sayılarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) 

152. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'ya bağlı bölge müdürlüğü 
olup olmadığına ve bir kadroya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

153.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO çalışanlarının sağlık 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 
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154. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eşdeğer ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/541) 

155. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, teşhis ve tedavide kullanılan ilaçlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

156.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

157. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'daki dilencilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/545) 

158.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TCDD arazilerindeki imar değişikliklerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

159. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Gar Önü Kavşak Projesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) 

160. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, dane mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

161 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince bastırılan 
İstanbul Bültenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

162. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, buğday stoku ve un fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

163. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Kemer karayoluna yapılacak tünellere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

164. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki İlçesinin su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

165.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, İzmir-Ankara hızlı tren projesine ve tren 
kazalarına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

166. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki okul ve öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

167. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'ye yeni bir devlet hastanesi yapımına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 

168. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

169. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

170.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayolunun bölünmüş yol 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

171. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesine ek ödenek verilmesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/560) 

172.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı belediye ve köylerin Çiftlik Belediyesine 
katılım sürecine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/561) 

173. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/562) 

174.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 
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175. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvansal üretimin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

176.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/568) 

177.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılarının 
atama şartlarına uyup uymadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/569) 

178. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

179.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı 
kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

180.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite mezunlarından polis alımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

181 . - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir 
düzenlemeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

182.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir üstgeçitteki büfelerin 
kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

183. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doktorların aldıkları ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/575) 

184. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/576) 

185.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Çivril Devlet Hastanesindeki bir ölüm olayına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

186. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir yörenin kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgesi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

187. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, cep telefonu kullanımındaki vergilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

188. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, köylerdeki boş okulların değerlendirilmesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

189. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/585) 

190. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

191. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki okul müdürlerine ve ÖSS'deki başarı 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 

192. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

193. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı 
olan kardeşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

194. - Van Milletvekili Özdal Üçer ' in, Karaçoban Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda bir 
öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

195. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ilköğretim okulunda 10 Kasım töreni yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 
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196. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tanmsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

197. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tanmsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

198.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc 'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs'a 
düzenlediği geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

199. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'm, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

200. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

201. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, muhtarların maaşlarına ve prim ödemelerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

202. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bir türbenin durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/600) 

203. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, okulların internet sitelerindeki bazı bilgilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

204. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyonun yayınının kesilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/602) 

205. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

206. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eylemlere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

207. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı belediyelerin kimi yerlere bedelsiz su kullandırdığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

208. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, okulların ödeneklerine ve su sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 

209. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, soruşturma izni verilmeyen belediye başkanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

210. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, BAG-KUR'dan emekli olamayan bazı 
kimselerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

2 1 1 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirilen Türk Telekom'un ismine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

212. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, malvarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/610) 

213. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin maaşlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

214 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici kadrolanna yapılan atamalara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

215. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilik görevleri için sınav açılmamasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

216. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici görevlerine atamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 
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217. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin ücretlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

218. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su plan ve projesine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

219 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/618) 

220. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bazı kamu kurumlarının internet sitelerindeki bazı 
şahıslarla ilgili tanıtıcı bilgilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

221. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/620) 

222. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin 
vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/621) 

223. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 

224. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir kredi değerlendirme kuruluşunun notuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 

225. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, temel gıda ürünleri fiyatlarındaki artışa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

226. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/625) 

227. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, kardelen çiçeklerinin korunmasına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

228. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, infaz ve koruma memurlarının özlük haklarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

229. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mısır prim fiyatlarına ve mısır ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

230. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arazi toplulaştırmasındaki tapu sorununa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

231. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, büyükbaş hayvan desteğine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

232. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, YÖK Başkanına tahsis edilen zırhlı araca ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

233. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'nin teşkilat yapısı ve yayınlarıyla ilgili iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/633) 

234. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

235. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, fiyat artışları karşısında piyasa denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

236. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun buğday ithalatına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 

237. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun buğday ithalatının 
etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 
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238. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, buğday ve çeltik üretiminin 
artırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

239. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun çeltik satışlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

240. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun pirinç satışına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

241. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırsal Kalkınma Programı 
projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

242. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ithal pirincin niteliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

243. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

244. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin TMSF'ye 
borcu olup olmadığına ve kamu bankalarında kredi kullanıp kullanmadıklarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/647) 

245. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilerin ekonomik durumuna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

246. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dolu ve don olaylarına karşı tarım sigortasında 
yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

247. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve ürün destek
lemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

248. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ürün desteklemelerinin açıklanmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

249. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Adana'da özel bir sağlık kuruluşunda yaşanan bir 
olaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

250. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sektöründeki sorunlara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/654) 

251. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, denizi dolduran bir firmaya kesilen cezaya ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

252. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman-Konya Kalkınma Ajansının kurulmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/657) 

253. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Avrupa'dan Konya'ya direkt uçak seferleri 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

254. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir derneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/659) 

255. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'deki personel alımına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/660) 

' 256. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

257. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama 
kuyularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/662) 
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258. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilere verilen desteklemelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

259. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kapalı sistem sulamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/664) 

260. - Aksaray Milletvekili Osman ErtuğruPun, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

2 6 1 . - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

262. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

263. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama kanallarının bakımına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

264. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, mevsimlik işçilerin taşınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

265. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, özel güvenlik kurumlarının görev ve 
yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

266. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir holdingin kredi kullanımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

267. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

268. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arı yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/675) 

269. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

270. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, süt inekçiliğinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

2 7 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

272. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik İlçesinde orman alanında taş ocağı 
kurulacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/679) 

273. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Sabah-ATV ihale bedelinin finansmanına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/680) 

274. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ermenistan'da resmi törende Türk Bayrağına 
yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

275. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/682) 

276. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir ders kitabında Ağrı Dağının farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

277. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

278. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir gruba iki kamu bankasından verilen krediye 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/686) 
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279. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İlinin içme suyu sorunlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

280. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticilerinin zararının tarım 
sigortasından karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/688) 

2 8 1 . - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Ermenistan'da düzenlenen törende 
Türk Bayrağına yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/690) 

282. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler konusundaki 
iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

283. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ekonomik tedbirlerde istihdamın 
gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanından Mehmet Şimşek sözlü soru önergesi (6/695) 

284. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
dağıtılmayan temettülere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

285. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 1 Mayıs kutlamalarına ve DİSK'e karşı tutuma 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

286. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin 
verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/698) 

287. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'da dondan zarar gören fındık üreticilerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

288. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO'nun çeltik satışlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

289. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

290. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

291. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

292. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

293. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, pirinç ithalatı kontrol belgelerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

294. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

295. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ucuz gübre teminine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

296. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
kâr dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 

297. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, zarar gören çiftçilerin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

298. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik sıkıntılara yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712) 

299. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Sof Dağlarında açılan taş ocaklarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 
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300. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van F Tipi Cezaevinde bazı televizyon kanallarının 
izlenmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

301. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara 
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

302. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da karayolu ağından çıkarılan bazı yollara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

303. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eskişehir-Kütahya hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

304. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa-Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) 

305. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) 

306. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

307. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'yı komşu illere bağlayan karayolu 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

308. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya bağlantılı bölünmüş yol çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/722) 

309. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar İlçesine tren ulaşımının sağlanmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

310. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Merkezdeki bir üst geçit ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

311. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

312. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

313. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

314. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, internet kullanımındaki fiyatların yüksekliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

315. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, resmi enflasyon rakamlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/730) 

316. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

317. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

318. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, demir başta olmak üzere inşaat girdilerindeki 
fiyat artışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/734) 

319. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Alanya'daki yunus gösteri merkezinin yer 
seçimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

320. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 
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321. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mazot fiyatlarındaki artışa ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/740) 

322. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

323. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı-Tunçbilek-Domaniç Karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

324. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

325. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Kalkınma Ajansının kuruluşuna ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/746) 

326. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

327. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yaşlılık aylığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/748) 

328. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü aylıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/749) 

329. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'da meyve üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

330. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Gazprom'dan alınan doğalgaza ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

331. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, rekolte düşüşlerine karşı alınacak önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

332. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

333. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

334. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

335. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, özelleştirme kapsamında gelen yabancı 
sermayeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 

336. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıdaki zararın tarım sigortasından 
karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 

337. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir ilacın alım ihalelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

338. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 
Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

339. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Karadeniz Bölgesinde kanser hastalığının 
çoğalmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

340. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hazır gıdaların sağlığa etkisine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

341. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, yardım olarak dağıtılan kömürlerin bedeline 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 
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342. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, belediyelerin sigara yasağına yönelik 
hazırlıklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

343. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

344. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO'nun ithal ettiği ekmeklik buğdaya ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

345. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Belediyesine İller Bankasından kredi verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

346. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, motorin zamlarına ve vergilerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

347. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav ilçesinde su kaynaklarıyla ilgili çalışmalara 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

348. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Orhaneli'deki bir mermer ocağının çevreye 
etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

349. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa ve Bilecik'teki bazı köylerin su 
sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

350. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Gönen'de yapılması planlanan çimento 
fabrika-sına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

3 5 1 . - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 
kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

352. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, "Sınırlar Arasında" Programının sonlandırılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/780) 

353. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, "Sınırlar Arasında" programının yayından 
kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/781) 

354. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te Kültür Parkı alanındaki 
uygulamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

355. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

356. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yeni bir Nato Üssü kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/784) 

357. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin elektrik ve banka borçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

358. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu Valisinin görevden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

359. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Dışişleri Bakanının bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

360. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çalışanların ücretlerinin artırılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

3 6 1 . - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, çocuk nörologu olmayan ilimize ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

362. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir derenin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

363. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bazı taşkın koruma çalışmalarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 
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364. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar'daki bir derenin taşkın koruma 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

365. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'daki bir derenin taşkın koruma çalışmalarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

366. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

367. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal'daki bir derede bent çalışmalarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

368. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz zammının etkisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 

369. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muhtemel su sıkıntısına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

370. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik kesintisine ve kayıp-kaçak elektrik 
kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/798) 

3 7 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

372. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarıyla ilgili bazı hususlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 

373. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarının kredilendirilmesine ve 
eşgüdüm sorunlarının çözümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/801) 

374. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarındaki imalat ve mühendisliğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

375. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kuraklığa yönelik önlemlere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

376. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, BOTAŞ eski Genel Müdürü'nün bir iddiasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

377. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir kaymakamın sözlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

378. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bazı yerlerdeki yatırımlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/806) 

379. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

380. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'ya geçici fındık alım merkezi açılmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

3 8 1 . - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, patates üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

382. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

383. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

384. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, iletişimin izlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/812) 

385. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, karayollarında hız sınırlarının 
artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 
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386. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sosyal güvenlik prim borçlularına kredi 
sağlanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/814) 

387. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

388. -Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nun, İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
arasında imzalanan mutabakat metnine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

389. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van Valisi ve Emniyet Müdürünün bazı 
olaylardaki müdahalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

390. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın merkezinden geçen Uluırmak 
üzerindeki sabit yapılara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

3 9 1 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, uygulama imkânı kalmayan kanunların 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

392. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı bir firmanın teşvikten yararlanarak 
yatırım yapmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

393. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, faiz oranlarındaki artışın etkilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
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1. - İstanbul Milletvekili Mesude Nursuna Memecan ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer 
Üstün'ün, 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair 
Kanun ile 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in; Konut Edindirme 
Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/285, 2/284) (S. Sayısı: 264) (Dağıtma 
tarihi: 27.6.2008) 

2. - İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 4 Milletvekili ile Antalya Milletvekili 
Hüsnü Çöllü ve 24 Milletvekilinin; Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/275, 2/264) (S. Sayısı: 261) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

3. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/573) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) 

4. X- Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporları (1/566) (S. Sayısı: 255) 
(Dağıtma tarihi: 23.6.2008) (**) 

5. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet 
Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

6. - Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/542) 
(S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

7. X- İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

8. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

9. - Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve İzmir 
Milletvekili Oktay Vural ile İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın; 4562 Sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayısı: 222) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2008) 
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10. - Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/497) (S. Sayısı: 221) (Dağıtma tarihi: 2.5.2008) 

11. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (**) 

12. X- Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yılında İstanbul 
Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Çevre ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayısı: 214) (Dağıtma tarihi: 25.4.2008) 

13. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 
90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİTer ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

20. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

22. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 
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23. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

32. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

34. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 
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35. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

36. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında 
Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

39. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

40. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 
(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 

41. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

45. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının 
Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 
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46. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 27.12.2007) 

47. X - Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 3.1.2008) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 88) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

49. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından 
Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

50. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar Ödeneklerinin 
Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (S. Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

51. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

52. - Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

53. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

54. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

55. X - Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

56. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

57. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

58. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) 
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59. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

60. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

61. X - Çok Uluslu Coğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) 
(S. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

62. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş 
Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

63. X - Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri 
Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 136) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

64. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş 
Birliğine Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/449) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

65. X - Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) 

66. - Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/561) (S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi: 9.5.2008) 

67. X - Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 14.5.2008) 

68. - Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 

69. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (2/224, 1/545) (S. Sayısı: 229) 
(Dağıtma tarihi: 20.5.2008) 

70. X - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/559) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

71. X - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/240) 
(S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 
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72. - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/363, 1/494) 
( S . Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 4.6.2008) 

73. - Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) ( S . Sayısı: 239) 
(Dağıtma tarihi: 5.6.2008) 

74. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler ( B M ) Gıda ve Tarım Örgütü 
(GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/397) ( S . Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

75. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık 
ve Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/411) ( S . Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

76. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/416) (S. Sayısı: 244 (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

77. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti 
Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptınm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) ( S . Sayısı: 245) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

78. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) ( S . Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

79. X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) ( S . Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

80. - İskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/539) ( S . Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

81. X - Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonları Raporları (1/584) ( S . Sayısı: 253) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

82. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 



8 - K a n u n T a ş a r i V e T e k l i f l e r i İ l e K o m i s y o n l a r d a n G e l e n D i ğ e r İ ş l e r 

- 4 8 - 130 UNCU BİRLEŞİM 

83. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

84. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

85. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

86. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

87. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

88. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

89. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/109) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

90. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/110) (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 
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9E - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/111) (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

92. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/112) (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

93. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/113) (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

94. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/114) (S. Sayısı: 151 ve 151 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

95. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/115) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

96. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

97. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

98. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 
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99. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

100. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/121) (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
20.6.2008) 

101 . - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/122) (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
20.6.2008) 

102. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/123) (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

103.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/124) (S. Sayısı: 161 ve 161 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

104.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

105.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/126) (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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106.- İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

107. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/128) (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

108. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/129) (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

109. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/130) (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

110. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/131) (S. Sayısı: 168 
ve 168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

111. - İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (S. Sayısı: 169 
ve 169'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

112.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 
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113.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (S. Sayısı: 171 ve 171 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

114. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

115. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/136) (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

116.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

117.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

118.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

119. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/140) (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 
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120.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/141) (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

121 . - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/142) (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

122. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

123. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/144) (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

124.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/145) (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

125.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

126.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/147) (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 
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127.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/148) (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

128.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/149) (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

129.- Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/150) (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

130.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

131.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/557) 
(S. Sayısı: 259) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

132.- İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

133.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

134.- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara 
Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/543) 
(S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 26.6.2008) 

135. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı 
Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik 
Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 
27.6.2008) 
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136. - Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 266) 

(Dağıtma tarihi: 8.7.2008) 

137.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/151) (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
9.7.2008) 

138. - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/152) (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

139. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/153) (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

140. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/155) (S. Sayısı: 191 ve 191 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

141 . - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/156) (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

142. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/157) (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

143. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 
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144. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

145. - Mersin Milletvekili Ali OksaPın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/160) (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

146.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/161) (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

147. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

148. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/163) (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

149. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/164) (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

150.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/165) (S. Sayısı: 201 ve 201 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

151 . - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (S. Sayısı: 202 ve 202'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 
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152.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

153. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

154.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/188) (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

155.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/189) (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

156. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/209) (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

157.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/215) (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

158.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/217) (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

159.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/219) (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 
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160. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 211 ve 211 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

161 . - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/221) (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

162. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/234) (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

163.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarıları ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/609, 1/610) (S. Sayısı: 267) (Dağıtma tarihi: 
10.7.2008) 

164.- X- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 
Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Avrupa Birliği 
Uyum ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi: 11.7.2008) 



T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 2 

130 UNCU BİRLEŞİM 
15 TEMMUZ 2008 SALI 

SAAT: 15.00 

K I S I M L A R 

BAŞKANLıĞıN GENEL KURULA SUNUŞLARı 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK IŞLER 

SEÇIM 

O Y L A M A S I Y A P I L A C A K İ Ş L E R 

M E C L İ S S O R U Ş T U R M A S I R A P O R L A R I 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA DAIR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

8 
KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE 

KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağ

ladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan 
gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat sü
re ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 
1.- 90 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının; İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görü

şülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümünün iki geçici madde dahil olmak 
üzere 23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.7.2008 tarihinde tatile girmeyerek yeni bir karar alınıncaya 
kadar çalışmalara devam etmesi, 

255 Sıra Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel 
Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 30 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 31 ilâ 
60 ıncı maddelerden, üçüncü bölümünün 5 ek madde ve 9 geçici madde dahil olmak üzere 61 ilâ 69 uncu 
maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 24.6.2008 tarihli 121 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

3.- Genel Kumlun; 15.7.2008 Salı günkü birleşiminde Sözlü Soruların ve diğer denetim konuları
nın görüşülmemesi, 22.7.2008 ve 29.7.2008 Salı günlerindeki birleşimlerinde ise 1 saat sözlü sorulardan 
sonra diğer denetim konularının görüşülmeyerek bu birleşimlerde Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri 
ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

16.7.2008, 23.7.2008 ve 30.7.2008 Çarşamba günlerindeki birleşimlerinde Sözlü Soruların görüşül
memesi, 

Genel Kurulun 15, 22 ve 29 Temmuz 2008 Salı günlerinde 15.00 - 20.00; 16, 23 ve 30 Temmuz 
2008 Çarşamba günlerinde 13.00 - 20.00; 17, 24 ve 31 Temmuz 2008 Perşembe günlerinde 13.00 - 20.00 
saatleri arasında çalışmalannı sürdürmesi, 

96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasansının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun ola
rak görüşülmesi, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 

Komisyonu 
15.7.2008 Salı - Saat: 14.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
15.7.2008 Sah-Saat: 15.30 

* Adalet Komisyonu 
16.7.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu 
16.7.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
16.7.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 



T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ G Ü N D E M İ 
130 UNCU BIRLEŞIM 15 TEMMUZ 2008 SALı SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLıĞıN GENEL KURULA SUNUŞLARı 

2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

4 - OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

>Çtk 

5 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L I S A R A Ş T I R M A S I Y A P I L M A S I N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
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1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 
Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

5. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

6. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve 
okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

7. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

8. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

9. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

10. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

11. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 
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12. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 

13. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

14. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

15. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

16. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

17. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

18. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

19. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

20. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

21. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

22. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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23. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

24. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/55) 

25. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

26. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

27. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da depreme yönelik 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/60) 

28. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

29. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması 
gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

30. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul'daki trafik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

31. - Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 26 Milletvekilinin, taşkömürü üretimindeki 
sorunların ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

32. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp 
ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

33. - Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında 
tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

34. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlarının yer 
seçimindeki sorunların ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 
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35. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

36. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 

37. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî 
Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

38. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya'daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

39. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'daki imar 
uygulamaları ve plan tadilatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

40. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

41. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, spor klüplerinin 
mali sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/80) 

42. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

43. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altın madenciliğinin 
bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

44. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle kamu 
kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

45. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme 
yöntemi ve yeterliliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
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46. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu 
Projesi'nin durumunun araştırılarak tamamlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

47. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazı Tübitak ve Aselsan 
çalışanlarının şüphe uyandıran ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

48. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/90) 

49. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve 25 Milletvekilinin, Türk spor sektörü ve 
alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) 

50. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

51. - Edime Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

52. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, milli eğitimdeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/94) 

53. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kaçakçılığı ve yasa dışı 
göçmen hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/95) 

54. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

55. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

56. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 Milletvekilinin, Bursa ve çevresinde 
yaşanacak muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 
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57. - Malatya Milletvekili Mehmet Şahin ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

58. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 

59. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, patates üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

60. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/106) 

61. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/107) 

62. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal örgütlenme ve 
faaliyetlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

63. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve 
kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

64. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, iç göçün nedenlerinin ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

65. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, kış şartları nedeniyle Doğu 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

66. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/112) 

67. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 
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68. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

69. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı 
ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/115) 

70. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

71. - izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/117) 

72. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/118) 

73. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin, başta Kütahya'da olmak 
üzere meydana gelen tren kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

74. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 
sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

75. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 58 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyeler başta olmak üzere il ve ilçe merkezi olmayan belediyelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

76. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

77. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBERLİK'in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 
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78. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

79. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi 
borçlularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

80. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

81. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'den Suriye'ye göç 
etmiş ve vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

82. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin 
eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

83. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

84. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

85. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim 
sistemindeki yerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

86. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler 
alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

87. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

88. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 
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89. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel 
kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

90. - Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Çaldağ nikel 
yatağının işletilmesi konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

91. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlindeki enerji sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

92. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

93. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki kayıt dışı 
istihdam, taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

94. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL özelleştirmesinin 
doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

95. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

96. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlamasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/149) 

97. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

98. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu başta 
olmak üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

99. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

100. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen 
İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 
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101 . - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık'ta 
kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

102.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

103. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

104.- Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh 
Vadisindeki bitki örtüsünün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

105. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

106. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/159) 

107. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Boğaziçi'ndeki 
kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

108. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

109. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, pamuk tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/162) 

110. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki Nevruz kutlamaları 
başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

111 . - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının 
araştırılarak stratejik enerji politikası izlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 
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112.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Nevruz 
kutlamalarında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

113. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

114. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki 
artış ve sektördeki yeterliliğin araştırılarak tarım politikalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

115. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

116. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

117. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj ve 
hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

118. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 21 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan krizin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/171) 

119. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tahıl sektöründe yaşanan 
krizin ve TMO'nun sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

120. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/173) 

121. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan balık 
çiftliklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

122. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan 
nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 
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123.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

124.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

125.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

126.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, Tunceli'de ölümle 
sonuçlanan bazı olaylarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

127. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 24 Milletvekilinin, petrol arama çalışmaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/180) 

128. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kuraklığın hayvancılık ve tarım üzerindeki etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

129.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Ahıska 
Türklerinin sorunları ile anavatana dönmek isteyenlerin karşılaştıkları problemlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

130. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlinde tarım ve hayvancılıkta 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

1 3 1 . - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı'nın tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

132. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, demir-çelik fiyatlarındaki 
artışın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/185) 

133. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Ergene Çevre Düzeni 
Havza Planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 
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134.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

135. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tarım Sigortaları Kanununun 
uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

136.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kıyıların korunması ve 
kullanılmasında yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

137.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 34 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçiliği 
nedeniyle eğitim alamayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

138.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

139.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Körfezinde 
özelleştirilen limanların ve özel iskelelerin hukuki durumlarının ve neden oldukları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

140. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, mermercilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

141 . - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/194) 

142.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 Milletvekilinin, Kilis eski Belediye Başkanı 
Ekrem Çetin ve oğlunun öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

143. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, demografik verilerin ve 
projeksiyonların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/196) 

144. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkta yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/197) 

145. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198) 

- 1 6 - 130 UNCU BİRLEŞİM 
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146. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki 
artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

147. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 28 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

148. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

149. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

150. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasa dışı dinleme ve takip iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

151. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 27 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

152.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, Giresun İlinin ulaşım 
sistemlerindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

153. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki ve 
şeker piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

154.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 38 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

155.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 39 Milletvekilinin, Köye Dönüş Projesinin 
uygulanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

156.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 39 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel 
istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/210) 

157. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 39 Milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık 
personelinin güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

158.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 39 Milletvekilinin, sağlık hizmeti alımında 
yaşanan bazı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 
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159. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 39 Milletvekilinin, medyadaki cinsiyetçi 
anlayış ve uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

160. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, kuraklık nedeniyle 
üreticilerin yaşadıkları sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

161. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, Mersin İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

162. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda ürünleri 
üretiminde insan sağlığını etkileyen uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

163.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 28 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/216) 

164. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 36 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen Kızılırmak 
suyu ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

165. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen 
Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

166. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 33 Milletvekilinin, Bursa Karacabey sahillerinden 
kaçak kum çekilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

167. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 34 Milletvekilinin, İstanbul'daki su havzalarının 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/220) 

168.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 35 Milletvekilinin, Saros Körfezi'ndeki doğa 
tahribatının araştırılarak sürdürülebilir koruma için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

169. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 34 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki durgunluk 
ve daralmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

170. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 21 Milletvekilinin, TOKİ'nin kurumsal yapısı ve 
faaliyetleri ile bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 
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171. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 19 Milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik 
İhalesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

172. - Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve başta 
olmak üzere tarım ürünlerindeki gıda güvenliği konusunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

173.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 34 Milletvekilinin, 
Kahramanmaraş ilinin sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

174. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

175. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Saros Körfezi'nin doğal 
yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

176. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 20 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 

177. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve 
dahilde işleme rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

178. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 30 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

179. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 Milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı ateşi 
hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/232) 

180. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

181 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, Manisa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

182.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan 
çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/235) 
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183. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, Bartın İlinin su 
kaynağına yönelik risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

184. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/237) 

185.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 12 Eylül müdahalesinin 
nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

186. - İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 28 Milletvekilinin, Isparta'daki gül 
üretimi ve bu sektörde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

187. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 19 Milletvekilinin, Aksaray İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

188. - Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven ve 19 Milletvekilinin, Kuyucuk Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/241) 

189.- Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20 Milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak 
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/242) 

190. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 23 Milletvekilinin, deprem riskinin 
araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) 

191 . - İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 20 Milletvekilinin, özellikle İstanbul ve 
Marmara Bölgesindeki deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 



7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 
sağlanmasına ve maden firmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) (1) 

2. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, sebze ve meyve ihracatındaki ilaç kalıntısı 
analizine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/266) (1) 

3. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, bir fabrikadaki greve ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

5. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki Kütüphanesinden Konya'ya gönderilen 
yazma eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

6. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünün 
taşınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

7. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarının 
geçici personel olarak istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/299) 

8. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, keçi yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

9. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, primlerini ödeyemeyen BAĞKUR'lulara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

10. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler ilçesinin banka şubesi ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/312) 

11. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu'ya havaalanı, liman ve çevre yollan yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

12. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Eti Bor 
Genel Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

13. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizlik oranına ve işsizlikle mücadeleye ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/318) 

14. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, AB'nin Katılım Öncesi Mali Aracının 
kullanılacağı illere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

15. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, banka kredilerini ödeyemeyenlerin 
mağduriyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/323) 

16. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, satın alma gücüne ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/325) 

17. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Yamansaz bölgesinin korunmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 

130 UNCU BİRLEŞİM - 2 1 -



7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 

- 2 2 - 130 U N C U BİRLEŞİM 

18. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, SSK ve Emekli Sandığı mensubu hastaların 
işitme cihazlarının karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/328) 

19. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

20. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kent aydınlatmasına ve elektrik enerjisi 
tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

21 . - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, petrol kaçakçılığı kapsamında dağıtılan ikramiyeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

22. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, yurt dışı gezilerinin harcırahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/351) 

23. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

24. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sınır güvenlik sistemlerine ve kapatılan sınır 
karakollarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

25. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarının 
eczacılara olan borçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) 

26. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

27. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki hava kirliliğine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) 

28. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Ziraat Bankasınca 
kullandırılan tarımsal kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) 
sözlü soru önergesi (6/379) 

29. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ziraat Bankasınca kullandırılan tarımsal kredilere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/380) 

30. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan 
kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

31. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Tarım Kredi 
Kooperatiflerince kullandırılan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/383) 

32. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki işletmelerin gıda güvenliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) 

33. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, meyve üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

34. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman köylülerinin bazı sorunlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) 

35. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve alternatif desteklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) 

36. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Merkez Bankasının İstanbul'a 
taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 
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37. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Karataş yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) 

38. - Adana Milletvekili Muharrem Varh'nın, artan gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

39. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozantı-
Ulukışla ve Pozantı- Kemerhisar kısımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/398) 

40. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

41 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir hastaneye ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 

42. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'e kültür ve kongre merkezi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

43. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, karkas et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

44. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ansiklopedide Türkiye haritasının 
yanlış gösterilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

45. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iş güvenliğine ve kazalara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

46. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

47. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

48. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/408) 

49. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ATV-Sabah grubunun satım ihalesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/409) 

50. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM eski başkanları için Koruma Müdürlüğü 
memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/411) 

51. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
yakıldığı iddia edilen orman alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/412) 

52. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'de yeni bir devlet hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

53. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir köydeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

54. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, turizmle ilgili bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul 
yapımıyla ilgili kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 
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56. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) 

57. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, girişimcilerin engellendiğine yönelik bir 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/418) 

58. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

59. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gıda üretim yerlerinin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

60. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
ödenmesi gereken prime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

61. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) 

62. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e 
sağlık kampusu yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

63. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gazipaşa'da kara nokta olarak belirlenen 
kavşaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

64. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/426) 

65. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru çiçek 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

66. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan derneklere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

67. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Kepez Gülveren Mahallesinin şebeke suyunun 
kirliliği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) 

68. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıda çiçek döneminin sigorta 
kapsamı dışında tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) 

69. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün Türk Telekom'da personelin güvenli 
soruşturmalarının yapılıp yapılmadığına ve haberleşme güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/434) 

70. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki GAP sulama projelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/435) 

71. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

72. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

73. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özel sektörce kurulan sağlık merkezlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

74. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle 
disiplin işlemi uygulanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

75. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta göçün engellenmesine yönelik projelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/441) 
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76. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvansal ve bitkisel üretimdeki teşvik 
primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

77. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Türk Telekom ihale şartnamesi taahhütlerinin 
yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/443) 

78. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vize alımında yaşanan sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

79. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, BAG-KUR'luların sağlık hizmeti alımında 
karşılaştıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/445) 

80. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, nüfusu ikibinin altında olan 
belediyelerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

81. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'daki ruhsatsız işyerlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

82. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'da kaçak işçi çalıştıran işyerlerinin 
denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/449) 

83. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bazı belediyelerin kapatılarak 
Malatya Belediyesi sınırları içine alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) 

84. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

85. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara'ya 
taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

86. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, TCDD'de çalışan mevsimlik işçilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

87. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, sigortasız çalıştırmanın önlenmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

88. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, il müdürlüklerine gönderilen bir yazıya ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

89. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ilköğretim okullarındaki ve bir lisedeki öğretmen 
açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

90. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, transgenik tohum çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

91. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Bologna sürecinde üniversitelerdeki çalışmalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

92. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) 

93. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara'ya 
taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

94. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yurt dışından satın alman ve satılan elektriğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

95. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İlgaz Dağında turizmin geliş
tirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 
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96. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Anayasa değişikliği sırasında Meclis 
çevresinde görevlendirilen emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/468) 

97. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Katar Emirinin Türk heyetine hediye verip 
vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) 

98. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, demiryollarındaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

99. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu İl Genel Meclisi Başkanı ile ilgili iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/472) 

100. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

101. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'da verilen yeşil kartlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

102. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, YÖK bursu ile yurt dışına gönderilenlere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

103. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için burslu 
olarak yurt dışına gönderilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

104.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

105.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ücreti karşılığında çalışan 
öğretmenlerin sorunlarına ve Hakkâri'nin eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/481) 

106. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, buğday ithalatına ve gümrük vergisine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

107. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

108.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TCDD'de tabii afet faslından çalıştırılan geçici 
işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

109.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

110.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk 
yapan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

111 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, halk eğitim usta öğreticilerinin özlük haklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

112. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İşsizlik Sigortası Fonundan yararlananlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

113. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

114.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 5582 sayılı Kanun kapsamında konut kredisi 
kullananlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/491) 
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115.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te kent içi ulaşım sözleşmesi 
kapsamında mağdur olan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/492) 

116.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir 
üsteğmene ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

117. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Düzlerçamı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası 
dışına çıkarılan alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

118. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kaçak akaryakıt kullanımına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

119. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, bazı yöneticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

120. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, kredi kartı borçlularına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/501) 

1 2 1 - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

122. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, belediye başkanlarına makam ve temsil tazminatı 
ödemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

123. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, İl Genel Meclisi üyelerinin sosyal ve özlük 
haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

124.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, öğretmen atamalarındaki kontenjanlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

125. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bazı belediyelerin 
kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

126. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, usta öğreticilerin sosyal güvenlik haklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 

127.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinin 
belediye gelirlerine etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

128. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal-Tokat demiryolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) 

129.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşların değerlerine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

130. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, İstanbul-Muş seferini yapan uçaktaki bir arızaya 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

131 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, YÖK Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilmeyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

132.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tasfiye halindeki bir finans kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) 

133.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait 
arsayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) 

134. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TPAO Genel Müdürünün bir enerji şirketinde 
çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) 
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135.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

136. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, dövizli askerlik hizmeti 
uygulamasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

137. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sözleşmeli personel istihdamına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

138.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, şehit ve gazi yakınlarının 
istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

139.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tüketicilerin yaygın şikayetlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/524) 

140. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

141. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Akhisar Devlet Hastanesi ek bina inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

142.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki sağlık personeli açığına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

143. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/528) 

144. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

145. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iplik ithalatında uygulanan vergi 
oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi 
(6/530) 

146. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırklareli Tarım İl 
Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendislerinin sınava tabi tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

147.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, GAP Acil Eylem Planı 
kapsamındaki yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü 
soru önergesi (6/532) 

148.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, fındık ithalat iznine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

149. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, SHÇEK yurtlarında yaşanan bazı olaylara ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/536) 

150.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

151. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, başhekim yardımcılarının sayılarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) 

152. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'ya bağlı bölge müdürlüğü 
olup olmadığına ve bir kadroya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

153.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO çalışanlarının sağlık 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 
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154. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eşdeğer ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/541) 

155. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, teşhis ve tedavide kullanılan ilaçlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

156.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

157. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'daki dilencilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/545) 

158.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TCDD arazilerindeki imar değişikliklerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

159. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Gar Önü Kavşak Projesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) 

160. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, dane mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

161 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince bastırılan 
İstanbul Bültenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

162. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, buğday stoku ve un fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

163. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Kemer karayoluna yapılacak tünellere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

164. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki İlçesinin su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

165.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, İzmir-Ankara hızlı tren projesine ve tren 
kazalarına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

166. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki okul ve öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

167. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'ye yeni bir devlet hastanesi yapımına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 

168. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

169. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

170.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayolunun bölünmüş yol 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

171. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesine ek ödenek verilmesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/560) 

172.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı belediye ve köylerin Çiftlik Belediyesine 
katılım sürecine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/561) 

173. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/562) 

174.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 
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175. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvansal üretimin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

176.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/568) 

177.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılarının 
atama şartlarına uyup uymadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/569) 

178. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

179.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı 
kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

180.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite mezunlarından polis alımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

181 . - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir 
düzenlemeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

182.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir üstgeçitteki büfelerin 
kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

183. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doktorların aldıkları ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/575) 

184. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/576) 

185.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Çivril Devlet Hastanesindeki bir ölüm olayına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

186. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir yörenin kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgesi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

187. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, cep telefonu kullanımındaki vergilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

188. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, köylerdeki boş okulların değerlendirilmesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

189. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/585) 

190. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

191. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki okul müdürlerine ve ÖSS'deki başarı 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 

192. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

193. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı 
olan kardeşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

194. - Van Milletvekili Özdal Üçer ' in, Karaçoban Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda bir 
öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

195. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ilköğretim okulunda 10 Kasım töreni yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 
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196. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tanmsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

197. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tanmsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

198.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc 'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs'a 
düzenlediği geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

199. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'm, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

200. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

201. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, muhtarların maaşlarına ve prim ödemelerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

202. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bir türbenin durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/600) 

203. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, okulların internet sitelerindeki bazı bilgilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

204. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyonun yayınının kesilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/602) 

205. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

206. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eylemlere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

207. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı belediyelerin kimi yerlere bedelsiz su kullandırdığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

208. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, okulların ödeneklerine ve su sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 

209. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, soruşturma izni verilmeyen belediye başkanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

210. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, BAG-KUR'dan emekli olamayan bazı 
kimselerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

2 1 1 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirilen Türk Telekom'un ismine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

212. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, malvarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/610) 

213. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin maaşlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

214 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici kadrolanna yapılan atamalara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

215. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilik görevleri için sınav açılmamasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

216. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici görevlerine atamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

- 31 - 130 UNCU BİRLEŞİM 



7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 

217. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin ücretlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

218. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su plan ve projesine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

219 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/618) 

220. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bazı kamu kurumlarının internet sitelerindeki bazı 
şahıslarla ilgili tanıtıcı bilgilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

221. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/620) 

222. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin 
vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/621) 

223. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 

224. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir kredi değerlendirme kuruluşunun notuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 

225. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, temel gıda ürünleri fiyatlarındaki artışa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

226. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/625) 

227. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, kardelen çiçeklerinin korunmasına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

228. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, infaz ve koruma memurlarının özlük haklarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

229. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mısır prim fiyatlarına ve mısır ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

230. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arazi toplulaştırmasındaki tapu sorununa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

231. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, büyükbaş hayvan desteğine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

232. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, YÖK Başkanına tahsis edilen zırhlı araca ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

233. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'nin teşkilat yapısı ve yayınlarıyla ilgili iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/633) 

234. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

235. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, fiyat artışları karşısında piyasa denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

236. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun buğday ithalatına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 

237. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun buğday ithalatının 
etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 
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238. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, buğday ve çeltik üretiminin 
artırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

239. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun çeltik satışlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

240. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun pirinç satışına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

241. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırsal Kalkınma Programı 
projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

242. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ithal pirincin niteliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

243. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

244. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin TMSF'ye 
borcu olup olmadığına ve kamu bankalarında kredi kullanıp kullanmadıklarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/647) 

245. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilerin ekonomik durumuna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

246. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dolu ve don olaylarına karşı tarım sigortasında 
yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

247. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve ürün destek
lemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

248. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ürün desteklemelerinin açıklanmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

249. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Adana'da özel bir sağlık kuruluşunda yaşanan bir 
olaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

250. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sektöründeki sorunlara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/654) 

251. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, denizi dolduran bir firmaya kesilen cezaya ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

252. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman-Konya Kalkınma Ajansının kurulmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/657) 

253. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Avrupa'dan Konya'ya direkt uçak seferleri 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

254. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir derneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/659) 

255. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'deki personel alımına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/660) 

' 256. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

257. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama 
kuyularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/662) 
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258. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilere verilen desteklemelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

259. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kapalı sistem sulamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/664) 

260. - Aksaray Milletvekili Osman ErtuğruPun, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

2 6 1 . - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

262. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

263. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama kanallarının bakımına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

264. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, mevsimlik işçilerin taşınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

265. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, özel güvenlik kurumlarının görev ve 
yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

266. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir holdingin kredi kullanımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

267. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

268. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arı yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/675) 

269. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

270. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, süt inekçiliğinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

2 7 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

272. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik İlçesinde orman alanında taş ocağı 
kurulacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/679) 

273. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Sabah-ATV ihale bedelinin finansmanına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/680) 

274. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ermenistan'da resmi törende Türk Bayrağına 
yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

275. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/682) 

276. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir ders kitabında Ağrı Dağının farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

277. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

278. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir gruba iki kamu bankasından verilen krediye 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/686) 
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279. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İlinin içme suyu sorunlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

280. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticilerinin zararının tarım 
sigortasından karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/688) 

2 8 1 . - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Ermenistan'da düzenlenen törende 
Türk Bayrağına yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/690) 

282. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler konusundaki 
iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

283. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ekonomik tedbirlerde istihdamın 
gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanından Mehmet Şimşek sözlü soru önergesi (6/695) 

284. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
dağıtılmayan temettülere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

285. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 1 Mayıs kutlamalarına ve DİSK'e karşı tutuma 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

286. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin 
verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/698) 

287. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'da dondan zarar gören fındık üreticilerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

288. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO'nun çeltik satışlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

289. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

290. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

291. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

292. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

293. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, pirinç ithalatı kontrol belgelerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

294. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

295. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ucuz gübre teminine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

296. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
kâr dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 

297. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, zarar gören çiftçilerin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

298. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik sıkıntılara yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712) 

299. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Sof Dağlarında açılan taş ocaklarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 
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300. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van F Tipi Cezaevinde bazı televizyon kanallarının 
izlenmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

301. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara 
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

302. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da karayolu ağından çıkarılan bazı yollara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

303. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eskişehir-Kütahya hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

304. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa-Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) 

305. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) 

306. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

307. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'yı komşu illere bağlayan karayolu 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

308. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya bağlantılı bölünmüş yol çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/722) 

309. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar İlçesine tren ulaşımının sağlanmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

310. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Merkezdeki bir üst geçit ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

311. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

312. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

313. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

314. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, internet kullanımındaki fiyatların yüksekliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

315. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, resmi enflasyon rakamlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/730) 

316. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

317. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

318. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, demir başta olmak üzere inşaat girdilerindeki 
fiyat artışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/734) 

319. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Alanya'daki yunus gösteri merkezinin yer 
seçimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

320. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 
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321. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mazot fiyatlarındaki artışa ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/740) 

322. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

323. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı-Tunçbilek-Domaniç Karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

324. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

325. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Kalkınma Ajansının kuruluşuna ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/746) 

326. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

327. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yaşlılık aylığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/748) 

328. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü aylıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/749) 

329. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'da meyve üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

330. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Gazprom'dan alınan doğalgaza ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

331. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, rekolte düşüşlerine karşı alınacak önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

332. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

333. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

334. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

335. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, özelleştirme kapsamında gelen yabancı 
sermayeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 

336. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıdaki zararın tarım sigortasından 
karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 

337. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir ilacın alım ihalelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

338. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 
Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

339. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Karadeniz Bölgesinde kanser hastalığının 
çoğalmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

340. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hazır gıdaların sağlığa etkisine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

341. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, yardım olarak dağıtılan kömürlerin bedeline 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 
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342. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, belediyelerin sigara yasağına yönelik 
hazırlıklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

343. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

344. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO'nun ithal ettiği ekmeklik buğdaya ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

345. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Belediyesine İller Bankasından kredi verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

346. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, motorin zamlarına ve vergilerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

347. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav ilçesinde su kaynaklarıyla ilgili çalışmalara 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

348. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Orhaneli'deki bir mermer ocağının çevreye 
etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

349. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa ve Bilecik'teki bazı köylerin su 
sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

350. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Gönen'de yapılması planlanan çimento 
fabrika-sına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

3 5 1 . - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 
kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

352. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, "Sınırlar Arasında" Programının sonlandırılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/780) 

353. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, "Sınırlar Arasında" programının yayından 
kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/781) 

354. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te Kültür Parkı alanındaki 
uygulamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

355. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

356. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yeni bir Nato Üssü kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/784) 

357. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin elektrik ve banka borçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

358. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu Valisinin görevden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

359. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Dışişleri Bakanının bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

360. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çalışanların ücretlerinin artırılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

3 6 1 . - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, çocuk nörologu olmayan ilimize ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

362. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir derenin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

363. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bazı taşkın koruma çalışmalarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 
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364. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar'daki bir derenin taşkın koruma 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

365. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'daki bir derenin taşkın koruma çalışmalarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

366. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

367. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal'daki bir derede bent çalışmalarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

368. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz zammının etkisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 

369. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muhtemel su sıkıntısına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

370. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik kesintisine ve kayıp-kaçak elektrik 
kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/798) 

3 7 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

372. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarıyla ilgili bazı hususlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 

373. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarının kredilendirilmesine ve 
eşgüdüm sorunlarının çözümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/801) 

374. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarındaki imalat ve mühendisliğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

375. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kuraklığa yönelik önlemlere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

376. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, BOTAŞ eski Genel Müdürü'nün bir iddiasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

377. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir kaymakamın sözlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

378. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bazı yerlerdeki yatırımlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/806) 

379. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

380. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'ya geçici fındık alım merkezi açılmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

3 8 1 . - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, patates üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

382. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

383. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

384. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, iletişimin izlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/812) 

385. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, karayollarında hız sınırlarının 
artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 
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386. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sosyal güvenlik prim borçlularına kredi 
sağlanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/814) 

387. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

388. -Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nun, İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
arasında imzalanan mutabakat metnine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

389. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van Valisi ve Emniyet Müdürünün bazı 
olaylardaki müdahalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

390. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın merkezinden geçen Uluırmak 
üzerindeki sabit yapılara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

3 9 1 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, uygulama imkânı kalmayan kanunların 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

392. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı bir firmanın teşvikten yararlanarak 
yatırım yapmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

393. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, faiz oranlarındaki artışın etkilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
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(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan kanun tasarısı ve tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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1. - İstanbul Milletvekili Mesude Nursuna Memecan ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer 
Üstün'ün, 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair 
Kanun ile 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in; Konut Edindirme 
Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/285, 2/284) (S. Sayısı: 264) (Dağıtma 
tarihi: 27.6.2008) 

2. - İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 4 Milletvekili ile Antalya Milletvekili 
Hüsnü Çöllü ve 24 Milletvekilinin; Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/275, 2/264) (S. Sayısı: 261) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

3. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/573) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) 

4. X- Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporları (1/566) (S. Sayısı: 255) 
(Dağıtma tarihi: 23.6.2008) (**) 

5. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet 
Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

6. - Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/542) 
(S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

7. X- İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

8. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

9. - Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve İzmir 
Milletvekili Oktay Vural ile İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın; 4562 Sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayısı: 222) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2008) 
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10. - Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/497) (S. Sayısı: 221) (Dağıtma tarihi: 2.5.2008) 

11. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (**) 

12. X- Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yılında İstanbul 
Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Çevre ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayısı: 214) (Dağıtma tarihi: 25.4.2008) 

13. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 
90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİTer ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

20. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

22. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 
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23. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

32. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

34. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 
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35. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

36. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında 
Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

39. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

40. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 
(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 

41. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

45. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının 
Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 
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46. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 27.12.2007) 

47. X - Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 3.1.2008) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 88) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

49. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından 
Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

50. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar Ödeneklerinin 
Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (S. Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

51. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

52. - Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

53. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

54. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

55. X - Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

56. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

57. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

58. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) 
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59. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

60. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

61. X - Çok Uluslu Coğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) 
(S. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

62. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş 
Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

63. X - Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri 
Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 136) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

64. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş 
Birliğine Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/449) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

65. X - Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) 

66. - Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/561) (S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi: 9.5.2008) 

67. X - Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 14.5.2008) 

68. - Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 

69. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (2/224, 1/545) (S. Sayısı: 229) 
(Dağıtma tarihi: 20.5.2008) 

70. X - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/559) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

71. X - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/240) 
(S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 
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72. - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/363, 1/494) 
( S . Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 4.6.2008) 

73. - Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) ( S . Sayısı: 239) 
(Dağıtma tarihi: 5.6.2008) 

74. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler ( B M ) Gıda ve Tarım Örgütü 
(GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/397) ( S . Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

75. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık 
ve Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/411) ( S . Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

76. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/416) (S. Sayısı: 244 (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

77. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti 
Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptınm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) ( S . Sayısı: 245) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

78. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) ( S . Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

79. X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) ( S . Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

80. - İskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/539) ( S . Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

81. X - Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonları Raporları (1/584) ( S . Sayısı: 253) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

82. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 
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83. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

84. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

85. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

86. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

87. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

88. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

89. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/109) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

90. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/110) (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 
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9E - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/111) (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

92. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/112) (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

93. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/113) (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

94. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/114) (S. Sayısı: 151 ve 151 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

95. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/115) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

96. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

97. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

98. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 
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99. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

100. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/121) (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
20.6.2008) 

101 . - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/122) (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
20.6.2008) 

102. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/123) (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

103.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/124) (S. Sayısı: 161 ve 161 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

104.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

105.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/126) (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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106.- İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

107. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/128) (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

108. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/129) (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

109. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/130) (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

110. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/131) (S. Sayısı: 168 
ve 168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

111. - İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (S. Sayısı: 169 
ve 169'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

112.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 



8 - K A N U N T A S A R I V E T E K L I F L E R I İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

- 5 2 - 130 UNCU BİRLEŞİM 

113.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (S. Sayısı: 171 ve 171 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

114. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

115. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/136) (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

116.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

117.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

118.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

119. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/140) (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 
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120.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/141) (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

121 . - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/142) (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

122. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

123. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/144) (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

124.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/145) (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

125.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

126.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/147) (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 
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127.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/148) (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

128.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/149) (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

129.- Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/150) (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

130.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

131.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/557) 
(S. Sayısı: 259) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

132.- İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

133.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

134.- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara 
Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/543) 
(S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 26.6.2008) 

135. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı 
Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik 
Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 
27.6.2008) 



8 - K A N U N T A S A R I V E T E K L I F L E R I İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

- 5 5 - 130 UNCU BİRLEŞİM 

136. - Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 266) 

(Dağıtma tarihi: 8.7.2008) 

137.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/151) (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
9.7.2008) 

138. - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/152) (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

139. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/153) (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

140. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/155) (S. Sayısı: 191 ve 191 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

141 . - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/156) (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

142. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/157) (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

143. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 
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144. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

145. - Mersin Milletvekili Ali OksaPın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/160) (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

146.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/161) (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

147. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

148. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/163) (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

149. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/164) (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

150.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/165) (S. Sayısı: 201 ve 201 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

151 . - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (S. Sayısı: 202 ve 202'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 
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152.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

153. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

154.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/188) (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

155.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/189) (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

156. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/209) (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

157.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/215) (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

158.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/217) (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

159.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/219) (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 
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160. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 211 ve 211 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

161 . - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/221) (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

162. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/234) (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

163.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarıları ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/609, 1/610) (S. Sayısı: 267) (Dağıtma tarihi: 
10.7.2008) 

164.- X- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 
Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Avrupa Birliği 
Uyum ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi: 11.7.2008) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 237) 

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/363,1/494) 

Not: Başkanlıkça, 1/363 esas numaralı Tasarı tali olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ko
misyonlarına, esas olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna; 1/494 esas numaralı tasarı ise esas olarak 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/3766 
Konu: Yenileme 

02/10/2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi 

uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi Ba
kanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Esas No. 
1/736 

1/1062 

1/1086 

LİSTE 
Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
Devletlerin Ayda ve Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşmaya Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ken
di Toprakları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Taşımacılığı Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

1/1100 Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma 
Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1/1106 Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1108 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Ara
sında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1130 Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1134 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Enformasyon ve Ha
berleşme Bakanlığı Arasında Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri (EHT) İşbirli
ği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1149 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım 
Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1150 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Tarım ve Ba
lıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1156 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gümrük Mevzuatının 
Doğru Bir Şekilde Uygulanması ve Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Bu 
Suçlarla Mücadele Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1190 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür 
Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı Dönemi Eser
lerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1193 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1243 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür 
Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1247 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1255 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan 
Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1258 Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No, Hükümsüz Savılan Kanun Tasarısının Adı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

1/1263 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İşbir
liği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1270 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1271 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda 
Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1273 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1283 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yatı

rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1288 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve Tekno
lojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1292 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala 
Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü 
İnşa Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1294 Güney Doğu Avrupada Yüksek Performanslı Bir Demiryolu Ağının Kurulması Konu
sunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1298 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Çevre Alanında İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1303 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Kara
yoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1308 Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin 
Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1309 Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye 
Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1310 Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın 
Devlet Yardımlarına İlişkin 18 ve 23. Maddelerinin ve II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi ve 
X ve XI Sayılı Eklerinin İptaline İlişkin 1/2005 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1320 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1321 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Kalkınma Bankası Arasında Türkiye ile Afri-
kadaki İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkeler Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Des
teklenmesi İçin İşbirliği Hakkında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1322 Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 
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1/1324 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1325 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına Dair 
Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1326 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye Ka
tılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1332 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1333 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Denizcilik Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1335 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı Ara
sında Sağlık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1336 Türkiye ile Mısır Arasında Doğal Gaz Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1339 Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkı Projesi Kanunu Tasarısı 
1/1341 Güneydoğu Avrupa (GDA) Kültür Bakanları Konseyi Şartnamesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1 /1345 Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1346 Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1347 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma 

Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1348 Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Fo
rumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1351 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü 
(GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1352 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1353 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1355 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine 
İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1356 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Eğitim, 
Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1358 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sinematografik 
Ortak Yapım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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1/1359 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti 
Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1361 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Kültür ve Sine
macılık Federal Ajansı Arasında 2007 Yılında Türkiye Cumhuriyetinde Düzenlenecek Rus
ya Federasyonu Kültür Yılına Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Niyet Muhtırası 
(Rusya'nın Türkiye'de Kültür Yılının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tas ansı) 

1/1363 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasansı 

1/1364 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hüküme
ti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1367 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbir
liği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1370 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik 
ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

32747 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanın
da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

32748 Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32805 Türkiye Cumhuriyeti Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Or
mancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Ko
nulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

32806 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32807 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Genel İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32830 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hare
ket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UMMIK) Arasında Ya
tırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32831 Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslar Arası Sözleşme ile Protokole Katılmamı
zın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32832 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı 

32833 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Gelişti
rilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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32834 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

32851 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele 
Ganndaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32852 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanın
da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32853 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32854 Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32866 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Kültür ve Sanattan Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) 
Arasında Türksoya İlave Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32867 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

32868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında 
Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci 
Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı 



- 7 -

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14/4/2006 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1247/1892 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6/3/2006 tarihinde kararlaştırılan "Kamu Fi

nansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak ve bu politikalar çerçevesinde hazine işlem
leri, kamu finansmanı, kamu iktisadi teşebbüsleri ve Devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekono
mik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuru
luşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesi, ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye 
akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemlerin yapılması, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, sigorta sek
törü ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetler ile yatırım ve yatırım teşvik faaliyetlerini düzenlemek, 
uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, 9/12/1994 tarih
li ve 4059 sayılı Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığının görev alanına girmektedir. Bu bağlamda, de
ğişen koşullar çerçevesinde, ortaya çıkan ve ivedilik arz eden problemlerin çözülebilmesi için Hazi
ne Müsteşarlığının görev alanı ile ilgili farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik 
yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile; Dev
letin iç ve dış borçlanmasına, hibe almasına, borç ve hibe vermesine, nakit yönetiminin maliye ve pa
ra politikaları ile koordineli bir şekilde yürütülmesine, verilecek garantilerin, bu borçlanma ve garan
tilerden doğan fınansal alacaklar ile Devlet iç ve Devlet dış borcunun etkin bir şekilde yönetimine ve 
izlenmesine, Hazine Müsteşarlığı ile anılan Kanunun 2 nci maddesinde yer alan kuruluşlar arasındaki 
mali ilişkilerin düzenlenmesine ve bu hususlar dahil olmak üzere Müsteşarlık tarafından üstlenilen 
her türlü mali yükümlülüğün geri ödenmesi, ilgili bütçe hesaplarına kaydedilmesi ve raporlanmasına 
ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir. Yapılacak düzenlemelerle, esas olarak, 4749 sayılı Kanunun uy
gulanmasında karşılaşılan birtakım sorunların ortadan kaldırılması ve Kanun metninin daha açık ve 
anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont
rol Kanunu ile katma bütçe tanımı kaldırıldığından ve kamu idareleri yeniden sınıflandırdığından 
4749 sayılı Kanunda da buna uygun olarak değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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Ülkemizdeki sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak, gerek uygulamada gö
rülen birtakım sorunların çözümlenebilmesi, gerekse uluslararası taahhütler çerçevesinde gerekli 
uyumun sağlanabilmesini teminen bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde ivedi olarak de
ğişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu, 
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 4911 sayılı Sivil Hava Araçları 
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garan
tisi ile Karşılanması Hakkında Kanun ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesi gerekmiştir. 

Öte yandan, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin yüzde ellibeş oranındaki hisselerinin 
özelleştirilmesinden sonra kuruluş personeline 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu kapsamında yap
ılacak ödemeler ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşlet
me Anonim Şirketi ile ilgili ödeme ve mahsup işlemlerinin yapılması ve Devlet hesaplarına kayde
dilmesine ilişkin düzenlemeler ile Türksat A.Ş.'ye Bakanlar Kurulu tarafından görev verilebilmesi ko
nusunda düzenlemeler yapılmıştır. 

Diğer taraftan, ihtiyaçlar çerçevesinde, 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye 
Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun; 3332 
sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzen
lemede Alınacak Tedbirler ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 4853 sayılı Çalışanların 
Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu; 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname, 234 sayılı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede de değişiklik yapılması ve 3505 sayılı Kanun ile bağlantılı olarak ihracat 
taahhüdü hesaplarının re'sen kapatılmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idare ve kurumlarının 
bütçe türleri olarak tasnif edildiği cetvellerde değişiklik yapılmış ve kamu idare ve kurumları bütçe 
türleri açısından (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Yap
ılan değişiklik ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun içerisinde genel ve katma bütçeli idareler ile özerk bütçeli idareler şeklinde yer alan ifadelerin, 
5018 sayılı Kanun ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir. 

Madde 2 - 4749 sayılı Kanunda yer alan "genel gider", "hazine yatırım garantisi" ve "proje" 
tanımları yeniden düzenlenmiştir. Bu suretle "proje" tanımının kapsamına KOBİ kredileri ve doğal 
afetler sonucunda gerçekleştirilen projeler ve sosyal konuları içeren ve dış finansman temin edilen, 
ancak niteliği itibarıyla yatırım programında yer almayan projeler de ilave edilmiş, borç geri öde
meleri sırasında gayri ihtiyari nedenlerle ortaya çıkabilecek gecikme faizi ödemeleri genel gider 
tanımına dahil edilmiş ve Hazine yatırım garantisinin kaynağını bir kanundan alması ve kapsamının 
da ilgili kanunda öngörülen garantiler ile sınırlı olması yönünde bir düzenleme yapılarak konuya 
açıklık getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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Madde 3- 4749 saydı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, dış finansman temini 
iznine ilişkin yetki düzenlemesi yapılarak, verilen bu iznin hukuki niteliği açıklığa kavuşturulmuş
tur. Yine aynı maddede yapılan düzenleme ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü do
ğrultusunda uygun görülecek projelere, anlaşmalardaki koşullarına bağlı kalmaksızın dış borcun ik
razı suretiyle dış finansman kullandırılmasına Müsteşarlığın uygun görüşü ve Bakanın teklifi üzeri
ne Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Madde 4- Mevcut düzenleme ile garantili imkan için limit varken dış borcun ikrazında limit ol
maması birbirini ikame edebilen bu iki finansman yöntemine ilişkin uygulamalarda aksaklıklara se
bebiyet vermektedir. Bu nedenle, 4749 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmak sure
tiyle garantili imkan limiti genişletilerek dış borcun ikrazı da dahil edilmiştir. 

Madde 5- 4749 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki yazım hatası düzeltilmiştir. Ayrıca yıllık 
yatırım programında yer alan projelerden dış finansman ile gerçekleştirilecekler için Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşünün alınması hususu düzenlenerek 4749 sayılı Kanu
nun 7 nci ve 8 inci maddeleri arasında paralellik sağlanmıştır. İkraz ücreti, Kanunun 8 inci madde
sindeki garanti ücretine paralel olarak "yüzde birine kadar" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 6- 4749 sayılı Kanunun 8 inci maddesi, Kanunun 7 nci maddesine paralel olacak şekil
de düzenlenmiştir. 

Madde 7- Uygulamada ortaya çıkan eksikliğin bertaraf edilmesi amacıyla, 4749 sayılı Kanunun 
9 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye Cumhuriyeti adına verilecek nakdi hibe anlaş
malarını imzalayacak temsilcinin tayinine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu hususunda düzenleme 
yapılmıştır. 

Madde 8- 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye Cumhuriyeti 
adına borç verilmesine ve verilen borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin anlaşmaları imzalaya
cak temsilcinin tayinine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilerek uygulamada ortaya çıkan ek
sikliğin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 9- 4749 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Hazine alacaklarına 
ilişkin anlaşmalar konusunda yetki düzenlemesi yapılmıştır. Anılan Kanunun 8 inci maddesinin be
şinci fıkrasında Hazine garantileri için düzenlenen sorumlulukların, ikrazen kullandırılan dış borca 
ilişkin olarak da geçerli olduğu belirtilmiştir. 

Madde 10- 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde dış proje kredisi kullanımlarında kuru
luşların ve Müsteşarlığın sorumluluk alanının belirgin bir şekilde tanımlanmasına yönelik olarak dü
zenleme yapılmıştır. Ayrıca, 14 üncü maddenin onuncu fıkrası; dış borç veren kuruluşların kendi ku
rallarına göre dış borç anlaşması imzalanmadan önce tahakkuk ettirdiği komisyon, taahhüt ücreti, 
garanti ücreti, gecikme faizi ve benzeri yükümlülüklerin, ilgili anlaşmaların imzalanması veya yü
rürlüğe girmesinden bağımsız olarak ödenmesine olanak sağlayacak şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11- 4749 sayılı Kanunun 16 nci maddesinde "uluslararası kredili ihaleye çıkma" ibare
si, "dış finansman temini izni verilmesi" şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, Kanunun 4 üncü maddesin
de yapılan değişikliklere uygun olarak "ikraz ve garanti limiti" ifadesi madde metnine dercedilmiştir. 

Madde 12- 4749 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (C) fıkrası garanti anlaşmalarını kapsayacak 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 13- 4749 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesindeki düzenleme, anlaşmaların imzalan
ması ve yürürlüğe girmesinden bağımsız olarak uygulanabilecek şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 14- Madde ile, 4749 sayılı Kanuna dört geçici madde eklenmektedir. 

Geçici Madde 10- Geçici 10 uncu madde ile, büyük çoğunluğu 4749 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce sağlanmış olan kredilerden, bütçeleştirilmeden kullanılmış olan ve alacak takibi 
yapılamayan kredi tutarlarına ilişkin hesapların bütçe gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendirilmek-
sizin ilgili kuruluşlara tahsisi düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 11- Geçici 11 inci madde ile, demiryolu hatlarının fiziki standartlarının yüksel
tilmesi, güvenli taşımacılığın gereği olan yol yenileme için ray alımı, çeken ve çekilen araçların te
mini gibi yatırımların büyüklükleri ile TCDD'nin mali yapısı ve uluslararası uygulamalar dikkate al
ınarak gerekli yatırımların bütçenin gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendirilmeksizin ilgili kuruluşa 
tahsis edilmesi hüküm altına alınmaktadır. 

Geçici Madde 12- 5018 sayılı Kanun ile Devlet üniversitelerinin, (II) sayılı Cetvelin (A) bölü
münde özel bütçeli idare olarak tanımlanması nedeniyle, 4749 sayılı Kanun uyannca sağlanan dış bor
cun tahsis yoluyla kullandırılması imkanı ortadan kalkmıştır. Üniversitelerin mali durumlan da dik
kate alındığında sağlanmış olan bu kredilerin ilgili üniversitelere ikrazında sorunlar yaşanacağı için 
Kanuna eklenen geçici 12 nci madde ile, halihazırda anlaşmaları imzalanmış kredilerden 1/1/2006 ta
rihinden itibaren yapılan veya yapılacak kullanımların dış borcun tahsisi hükümlerine tabi kılınması 
amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 13- Geçici 13 üncü madde ile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fo
nu kapsamında yürütülmesi öngörülen program ve/veya projelerin finansmanı için herhangi bir dış 
finansman kaynağından sağlanacak kredilerin, söz konusu Fon için gelir getirici niteliği olmaması ne
deniyle, bütçenin gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendirilmeksizin anılan Fona tahsis edilmesi hüküm 
altına alınmaktadır. 

Madde 15- Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin kurulmasıyla bir
likte, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin 233 sayılı KHK'ya tabi olduğu dönemde muhtelif 
düzenlemelerle verilen görevler, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi ta
rafından yerine getirilmektedir. 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda yapılan değişiklikle anılan 
görevlerin 233 sayılı KHK kapsamı dışında tutulan, sermayesinin tamamı Hazineye ait olan Türksat 
Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketine devredilmesi nedeniyle ortaya çıkan hu
kuki boşluğun giderilmesi ve ileride verilebilecek görevler için Bakanlar Kurulu tarafından düzen
leme yapılmasına imkan sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 16- 406 sayılı Kanunun ek 29, ek 33, ek 34 ve geçici 10 uncu maddelerinde Türk Tele
komünikasyon Anonim Şirketinin Hazineden olan alacaklarının temettü borcuna mahsup edilmesine 
ilişkin muhtelif hükümler yer almaktadır. Diğer taraftan, uydu ve kablo TV hizmetleri, Türk Tele
komünikasyon Anonim Şirketinden sermayesinin tamamı Hazineye ait olan Türksat Uydu Haber
leşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketine devredilmiştir. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV 
ve İşletme Anonim Şirketine devredilen söz konusu hizmetlere ilişkin olarak (hukuki alt yapının olu
şturulmasından sonra) görev zararı ödenmesi gerekmektedir. Yapılan değişiklik ile yukarıda belirtilen 
hükümler çerçevesinde hem Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine hem de Türksat Uydu Ha
berleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketine ödeme ve mahsup işlemlerinin yapılması ve Dev
let hesaplarına kaydedilmesi için genel yetki alınması öngörülmektedir. 
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Madde 17- 406 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde belirtilen hükümlerin Türk Teleko
münikasyon Anonim Şirketinin % 55 oranındaki hissesinin özelleştirilmesinden sonra yeniden düzen
lenmesi ihtiyacı doğmuş ve Tasarının 16 nci maddesi ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşlet
me Anonim Şirketi de dahil edilerek bu düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle madde ile, 406 sayılı Tel
graf ve Telefon Kanununun geçici 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. Diğer taraftan, bütçe 
tekniği açısından uygulama imkanı olmayan 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldınlmıştır. 

Madde 18- Primleri Müsteşarlıkça belirlenen sigortalarda, zorunlu trafik sigortasında da olduğu 
gibi, kamu ihale mevzuatı gereği ihale yoluna gidildiği görülmektedir. Ancak, nitelikleri itibarıyla, 
rekabete konu teşkil edemeyen bu tip sigortalar için ihale sistemi uygun değildir. Nitekim, tarife ve 
talimata aykırı fıyatlandırmalar yapılması, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununa aykırılık teşkil 
etmekte ve cezai müeyyideye tabi olmaktadır. Bu nedenle, mevcut ihale uygulaması kapsamında, si
gorta şirketlerinin ve acentelerinin tarife ve talimatta belirlenmiş usullere aykırı olarak indirim yap
malarının önüne geçilememesi nedeniyle, söz konusu hüküm düzenlenmiştir. 

Madde 19- Madde ile, Türk Eximbank A.Ş.'nin politik risk kapsamında kullandırdığı krediler
le ilgili olarak kredi geri dönüşlerinin ve Bankanın faaliyet kârından Hazineye isabet eden temettü 
tutarlarının Bankanın sermayesine ve Bankanın politik risk alacaklarına mahsup edilme yetkisi alın
maktadır. Türk Eximbank A.Ş.'nin kullandırmış olduğu kredilerin önemli bir bölümü KOBİ'lere ih
racat için destek sağlamaktadır. Bankanın kredi ve sigorta faaliyetleri yoluyla ihracata sağladığı des
teklerin daha da artırılabilmesi için sermayesinin takviyesi amaçlanmaktadır. 

Madde 20- Kamu sermayeli bankaların faaliyetinin niteliği gereği özelleştirme süreçleri diğer 
kamu kuruluşlarından farklılık arz etmektedir. Bu kapsamda kamu bankalarının ve bunların iştirak-
lerindeki hisselerinin özelleştirme sürecinin süratli ve esnek bir yapıda sürdürülmesini temin etmek 
üzere özelleştirme kapsam ve programına alınmadan işlemlerin yürütülmesi öngörülmüştür. Ancak, 
bu bankalarda sadece özel hukuk hükümlerine tabi personel çalıştırılması mümkün olduğundan, bun
lar hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmüştür. 
Özelleştirme Yüksek Kuruluna, anılan bankaların gerekli gördüğü iştiraklerdeki hisselerini özelleş
tirme kapsam ve programına alınarak özelleştirilmelerine de karar verme imkanı sağlanmakta, bu 
durumda bankalann mali bünyesinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla satış gelirlerinin özelleştirme 
giderleri düşüldükten sonra anılan bankalara ödenmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası Anonim Şirketindeki kamu hisseleriyle iştirak-
lerindeki hisselerin satışından elde edilen gelirlerin, satışa ilişkin giderlerin mahsubundan sonra Ha
zineye aktarılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Madde 21- Madde ile, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatınm Sistemi Kanunu kap
samında, bireysel emeklilik aracılan tanımında yapılan değişiklikle, şirket elemanı olmasına rağmen 
şirket için aracılık eden kişilerin de bu tanım içine sokulması amaçlanmıştır. 

Madde 22- 4632 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile düzenlenen ve bir şirketten diğer bir şirkete 
yapılacak aktarımın şartı olarak öngörülen, söz konusu Kanun kapsamında yapılan ilk emeklilik söz
leşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçmesi ifadesi, uygulamada farklı yorumlara ne
den olduğundan, amaca uygun olarak ve yoruma yer verilmeyecek şekilde bu madde ile yeniden dü
zenlenmiştir. Diğer taraftan, aynı madde ile, katkı paylarının yatırıma yönlendirilmesi veya aktarım 
yapılmasında temerrüde ilişkin düzenleme kaldırılarak gecikme cezasına ilişkin düzenleme yapıl
mıştır. Ayrıca, kısmen veya tamamen katkı payının ödendiği grup emeklilik sözleşmelerinde uygu
lanacak esasları belirlemeye Müsteşarlık yetkili kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 



- 1 2 -

Madde 23- Daha önce emeklilik sözleşmeleri ve yıllık gelir sigortası sözleşmeleri ile bunlara 
ilişkin değişiklikler tasdike tabi kılınmıştı. Ancak, tasdiklenecek olan sözleşmeler değil, tarife ve 
emeklilik planlarıdır. Diğer taraftan, AB direktiflerinde tasdik esası olmadığından, bu madde ile yap
ılan değişiklikle, uygulama esasları ile tarife ve teknik esasların serbestçe belirlenebilmesi ilkesi be
nimsenmiştir. Bununla birlikte, Bakan gerekli hallerde Müsteşarlığa onay yetkisi verebilecektir. 

Madde 24- 4632 sayılı Kanunun amacı çerçevesinde bireysel emeklilik sistemi, sosyal güven
lik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlen
dirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye 
uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını 
sağlamak üzere oluşturulmuştur. Bu bağlamda, sosyal güvenlik sistemindeki asgari koruma sağlayan 
bazı unsurların bu sistemde de yer alması gerekir. Bu açıdan, katılımcının bireysel emeklilik hesab
ına yapılan katkı payı ödemeleri ile emeklilik yatırım fonu paylarının, belli bir sınıra kadar rehnedi-
lememesi, haczedilememesi ve iflas masasına dahil edilememesi bu madde ile öngörülmüştür. 

Madde 25- Madde ile, tarafların özgür iradeleri ile yaptıkları portföy yönetim sözleşmeleri için 
onay zorunluluğu kaldırılmış ancak, sözleşmenin muhtevasının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
belirlenen asgari unsurlara uygun olması gerektiği esası kabul edilmiştir. 

Madde 26- Madde ile, üyelerine veya personeline, emeklilik gelirine ek bir gelir sağlamak 
amacıyla hizmet veren dernek ve vakıf gibi kuruluşların, kurum çalışanlarına ait emekliliğe ilişkin 
birikimlerinin, bireysel emeklilik sistemine kazanılmış haklarıyla birlikte aktarılabilmesine imkan 
sağlanması ve bu kişilerin emekliliğe yönelik tasarruflarında sistemdeki vergi teşviklerinden yarar
lanabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Madde 27- Madde ile 4853 sayılı Kanuna bir madde eklenmektedir. 

Ek Madde 1 - Mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların De
ğerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca açılmış bulunan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabın
da biriken paraların tasfiyesi ve bu hesaptan hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esas
ları ayrı bir yasal düzenleme ile belirleyen 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının 
Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun, 29/4/2003 tarihinde yürürlüğe girmiş
tir. Bu Kanunun 6 nci maddesi çerçevesinde hak sahiplerine, anapara tutarları 2003 yılı Nisan ayın
da defaten ödenmiş ve 5 inci madde uyarınca değerlendirilen tutarlar Türkiye İstatistik Kurumu (Dev
let İstatistik Enstitüsü) tarafından açıklanan bir önceki aya göre Tüketici Fiyatları Genel İndeksi de
ğişim oranında ve ilave olarak yıllık yüzde beş oranında değerlenerek Mart, Haziran, Eylül ve Aralık 
aylarında ve 2004,2005 ve 2006 yıllarında toplam on taksitte olmak üzere ödenmektedir. Bu kapsam
da hak sahiplerine yapılacak son taksit ödemesi Haziran 2006 tarihinde olacak, bu tarihten sonra 
4853 sayılı Kanun kapsamında yapılacak ödemeler sona erecek ve bu amaçla ihraç edilmiş olan Dev
let İç Borçlanma Senetlerinin vadesi ise 31/5/2006 tarihinde dolacaktır. 

Bu bağlamda, 4853 sayılı Kanun kapsamında yapılmakta olan ödemelerin Haziran 2006'da so
na ermesi ve bu tarih itibarıyla hesabın faaliyet alanının kalmaması sebebiyle madde düzenlenmiş
tir. Ayrıca madde ile, kamu mali disiplini hedefi doğrultusunda, varsa hesaba ilişkin hak sahiplerine 
yapılacak ödemelerin bütçeden karşılanması amaçlanmıştır. Diğer taraftan, hak sahiplerine yapılacak 
ödemelerde, banka kayıtlarının esas alınması nedeniyle işlemlerin kısa süre içerisinde ve sorunsuz bir 
şekilde gerçekleştirilmesini teminen, söz konusu ödemelerin Hazine bütçe ödeneğinden karşılanmak 
üzere hak sahibine Banka tarafından yapılması öngörülmüştür. 
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Ayrıca madde ile, 4853 saydı Kanun kapsamında hak sahiplerine fazla ödeme yapılmış olduğu
nun tespiti halinde, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının zarara uğramamasını teminen söz ko
nusu tutarların genel esaslar çerçevesinde geri alınması öngörülmüştür. Ancak emeklilerin bu tür bir 
durumda ödeme güçlüğüne düşmesine engel olmak amacıyla, bahsedilen tahsilatın taksitlendirilerek 
ve faizsiz ödenebilmesi şeklinde kolaylık sağlanmıştır. Bu şekilde, hak sahipleri ve Banka açısından 
uygulamanın tam olarak nitelendirilmesi hedeflenmiştir. 

Madde 28- Türk ticari hava taşıma işletmelerine 26/6/2003 tarihli ve 4911 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren verilen Devlet garantisi, ikame edilen teminatın uluslararası sigorta 
ve reasürans piyasalarından ticari olarak temin edilebilir hale gelmesi üzerine, kapsamda yer alan iş
letmelerin yazılı talebi doğrultusunda, Bakanlar Kurulunun 2004/7455 ve 2005/9299 sayılı kararları 
ile farklı tarihler itibarıyla durdurulmuştur. 4911 sayılı Kanun kapsamında verilen Devlet garantisi, 
işletmeler için daha önce durdurulmuş olmakla birlikte, Kanunun süre sınırı nedeniyle garanti 
31/12/2005 tarihi itibarıyla tamamıyla son bulmuştur. Söz konusu Kanunun 8 inci maddesinin son fık
rası uyarınca, Devlet garantisi bedelinin yatırılacağı hesap, Bakanlar Kurulu kararıyla tasfiye edile
rek hesapta kalan tutar genel bütçeye gelir kaydedilecektir. Yapılan düzenleme ile, 4911 sayılı Ka
nunla verilen Devlet garantisinin kapsamda yer alan işletmeler için durdurulmuş olduğu dikkate al
ınarak, havayolu taşıma işletmelerinden gerek kendi beyanları gerekse yapılan denetim sonucu tes
pit edilen tutarların alacak aslına ve fer'ilerine isabet eden kısmının bu maddenin yayımı tarihinden 
itibaren üç ay içinde ödenmesi kaydıyla, söz konusu kişilerin bu maddede yer alan ödeme sebebiy
le ilgili olarak hukuki ve mali olarak sorumlu sayılmamaları öngörülmektedir. 

Madde 29- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında 31/12/2005 tarihine kadar 
takas ve mahsup işlemlerinden yararlanamayan büyükşehir belediyeleri ve bunların bağlı kuruluşları 
ile sermayesinin % 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketlerin bu uygulamadan yarar
lanmasını temin maksadıyla, anılan Kanunun geçici 3 üncü maddesindeki süre 30/6/2006 tarihine 
kadar uzatılmaktadır. 

Madde 30- Kamu iktisadi teşebbüslerinin doğmuş ve doğacak görev zararı alacaklarının avans 
olarak Hazine Müsteşarlığı bütçesine konacak ödenek ile karşılanmasına imkan sağlamak üzere 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 31- Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin (TŞFAŞ) dahilde işleme rejimi kap
samında yaptığı şeker satışlarından doğan görev zararlarının Hazine tarafından karşılanması uygu
laması 2001 yılında yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanunu ile sona erdirilmiştir. Bununla birlik
te, TŞFAŞ'nin 2001 ve önceki yıllarda ürettiği şekerden dahilde işleme rejimi kapsamında imalat-
çı-ihracatçıya yapmış olduğu satışlara ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılmasının gecikebilmesi so
nucunda, görev zararı kapsamında değerlendirilen söz konusu satışlara ilişkin olarak sonraki yıllar
da da görev zararı doğabilmektedir. 

Bu itibarla, TŞFAŞ'nin söz konusu satışları ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün her 
yıl yayımlanan hububat ürünü alımı ve satımı hakkındaki kararlar çerçevesinde yapmakta olduğu da
hilde işleme rejimi kapsamındaki satışlar ile ihracattan doğan görev zararlarının avans olarak ödenmesi 
amacıyla ilgili mevzuatı olan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 32- Son yıllarda kıymetli maden ve taşlardan mamul eşyaların ihracında önemli ölçüde 
artış olması, İstanbul dışı illerdeki ihracatçıları ekspertiz işlemleri nedeniyle zor duruma düşürmüş
tür. Yapılan değişiklik ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün kıymetli maden ve taş-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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ların ayarına ilişkin ekspertiz raporu verecek özel ayar evlerini yetkilendirebilmesi ve yetkilendirilen 
özel ayar evlerinin yapacakları işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile denetim esaslarını belirleyebil
mesi için gerekli olan hukuki dayanak oluşturulmuştur. 

Madde 33- 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kap
samında kurulan ve kendine has bir yapılanması olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), özel 
sigorta sektöründeki kapasitenin yetersizliğinden dolayı, doğrudan risk taşıyıcısı olarak görev yap
makta ve bir nevi özel sigortacılık işlevini yerine getirmektedir. Bu çerçevede, gerek sigortacılık iş
leminin bir parçası olan riskin reasüre edilmesi zorunluluğu, gerekse DASK'ın farklı teşkilat yapısı 
ve tasarrufunda bulunan kaynakların kamu kaynağı olmamasından hareketle, Kurumun ve 587 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan iş ve işlemlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yöneti
mi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan muaf olmasına ilişkin düzenleme 
yapılmıştır. 

Madde 34- Sayıştay Başkanlığının 2004 Yılı Hazine İşlemleri Raporunda Devlet Borçlan Say
manlığının kendisine verilen görevleri etkin şekilde yerine getirebilmesi için, bu işle orantılı nicelik 
ve nitelikte personele ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Söz konusu öneriler doğrultusunda ve Hazine 
saymanlıklarının 5018 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmesini teminen Daire Başkanı kadrosu 
ihdas edilmektedir. 

Madde 35- Süresi 31/12/2003 tarihinde sona ermiş olan 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanu
nun geçici 2 nci maddesinin (c) bendine göre, ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunu
lan ve yatırım teşvik belgesine ve KOBİ yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için alınan 
yatırım kredileri ile bu belge kapsamındaki şirket kuruluşu ve sermaye artırımı, gayrimenkullerin ve 
irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tesciline ver
gi, resim ve harç istisnası tanınmıştır. 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 9/4/2003 tarihli ve 
4842 sayılı Kanunun 26 nci maddesine göre ise de anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin 
birleşme, devir ve bölünmeleri nedeniyle yapılacak işlemler ile yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluş
larınca kullandırılan ve ortalama vadesi bir yıl ve daha uzun süreli nakdi yatırım kredileri nedeniyle 
verilen teminatlarla ilgili işlemlerine yatırım teşvik belgesi ve KOBİ yatırım teşvik belgesi düzen
lenmesine ve ihracat taahhüdü verilmesine gerek bulunmaksızın vergi, resim ve harç istisnası sağ
lanmıştır. 4842 sayılı Kanun ile, vergi, resim ve harç istisnasının otomatik olarak uygulanmasına ola
nak sağlanarak, 3505 sayılı Kanun ile düzenlenen uluslararası ticaret kurallarına uygun olmayan bir 
şekilde ihracat performansına dayalı olarak vergi, resim ve harç istisnası verilmesine son verilmiş
tir. 4842 sayılı Kanunun ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 1/1/2004 tarihinden önce dü
zenlenmiş bulunan yatırım teşvik belgeleri ve KOBİ yatırım teşvik belgeleri sahiplerinin de adlarına 
düzenlenmiş bulunan yatırım teşvik belgeleri ve KOBİ yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki ihracat 
taahhüdü hesaplarının bu taahhüde mesnet teşkil eden 3505 sayılı Kanunun uygulama süresinin 
31/12/2003 tarihinde sona ermiş olduğundan re'sen kapatılmış sayılması ile 1/1/2004 tarihinden son
ra düzenlenmiş bulunan yatırım teşvik belgeleri ve KOBİ yatırım teşvik belgeleri sahipleri ile eşit 
muamele görmesine imkan sağlamak amacıyla bu düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 36- Yürürlük maddesidir. 

Madde 37- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 02/01/2008 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-331/22 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10/12/2007 tarihinde kararlaştırılan "Kamu Fi
nansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Tasarı ile; Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin yıllık programında belirlenen ülke 
limitlerinin liste halinde Bakanlar Kurulunca onaylanması sağlanmıştır. Banka tarafından yabancı 
ülkelere ya da bu ülkelerdeki bankalar ya da diğer kuruluşlara açılacak iki yıl ve daha uzun vadeli 
nakdi ya da gayrinakdi resmî destekli ihracat kredileri ile sağlanacak sigorta desteğinin esaslarını 
belirleme yetkisi, Bakana verilmiş, ancak bürokratik yükün hafifletilmesini teminen Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenen limitler dahilinde Bakanın bu yetkisini Banka Yönetim Kuruluna devretme ola
nağı sağlanmıştır. Tavizli resmî destekli ihracat kredilerinin yasal çerçevesi oluşturulmuş ve açılacak 
tavizli resmî destekli ihracat kredileri nedeniyle Bankanın uğrayacağı gelir kayıpları ile politik risk
ler nedeniyle doğabilecek zararların Hazinece karşılanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 
yetkisi Bakanlar Kuruluna tanınmıştır. Üç yıldan kısa süreli erteleme anlaşmalarının yapılabilmesi 
yetkisinin, belirli limitler kapsamında Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketine devredile
bilmesine imkan sağlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile; Türkiye İhracat Kredi Bankasının faaliyetleri kapsamında sağlayacağı 

desteğin, yıllık programında belirlenen ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Ülke Limitleri Lis
tesi çerçevesinde sınırlandırılması ile yabancı ülkelere sağlanacak kredi, garanti ve sigorta desteği
nin esaslarının Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından belirlenmesi amaçlanmış
tır. Diğer taraftan Bakanlar Kurulunca belirlenecek limitler kapsamında Bakana; yabancı ülkelere 
sağlanacak kredi, garanti ve sigorta desteğinin esaslarını belirleme yetkisini Banka Yönetim Kuru
luna devretme olanağı sağlanmıştır. 

Ayrıca maddede, ülkemiz açısından özel önem arz eden ülkelerdeki kuruluşlara tavizli resmî 
destekli ihracat kredisi açılması ile ilgili yetki düzenlenmiş, Türkiye İhracat Kredi Bankasının kre
di, sigorta ve garanti faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan politik risk zararlarına ilişkin düzenlemenin 
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Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulması öngörülmüş ve Bankanın gerek politik risk alacak
larının gerekse tavizli resmî destekli ihracat kredilerinden dolayı oluşacak gelir kayıplannın Hazinece 
karşılanmasına ilişkin genel yasal çerçeve tanımlanmıştır. 

Maddede yer alan fıkralar anlam bütünlüğü açısından yeniden sıralanarak, mevcut durumda kre
dilerin yeniden yapılandınlmasına ilişkin düzenlemeleri içeren dördüncü fıkra son fıkra olarak dü
zenlenmiştir. Diğer taraftan, üç yıldan kısa süreli erteleme anlaşmalarının yapılabilmesi yetkisinin be
lirli limitler kapsamında Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna devredi
lebilmesine imkan sağlanmıştır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ 

HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN KANUN TASARISI (1/494) 

MADDE 1- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlen

mesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin iki ila beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme 

Kurulu tarafından yıllık programında belirlenen ülkelere ilişkin Ülke Limitleri Listesi Bakanlar Ku

rulunca onaylanır. Banka tarafından Ülke Limitleri Listesinde yer alan ülkeler de dahil olmak üzere 

Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu tarafından onaylanan yıllık programında yer alan 

yabancı ülkelere, bu ülkelerdeki bankalar ve diğer kuruluşlara açılacak iki yıl ve daha uzun vadeli mal 

ve/veya hizmet satış sözleşmeleri veya bu tür sözleşmelerle eş değer fınansal kiralama işlemleri ile 

ilgili nakdi ve gayrinakdi resmî destekli ihracat kredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sağlanacak 

sigorta desteğinin esaslarını ve fınansal hükümlerini düzenlemeye Bakan yetkilidir. Bakan bu yetki

sini, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek limitler çerçevesinde Türkiye İhracat Kredi Bankası 

Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna devredebilir. 

Ülkemiz açısından özel önem arzeden ülkelerdeki kuruluşlara düşük faizli ve/veya düşük prim

li ve/veya uzun vadeli tavizli nakdi ve gayrinakdi resmî destekli ihracat kredisi açılması hususunda 

Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketine görev 

verilebilir. Bu fıkra kapsamında Banka tarafından açılacak tavizli nakdi ve gayrinakdi resmî destek

li ihracat kredileri nedeniyle Bankanın uğrayacağı gelir kayıpları, Hazinece karşılanır. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin politik riskler nedeniyle kredi, garanti ve si

gorta işlemlerinden doğabilecek zararları Hazinece karşılanır. Bankanın tavizli resmî destekli ihra

cat kredileri nedeniyle uğrayacağı gelir kayıpları ile politik riskler nedeniyle kredi, garanti ve sigor

ta işlemlerinden doğabilecek zararlarının Hazinece ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Ku

rulunca belirlenir. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin yabancı ülkelere ve bu ülkelerdeki bankalar 

ve diğer kuruluşlara verdiği nakdi ve gayrinakdi resmî destekli ihracat kredilerinin üç yıl veya daha 

uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılmasına ilişkin anlaşmalar Müsteşarlığın uygun görüşü ve Ba

kanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır. Bu kredilerin üç yıldan daha az süreyle 

yeniden yapılandırılmasına ilişkin esasları ve finansman hükümlerini düzenlemeye Bakan yetkilidir. 

Bakan bu yetkisini; Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek tutar ve/veya süre limitleri çerçevesin

de Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna devredebilir." 
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Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

C. Çiçek H. Yazıcı N. Ekren 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

M. Aydın M. Başesgioğlu K. Tüzmen 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

N. Çubukçu M. Şimşek M. S. Yazıcıoğlu 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

M. A. Şahin M. V. Gönül B. Atalay 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı 

A. Babacan K. Unakıtan H. Çelik 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 

E N. Özak R. Akdağ B. Yıldırım 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. M. Eker E Çelik M. Z. Çağlayan 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı V. Çevre ve Orman Bakanı 

M. H. Güler M. Z. Çağlayan V. Eroğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

MADDE 2- Bu Kanun 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 29/05/2008 

Esas No.: 1/363,1/494 

Karar No.: 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 14/4/2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 
seçimlerin yenilenmesi sonucunda İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılması nede
niyle 2/10/2007 tarihinde yenilenen ve Başkanlıkça 16/10/2007 tarihinde tali komisyon olarak Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak 
da Komisyonumuza havale edilen 1/363 esas numaralı "Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile Bakanlar Kurulunca 02/01/2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 16/01/2008 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 
1/494 esas numaralı "Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 28/02/2008 tarihinde yaptığı 31 
inci Birleşiminde; Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ile Maliye Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ti
caret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Anonim Şirketi ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi temsilcilerinin katılımlarıy
la incelenip, görüşülmüştür. Tasarıların tümü üzerine açılan görüşmelerde Hükümet tarafından yapılan 
açıklamaların ardından 1/363 ve 1/494 esas numaralı Tasarıların İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarın
ca birbirleriyle ilgili görülerek birleştirilmesi ve görüşmeler sırasında 1/363 esas numaralı Tasarının 
esas alınması kabul edilmiştir. 

Bilindiği gibi; 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun gereğince ekonomi politikalarının tespi
tine yardımcı olmak ve bu politikalar çerçevesinde hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu iktisa
di teşebbüsleri ve Devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölge
sel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve 
verilmesi, ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve iş
lemlerin yapılması, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, sigorta sektörü ve kambiyo rejimine ilişkin faa
liyetler ile yatırım ve yatırım teşvik faaliyetlerinin düzenlenmesi, uygulanması, uygulamanın izlen
mesi ve geliştirilmesine ilişkin esasların belirlenmesi, Hazine Müsteşarlığının görev alanına gir
mektedir. Ayrıca, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun ile Devletin iç ve dış borçlanmasına, hibe almasına, borç ve hibe vermesine, nakit yönetiminin 
maliye ve para politikaları ile koordineli bir şekilde yürütülmesi ile Devlet iç ve Devlet dış borcu
nun etkin bir şekilde yönetimine ve izlenmesine ilişkin görevler Hazine Müsteşarlığına verilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığının ekonominin en dinamik alanını düzenleyen Kanunlar çerçevesinde yü
rüttüğü görevleri gereği gibi yerine getirebilmesi için, ekonomik hayatın hızla değişen koşullan çer
çevesinde, ilgili mevzuatta gerekli değişikliklerin bir an önce yapılması büyük önem arz etmektedir. 
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Bu çerçevede; 4749 sayılı Kanunun uygulanmasında karşılaşılan birtakım sorunların ortadan kaldı
rılması ve Kanun metninin daha açık ve anlaşılır hale getirilmesi yanında, 4749 sayılı Kanunun 
10/12/2003 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile oluş
turulan kamu mali yönetim sistemine uyumunun sağlanması gereği hasıl olmuştur. 

Diğer yandan, Türk Eximbank Yönetim Kurulu kararı ile Ülkemizin dış ekonomik politika ve 
tercihleri çerçevesinde ülkelere açılan krediler 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi gereğince Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanın onayı ve Bakanlar Kurulu Karan ile uygulamaya konulmaktadır. Türk Eximbank'ın borç ver
meye ilişkin işlemlerine ait hükümlerin büyük bir bölümünde ağırlıklı olarak Hazine Müsteşarlığı
nın bağlı bulunduğu Bakan yetkili kılınmakta ve bu durum karar alınmasında zaman zaman gecik
melere yol açmaktadır. Türkiye'nin dış politikası ve ekonomik hedeflerine ulaşması bakımından kre
di onay sürecinin en azından belirli bir tutara kadar olan işlemler için ilave bürokratik yükten arın
dırılarak daha esnek ve hızlı hale getirilmesi, ihracatın geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Aynca, Ülkemizdeki sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak, gerek uygula
mada görülen birtakım sorunların çözümlenebilmesi, gerekse uluslararası taahhütler çerçevesinde 
gerekli uyumun sağlanabilmesine; Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin özelleştirilmesinden 
kaynaklanan işlemlerin sonuçlandırılmasına ve Hazine Müsteşarlığının görev alanına giren konular
la ilgili olarak diğer kanunların uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik ola
rak bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde ivedi olarak değişiklik yapılması ihtiyacı orta
ya çıkmıştır. 

1/363 esas numaralı Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

- 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygu
lanmasında karşılaşılan birtakım sorunlann giderilmesinin ve Kanun metninin daha açık ve anlaşılır 
hale getirilmesinin, 

- 4749 sayılı Kanunun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile oluşturulan ka
mu mali yönetim sistemine uyumunun sağlanmasının, 

- Sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak, gerek uygulamada görülen birtakım 
sorunların çözümlenebilmesi, gerekse uluslararası taahhütler çerçevesinde gerekli uyumun sağlana
bilmesini teminen 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf 
ve Yatırım Sistemi Kanunu, 4911 sayılı Sivil Hava Araçlan Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta
sının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Kanun 
ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin 
değiştirilmesinin, 

- Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin yüzde ellibeş oranındaki hisselerinin özelleştiril
mesinden sonra Türk Telekomünikasyon Kurumu personeline 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu kap
samında yapılacak ödemeler ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türksat Uydu Haberleşme Kablo 
TV ve İşletme Anonim Şirketi ile ilgili ödeme ve mahsup işlemlerinin yapılması ve Devlet hesapla
rına kaydedilmesinin, 

- Değişen koşullar çerçevesinde ortaya çıkan ve ivedilik arz eden problemlerin çözülebilmesi için 
Hazine Müsteşarlığının görev alanı ile ilgili farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde deği
şiklik yapılmasının, 
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- Hazine saymanlıklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun ola
rak yapılandırılmasını teminen Hazine Müsteşarlığına ait olmak üzere 3 adet daire başkanı kadrosu
nun ihdas edilmesinin, 

Öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Diğer yandan, 1/494 esas numaralı Tasarı ve gerekçesi incelen
diğinde; Türkiye'nin dış politikası ve ekonomik hedeflerine ulaşması bakımından Türk Eximbank ta
rafından yabancı ülkelere sağlanan kredinin onay sürecinin, en azından belirli bir tutara kadar olan 
işlemlerin daha esnek ve hızlı hale getirilmesi amacıyla 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde 
değişiklik yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere başlamadan önce, Hükümet tarafından; 

- 1/363 ve 1/494 esas numaralı Tasarıların birbiriyle yakından ilgili olmaları nedeniyle her iki 
Tasarının ayrı ayrı görüşülmesi yerine, 1/494 esas nolu Tasarının 1/363 esas numaralı Tasarıya der-
cedilmesinin daha uygun olacağı, 

- 1/363 esas numaralı Tasarının, 22 nci Dönemde 1/1193 esas numarası ile Plan ve Bütçe Ko
misyonunda görüşülmelerinin tamamlanmasının ardından raporu hazırlanarak 1211 Sıra Sayısı ile Ge
nel Kurula sunulmasına rağmen, seçimlerin yenilenmesi nedeniyle kadük hale geldiği ve 23 üncü 
Dönemde Hükümet tarafından yenilendiği, 

- 1/363 esas numaralı Tasarının yenilenmiş olmasına karşın 22 nci Dönemde söz konusu Tasa
rının Genel Kurulda görüşülmeyi beklediği sıralarda Tasanda yer alan sigortacılık alanındaki dü
zenlemelerin 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile, çalışanlann tasarruflannm teş
vik hesabının tasfiyesine ilişkin hükümler ve büyükşehir belediyeleri ile belediyelere dair düzenle
melerin ise 26/12/2006 tarihli ve 5568 sayılı Kanun ile kanunlaştığı, 

- 1/363 esas numaralı Tasarının yeniden gözden geçirilerek başka kanunlar içerisinde yasalaşan 
düzenlemelerin Tasarı metninden çıkartılmasının ve ihtiyaçlar doğrultusunda Tasarıda olmayan an
cak, aradan geçen süre içerisinde 4749 sayılı Kanunda yapılmasına ihtiyaç duyulan bazı yeni deği
şikliklerin eklenmesinin gerektiği, 

Şeklindeki açıklamalann ardından verilen bir önerge doğrultusunda, konunun daha ayrıntılı bir 
şekilde incelenebilmesini teminen bir Alt Komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Afyonkarahisar 
Milletvekili Halil AYDOÖAN başkanlığında Balıkesir Milletvekili İsmail ÖZGÜN, Çorum Millet
vekili Cahit BAĞCI, Denizli Milletvekili Emin Haluk AYHAN, İsparta Milletvekili Süreyya Sadi 
BİLGİÇ, Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN ve İstanbul Milletvekili Esfender KORKMAZ'dan 
oluşan Alt Komisyon 11/03/2008, 12/3/2008 ve 22/4/2008 tarihlerinde yaptığı toplantılar sonrasın
da çalışmalarını tamamlamıştır. 

Alt Komisyonda Tasarı aşağıdaki değişikliklerle kabul edilmiştir: 

- Çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 2 nci maddesi; 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile terim birliğinin 4749 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yanı sı
ra, 4749 sayılı Kanunun diğer maddelerinde de sağlanması ve 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cet
velin (B) bölümündeki Özel Bütçeli Diğer İdarelerin 4749 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması 
amacıyla 4749 sayılı Kanunun 2, 3, 7, 11, 14, Geçici 4 ve Geçici 8 inci maddelerinde geçen "genel", 
"katma" ve "konsolide bütçe" ibareleri "genel", "yüksek öğretim kurulu, üniversiteler ve yüksek tek
noloji enstitüleri" olarak değiştirilmesi ve ayrıca 4749 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde geçen Ku
rumlar Vergisi Kanununun 5422 olan eski numarasının değiştirilmesi, kanunların hazırlanmasında uy-
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gulanan esas ve usuller doğrultusunda söz konusu maddelerde ibare değişiklikleri öngörülmesi ne
deniyle çerçeve 17 nci madde olarak düzenlenmesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi su
retiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 2 nci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi; çerçeve 1 inci 
maddede yapılan değişiklik nedeniyle özel bütçeli diğer idare olması nedeniyle 4749 sayılı Kanun 
kapsamından çıkarılan Savunma Sanayi Müsteşarlığına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Stratejik Hedef 
Planında ve On Yıllık Tedarik Programında bulunan projelerin dış finansmanının tahsis edilebilme
si için "Dış borcun tahsisi" tanımının değiştirilmesi; genel giderler tanımında yer alan "borç servisi
nin zamanında gerçekleştirilememesinden kaynaklanabilecek ödemeler" ibaresinin, "gecikme faiz 
ve cezaları" olarak değiştirilmesi, "benzeri tüm masraf ve giderleri" ibaresinden sonra gelmek üze
re "ile nakit akışlarının ve banka hesaplarının yönetilmesi kapsamında doğan komisyon giderlerini" 
ibaresinin eklenmesi; Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerin yanısıra yabancı ülke kuruluşları
na, uluslararası kuruluşlara ve oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyumlarına da verdiği aynî-
ve/veya nakdî yardımların hibe tanımı içine alınması amacıyla "Hibe" tanımının değiştirilmesi, pa
ra piyasası nakit işlemlerinin Devlet iç borçlanma senedi çıkarmaksızın yapılması yerine, çıkarılan 
senetlerin fiziken basılı olma zorunluluğunun kaldırılması, Hazinenin kısa vadeli nakit fazlasını de
ğerlendirebilmesine yönelik işlemlerin para piyasası nakit işlemleri tanımından çıkarılması ve tanı
mın para piyasası araçlarıyla yapılan borçlanmalarla sınırlı tutulması amacıyla "Para piyasası nakit 
işlemleri" tanımının değiştirilmesi, Sayıştay'ın 2005 yılı Hazine İşlemleri Raporunda Hazine Müs
teşarlığının devlet tüzel kişiliğini temsilen taraf olduğu tüm işlemlerden kaynaklanan alacakları da 
kapsayacak şekilde Hazine alacağı kavramının yeniden düzenlenmesi görüşü de dikkate alınarak 
"Diğer Hazine alacağı" tanımının eklenmesi, borçlanma ve risk yönetiminde esas alınacak olan ve 
borç yönetiminin genel risk/maliyet hedeflerini ifade eden gösterge ve kriterleri ifade etmek üzere 
"Stratejik ölçüt" tanımının madde metnine eklenmesi suretiyle çerçeve 1 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

- Çerçeve 3 üncü maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi; madde çerçe
vesinde yer alan "kamu bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları hariç 2 nci maddede yer alan ku
ruluşların projeleri için dış finansman temini izni vermeye" ibaresinin dış finansman sağlanmasına 
izin verilecek kuruluşların ve uygulanacak prosedürün diğer maddelerde düzenlenmesi nedeniyle 
"dış finansman temini izni vermeye" olarak değiştirilmesi, 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
beşinci fıkrasından sonra eklenmesi öngörülen düzenlemenin 26/12/2006 tarihli ve 5568 sayılı Ka
nunla yürürlüğe girmiş olması nedeniyle Tasarı metninden çıkarılması; Hazine için örtük koşullu yü
kümlülük yaratabilen mahalli idarelerin yurtiçi piyasalara ihraç edebilecekleri tahvillerin tutar ve ko
şullarının Hazine Müsteşarlığı tarafından izlenebilmesi amacıyla mahalli idareler ile bağlı kuruluş
ları ve iktisadi teşebbüslerinin yurtiçi piyasalarda yapacakları tahvil ihraçlarını Müsteşarlığın iznine 
tabi tutan ve bu iznin verilmesinin Hazine garantisi anlamına gelmeyeceğini öngören bir düzenle
menin 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fık
ra olarak eklenmesi, yıllık yatırım programında yer alan projelerin dış finansman temini aşamasın
da da Devlet Planlama Teşkilatından uygun görüş alınması konusunda 4749 sayılı Kanunun ilgili 
maddelerinde düzenleme yapmak yerine bu maddelerin tümüne şamil olması amacıyla 4 üncü mad
denin altıncı fıkrasının sonuna yeni bir cümle eklenmesi ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında Ta
sarı ile yapılan değişiklik nedeniyle yedinci fıkranın yürürlükten kaldırılmasını temin eden bir dü
zenlemenin madde çerçevesine eklenmesi suretiyle çerçeve 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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- Çerçeve 4 üncü maddesi ile değiştirilen 4749 saydı Kanunun 5 inci maddesi; önce kural norm, 
ardından kuralın istisnasının düzenlenmesi gereğinden hareketle kanun tekniğine uyumun sağlan
ması amacıyla ikinci fıkrasının bu amaca yönelik olarak yeniden düzenlenmesini öngören bir dü
zenlemenin madde metnine eklenmesi, son fıkrasında yer alan "ikrazen kullandırılacak dış borç" iba
resinin tanımlar maddesi ile uyumunun sağlanması amacıyla "dış borcun ikrazı" şeklinde ve ayrıca 
"her yıl bütçe kanunlarıyla" ibaresinin ise "yılı bütçe kanunuyla" olarak redaksiyona tabi tutulması 
suretiyle çerçeve 3 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 5 inci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 7 nci maddesi; projeler konusun
da Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşünün alınmasına ilişkin düzenlemenin yeni çerçeve 2 
olan çerçeve 3 üncü maddesi ile 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yapılan 
düzenleme nedeniyle madde çerçevesinde yer alan "dördüncü fıkrasının ilk cümlesinden sonra gel
mek üzere 'Dış borcun ikrazı suretiyle finanse edilecek projelerin yatırım programındaki yeri ve ön
celiği hususunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü alınır' cümlesi eklenmiş" 
ibaresinin çıkarılması ve madde çerçevesinin redaksiyona tabi tutulması suretiyle Çerçeve 4 üncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 6 nci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 8 inci maddesi; projeler konusun
da Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşünün alınmasına ilişkin düzenlemenin yeni çerçeve 2 
olan çerçeve 3 üncü maddesi ile 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yapılan 
düzenleme nedeniyle dördüncü fıkrasının ilk cümlesinin değiştirilmesini öngören düzenlemenin Ta
sarı metninden çıkarılması; bankacılık sektöründe kamu mevduat bankalarının özel mevduat banka
ları ile rekabet edebilir kılınması ve bu kapsamda özel kalkınma ve yatırım bankalarının bankacılık 
mevzuatı dışında herhangi bir sınırlama ile karşılaşmaksızın, dış finansman ve garanti teminine iliş
kin işlemleri gerçekleştirebilmelerine imkan tanınması ve yalnızca kamu mevduat bankaları ile özel 
kalkınma ve yatırım bankalarının sağlayacakları dış imkan ve garantiler ile kamu yatırım ve kalkın
ma bankalarının bir yıl ve daha kısa vadeli dış imkan kullanabilmelerinin Hazine Müsteşarlığının izni 
dışında tutulması amacıyla onuncu fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin bir düzenlemenin mad
de metnine eklenmesi suretiyle çerçeve 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin; değiştirilen 
4749 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde"Hibe" tanımı ile ilgili olarak yapılan değişiklik de dikkate 
alınarak hibe alınmasına ilişkin anlaşmalarda değişiklik yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakanın yetkili olmasını sağlamak amacıyla birinci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi; ay
nî ve nakdî hibe ayrımı çerçevesinde Hazineden sorumlu Bakanın dışındaki ilgili bakanların Bakan
lar Kuruluna teklif etme yetkilerinin sadece aynî hibe verilmesi ile sınırlandırılması doğrultusunda 
ikinci fıkrasının değiştirilmesi suretiyle çerçeve 6 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 8 inci maddesi ile 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi; borç verilmesine ilişkin an
laşmaları imzalamak için temsilci tayin edilebilmesine imkân tanınması amacıyla birinci fıkrasının 
değiştirilmesi; diğer fıkralarının ise Tasarı ile birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen 1/494 esas sa
yılı Tasarının 1 inci maddesinde yer alan düzenlemeler de dikkate alınarak tüm ülkelerin Bakanlar 
Kurulunca onaylanacak ülke limitleri listesine alınması ve dolayısıyla limitlerinin onaya tabi tutul
ması, iki yıl ve daha uzun vadeli sigorta işlemlerinin "Ülke Limitleri Listesi" kapsamına alınması ile 
üç yıl ve daha uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılabilecek alacaklar arasına dâhil edilebilmesi, 
yeniden yapılandırılabilecek alacaklar arasına tavizli ve/veya tavizsiz resmi destekli ihracat kredile
rinin eklenmesi amaçlarıyla 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin tümünün değiştirilmesini te
minen madde çerçevesinin değiştirilmesi suretiyle çerçeve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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- Çerçeve 9 uncu maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 11 inci maddesi; birinci fıkrasında 
yapılan değişikliğin uygulamada tereddütlere yol açmaması amacıyla çerçeveden çıkarılması, Hazi
ne Müsteşarlığına kamu iktisadi teşebbüsleri, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunların bağlı 
kuruluşları ile bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birliklerinden, bağımsız denetim kuru
luşlarınca uluslararası genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak hazırlanacak bağım
sız denetim raporlarını talep etme yetkisinin verilmesi amacıyla dördüncü fıkrasının değiştirilmesi
ni öngören yeni bir düzenlemenin metne eklenmesi, tanımlar maddesine eklenen "Diğer Hazine ala
caklarının" kaydının yapılmasına ilişkin usul ve esasların Müsteşarlık tarafından belirlenmesini ön
gören yeni bir düzenlemenin yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenmesi suretiyle çerçeve 8 
inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Kamu haznedarlığının işleyişinde kamu bankalarına rekabet avantajı sağlayan düzenlemelerin 
AB müktesebatına uyum kapsamında kademeli olarak değiştirilmesi, Hazine Müsteşarlığının nakit 
yönetimini daha etkin bir şekilde yürütebilmesini teminen Borç ve Risk Yönetimi Komitesinin oluş
turulması amacıyla 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesini öngören düzenlemenin 
yeni çerçeve 9 uncu madde olarak Tasarı metnine eklenmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 10 uncu maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin; Hazine 
Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın borç verme tutarlarını, dış borcun ikrazı suretiyle aktarı
lan tutarlardan ve ikrazen ihraç edilmiş Devlet iç borçlanma senetlerinden tahsil edilen anaparaları 
ve teminatları bütçe dışında özel hesaplarda izleme imkânı tanınması amacıyla birinci fıkrasını de
ğiştiren bir düzenlemenin metne eklenmesi; Faiz giderleri olarak bütçeye konulacak ödeneklerle kar
şılanacak giderler içinden genel giderlerin çıkarılmasını, teminat faizlerinin eklenmesini ve bu kap
samdaki ödenekler hakkında 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fık
rası hükmünün uygulanmamasını, türev ürünler de dâhil, yapılmış olan borçlardan doğan Devlet iç 
ve dış borç faizleri ile iskonto giderleri, teminatların faizleri ile Hazinenin kısa vadeli nakit ihtiyaç
larını karşılamak amacıyla para piyasalarından yapacağı borçlanma faizlerine ilişkin tertiplere yılı 
Bütçe Kanunu ile konan başlangıç ödeneklerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın tekli
fi üzerine yüzde beş oranına kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanının yetkili kılınmasını teminen 
ikinci fıkrasını değiştiren bir düzenlemenin madde metnine eklenmesi; Müsteşarlığa bilgi vermekle 
yükümlü olanlar arasına Müsteşarlıkça nakit aktarımı yapılan kamu kurum ve kuruluşları ile banka
lar ve diğer finans kuruluşlarının eklenmesi amacıyla dördüncü fıkrasını değiştiren bir düzenleme
nin madde metnine eklenmesi; altıncı fıkrasının ilk cümlesinde geçen "ve sağlanan Hazine garanti
leri" ibaresinin çıkarılmasına ilişkin çerçevedeki düzenlemenin metinden çıkarılması; altıncı fıkra
sının sonuna eklenmesi öngörülen hükmün kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller 
çerçevesinde yedinci fıkra olarak düzenlenmesi; dış borcun ikrazı halinde ve ikrazen ihraç edilmiş 
Devlet iç borçlanma senetlerinde Müsteşarlığa ödenen anapara dışındaki taksit tutarlarının bütçeye 
gelir kaydı yapılması ve risk hesabına yapılan ödemelerin bütçeye gelir kaydı yapılmaması amacıy
la yedinci fıkrasında değişiklik öngören düzenlemenin madde metnine eklenmesi, Dış finansman 
teminine ve türev ürüne ilişkin işlemler arasına daha önce imzalanmış anlaşmaları tadil eden anlaş
maların da kapsama alınması amacıyla onuncu fıkrasının değiştirilmesini öngören düzenlemenin ek
lenmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- 4749 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere idari para cezası 
verilmesini temin eden bir düzenlemenin 4749 sayılı Kanuna 14/A maddesi olarak eklenmesini ön
gören düzenlemenin Tasarı metnine yeni çerçeve 11 inci madde olarak eklenmesi ve müteakip mad
delerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 
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- Çerçeve 11 inci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 16 nci maddesi; Hazine Müste
şarlığına yurtiçinde de danışmanlık hizmeti verebilmesine imkan sağlanması amacıyla dördüncü fık
rasındaki "yabancı ülkelere, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlara, uluslararası kuruluşlara" ibaresi
nin "yurtiçinde ve yurtdışında" olarak değiştirilmesi; uygulamadaki tereddütleri ortadan kaldırmak 
amacıyla 4749 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış anlaşmaların ve ilgili dokümanların Hazine 
Müsteşarlığında muhafaza edileceğine açıklık getiren düzenlemenin son fıkra olarak eklenmesi; ya
pılan değişiklikler nedeniyle madde başlığının "Düzenleme yapma, danışmanlık hizmetleri ile an
laşma ve ilgili dokümanların muhafazası" olarak değiştirilmesi suretiyle çerçeve 12 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 12 nci maddesi, redaksiyona tabi tutulmak suretiyle çerçeve 13 üncü madde olarak ka
bul edilmiştir. 

- 4749 sayılı Kanunun Resmi gazetede yayımlandığı 9/4/2002 tarihinde mevcut bulunan Hazi
ne alacakları için hesaplanan faiz ve cezaların uzlaşma yoluyla ödenebilmesine ilişkin düzenleme 
kapsamında olmakla birlikte, yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyerek uzlaşma yapılma
mış sayılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince takip edilen 
kurum ve kuruluşlara ait borçların, 2008 yılı sonuna kadar, uzlaşma kapsamında hesaplanan yü
kümlülükleri yerine getirmeleri kaydıyla yeni bir yapılandırma olanağı tanınması amacıyla 4749 sa
yılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine fıkra şeklinde eklenmesine yönelik yeni bir düzenlemenin 
metne yeni çerçeve 14 üncü madde olarak eklenmesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi su
retiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 13 üncü maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde yer 
alan "ilgili anlaşmaların" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya daha önce imzalanmış anlaşmaları 
tadil eden anlaşmaların" ibaresinin çerçeveye eklenmesi ve aynı maddede yer alan "ve benzeri yü
kümlülükler hakkında da" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenmesi öngörülen "anlaşmaların im
zalanması veya yürürlüğe girmesinden bağımsız olarak" ibaresinin "ilgili anlaşmaların veya daha 
önce imzalanmış anlaşmaları tadil eden anlaşmaların imzalanması veya yürürlüğe girmesinden ba
ğımsız olarak" şeklinde değiştirilmesi suretiyle çerçeve 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 14 üncü maddesindeki 4749 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 10, 12 ve 13 
üncü maddelerin 26/12/2006 tarihli ve 5568 sayılı Kanunla, geçici 11 inci maddenin ise 1/7/2006 ta
rihli ve 5538 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bu maddenin Tasarı metninden çıka
rılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 15, 16 ve 17 maddelerindeki 406 sayılı Kanun ile ilgili düzenlemelerin; KİT Yöneti
şim Kanunu Tasarısı Taslağı çalışmaları çerçevesinde değerlendirilmeleri nedeniyle bu maddelerin 
Tasarı metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 18 inci maddesindeki 7397 sayılı Kanunda değişiklik yapılması öngörülen düzenle
menin 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Kanun ile 7397 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmış olma
sı nedeniyle bu maddenin Tasarı metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi 
suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 19 uncu maddesindeki 3332 sayılı Kanun ile ilgili düzenlemenin; Eximbank Kanunu 
Tasansı Taslağı çalışmaları çerçevesinde değerlendirilmesi nedeniyle bu maddenin Tasarı metninden 
çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 
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- Çerçeve 20 nci maddesindeki 4603 sayılı Kanun ile ilgili düzenlemenin, 2007/8 sayılı Özel
leştirme Yüksek Kurulu kararı ile Halk Bankasının özelleştirme kapsam ve programına alınmış ol
ması, Ziraat Bankasının ise özelleştirme kapsam ve programına alınmasının planlanması ve ayrıca 
personel alımlarına ilişkin düzenlemenin 18/4/2007 tarihli ve 5626 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiş 
olması nedeniyle bu maddenin Tasarı metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettiril
mesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 nci maddelerindeki 4632 sayılı Kanun ile ilgili düzenlemele
rin; 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bu maddelerin 
Tasarı metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 27 nci maddesindeki 4853 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen düzenlemelerin, 
26/12/2006 tarihli ve 5568 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bu maddenin Tasarı 
metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 28 inci maddesindeki 4911 sayılı Kanunla ilgili değişikliklerin; 18/04/2007 tarihli ve 
5625 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bu maddenin Tasarı metninden çıkarılması 
ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 29 uncu maddesindeki 5216 sayılı Kanunla ilgili değişikliklerin; 26/12/2006 tarihli ve 
5568 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bu maddenin Tasarı metninden çıkarılması 
ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 30 ve 31 inci maddelerindeki 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili deği
şikliklerin; KİT Yönetişim Kanunu Tasarısı Taslağı çalışmalarında değerlendirilmeleri nedeniyle bu 
maddelerin Tasarı metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul 
edilmiştir. 

- Çerçeve 32 nci maddesindeki 234 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili değişiklikle
rin; Tasarı ile düzenlenen konular kapsamında değerlendirilmemesi nedeniyle bu maddenin Tasarı 
metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 33 üncü maddesindeki 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili düzenleme
lerin; 5684 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bu maddenin Tasarı metninden çıka
rılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Üniversitelerin 1/1/2006 tarihinden önce imzalamış oldukları Hazine garantili kredilerine iliş
kin olarak 4749 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesine; Müsteşarlıkça yapılan üstlenimler ile ikra
zen kullandırılan kredilerinden doğan Hazine alacaklarının ve anılan kuruluşların uzlaşma kapsa
mındaki Hazine alacaklarının, bu düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle ödenmeyen bakiye tutarı
nı, Bakanın teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin terkinine Mali
ye Bakanının yetkili kılınmasına yönelik düzenlemeyi içeren fıkranın maddeye eklenmesi ve yeni çer
çeve 16 nci madde olarak Tasarıya eklenmesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle 
kabul edilmiştir. 

- 34 üncü madde ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Hazine 
Müsteşarlığına ait bölümüne kadro ihdas edilmesini öngören maddeye ekli listeye birinci dereceden 
9 adet şube müdürü kadrosunun da ilave edilmesi suretiyle 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- 35 inci maddesi; KOBİ yatınm teşvik belgeleri ile ilgili hükmün Tasan ile düzenlenen konu
lar kapsamında değerlendirilmeyerek bu maddenin Tasarı metninden çıkarılması ve müteakip mad
delerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 



- 2 7 -

- Kamu Haznedarlığına ilişkin hükümlerin yeni çerçeve 9 uncu madde ile 4749 sayılı Kanunun 
12 nci maddesine eklenmiş olması nedeniyle 5234 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasını öngören bir düzenlemenin yeni çerçeve 19 uncu madde olarak Tasarı metnine eklen
mesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Yürürlüğe ilişkin 36 nci maddesi; sağlanacak garantili imkan ve dış borcun ikrazı limitlerinin 
yılı bütçe kanunu ile belirlenmesinin hüküm altına alınmış olması nedeniyle Tasarının çerçeve 3 ün
cü maddesi ile 4749 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişikliklerin yürürlük tarihinin 
1/1/2009 tarihi olarak belirlenmesi ve Tasarı metninde yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesi suretiyle çerçeve 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Yürütmeye ilişkin 37 nci madde, 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıda yapılan değişiklikler doğrultusunda, Tasarı başlığı "Kamu Finansmanı ve Borç Yöne
timinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" olarak re
daksiyona tabi tutulmuştur. 

Ayrıca Alt Komisyon Metni; 

- Çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki "Genel gi
derler" tanımında yer alan "gecikme faiz ve cezalarının" da kapsama alınmasına ilişkin değişikliğin, 

- Çerçeve 12 nci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 16 nci maddesinin dördüncü fık
rasında geçen "yabancı ülkelere, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlara, uluslararası kuruluşlara" iba
resinin "yurtiçinde ve yurtdışında" şeklinde değiştirilmesini öngören düzenlemenin, 

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından ayrıca değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu defa, Komisyonumuzun 21/05/2008 tarihinde yapmış olduğu 46 nci birleşiminde Hüküme
ti temsilen Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK ile Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşar
lığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Anonim Şirketi ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi temsilcilerinin katılımlarıyla gö
rüşmelere devam edilmiştir. 

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Stratejik ölçüt kavramının belirsiz olduğu, stratejik ölçüt esas alınarak gerçekleştirilecek işlem
lerin neler olduğunun açık olmadığı, stratejik ölçütün tespitinde yetkilerin ayrıştırılması gerektiği, 

- Kurulması öngörülen Borç ve Risk Yönetimi Komitesi içinde bakan ve bürokratların aynı ka
rar alma zemininde yer almasının sorumluluklar açısından sorunlara yol açabileceği, 

- Eximbank ile ilgili düzenlemelerin kendi teşkilat kanununda yapılmasının uygun olduğu, ön
görülen düzenlemelerle kamu kaynaklarının verimli, tutumlu ve etkin yönetimi anlayışından uzak
laşmaya yol açılabileceği, 

Şeklindeki görüş, eleştiri ve temennileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı 
açıklamalarda; 

- 4749 sayılı Kanunla Müsteşarlığa verilen varlık ve yükümlülük yönetimine ilişkin görevlerin 
etkin bir koordinasyon altında yürütülmesini teminen fiilen bir komitenin çalışmakta olduğu, Alt Ko
misyon metninde yapılan düzenleme ile bu komitenin hukuki dayanağa kavuşturulduğu, bu Komi
tenin Devlet borcu, Hazine garantileri, Hazine alacak ve nakit yönetiminin temel hedeflerinin belir
lenmesine, etkinliğinin artırılmasına ve altyapısının geliştirilmesine yönelik kararlan almakla gö
revli ve yetkili kılındığı, 
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- Tasannın kamu finansmanı ve ekonomi politikaları ile ilgili olarak zaruri değişiklikler içerdi
ği, ayrıca düzenlemelerin Avrupa Birliği Müktesebatına uyum sağlanabilmesi açısından da önem arz 
ettiği, kamu finansmanı açısından olduğu kadar Avrupa Birliğine verilen taahhütlerin yerine getiril
mesi bakımından da önemli bir adım teşkil ettiği, 

- Tasarıda öngörülen değişiklikle Eximbank'ın daha etkin ve verimli çalışmasının amaçlandığı, 
Bakanlar Kurulunca genel çerçevesi belirlenecek esaslar dâhilinde Eximbank'ın daha bağımsız ça
lışmasının sağlandığı, 

- Stratejik ölçüt kavramının dünyada çoğu ülkenin kamu borç yönetimlerinde kullandıkları 
önemli bir araç olduğu, bu suretle borçlanma ve risk yönetiminde esas alınacak olan ve borç yöneti
minin genel risk/maliyet hedeflerini ifade eden gösterge ve kriterlerin belirleneceği, 

ifade edilmiştir. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerin ardından, Tasarı ve gerekçe
si Komisyonumuzca da benimsenerek Alt Komisyon Metni esas alınması suretiyle maddeler üze
rindeki görüşülmelere geçilmiştir. 

Alt Komisyon Metninin; 

- Çerçeve 1, 2, 3, 4, 5 inci maddeleri; aynen kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 6 nci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası
nın altıncı cümlesinin, birinci cümle ile ifade paralelliğinin sağlanması amacıyla "Ayni hibe verme 
anlaşmalarını imzalamak için" ibaresinin "Ayni hibe vermeye ve bu yöndeki anlaşmaları imzalamak 
için" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 7 ve 8 inci maddeleri; aynen kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 9 uncu maddesi; teminat alma ve verme işleminin, sadece para piyasaları nakit iş
lemleri ile sınırlı tutulmaması amacıyla değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan "ve bu amaçla teminat almaya ve vermeye" ibaresinin metinden çıkarılması, "te
minen işlem yaptırmaya" ibaresinden sonra gelmek üzere "bu amaçlarla teminat almaya ve verme
ye" ibaresinin ilave edilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nci maddeleri; aynen kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 17 nci maddesi; kanun tekniği açısından madde başlığının çıkarılması suretiyle kabul 
edilmiştir. 

- Tasarı metnine eklenen yeni çerçeve 18 inci madde ile 4749 sayılı Kanuna geçici 15, geçici 16, 
geçici 17 ve geçici 18 inci maddeler eklenmiştir. 

• Geçici 15 inci maddesiyle; Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonunun 2009 yılın
da İstanbul'da gerçekleştireceği toplantının öngörülen zamanda yapılabilmesini teminen ivedilikle 
ihale sürecine başlanabilmesi amaçlanmaktadır. 

• Geçici 16 nci maddesiyle; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü-
dürlüğü'nün vadesi geçmiş Hazine garantili kredilerden Müsteşarlıkça yapılan üstlenmelerden ve ik
razen kullandırılan kredilerden doğan Hazine alacakları kapsamındaki borcunun TCDD'nin finans 
imkânları ve özkaynak seviyesi açısından ödenebilirlik ölçüsünü aşmış olması, bu itibarla vadesi 
geçmiş Hazine alacaklarının, TCDD'nin Ulaştırma Bakanlığı'ndan olan yol bakım ve onarım gider
leri karşılığı alacaklardan mahsup suretiyle terkin edilebilmesi, söz konusu işlemden sonra Kurulu
şun bakiye borcunun kalması halinde bu tutarı Kuruluşun ödenmemiş sermayesine mahsuba Baka
nın teklifi üzerine Maliye Bakanının yetkilendirilmesi hususları düzenlenmektedir. 
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• Geçici 17 nci maddesiyle; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 31/12/2007 tarihine kadar ve
rilen özel tertip Devlet İç borçlanma senetlerinden doğmuş ve/veya doğacak anapara, faiz, masraf ve 
gecikme zammından oluşan Hazine alacaklarını bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendir-
meksizin terkinine Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. Bu işlem Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonunun yönetimi ve denetimi kendisine devredilen bankalardan olan alacakları
nın takip ve tahsilinden feragat etmesi sonucunu doğurmayacaktır. 

Bilindiği gibi, bankacılık sektöründe oluşan sistemik risk nedeniyle faaliyet izinleri kaldırılarak 
veya kaldırılmaksızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalar dolayısıyla bankacı
lık sektörünü yeniden yapılandırma maliyeti bu Kuruma yüklenmiştir. Bu dönemde, bankaların her 
türlü yükümlülüklerinin garanti kapsamına alınması sonucu olarak ortaya çıkan önemli miktardaki 
kaynak ihtiyacı Müsteşarlık tarafından özel tertip Devlet İç borçlanma senedi ihraç edilmesi suretiyle 
karşılanmıştır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 31/12/2007 tarihine kadar verilen özel tertip Dev
let İç borçlanma senetlerinden doğmuş ve/veya doğacak anapara, faiz, masraf ve gecikme zammın
dan oluşan Hazine alacaklarını bütçenin gelir ve gider hesaplan ile ilişkilendirmeksizin terkinine Ba
kanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. 

Müsteşarlık tarafından 31.12.2007 tarihine kadar ihraç edilmiş senetler nedeniyle bu maddenin 
yürürlük tarihinden sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna yapılacak faiz ve anapara ödemeleri 
için Hazine alacağı yaratılamayacaktır. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ilgili mevzuat uyarınca mevduat ve katılım fonu sigortası 
işlevine ilişkin olarak elde ettiği kanuni gelirleri ile bunlardan elde edilen nemalar dışında kalan ve 
yönetimi ve denetimi kendisine devredilen bankalardan devraldığı tahsili gecikmiş alacak, iştirak, 
gayrimenkul ve diğer aktiflerin çözümlenmesi veya benzeri nitelikte elde edeceği gelirlerden çö
zümleme giderleri ve bu kapsamda diğer kurumlara yapılması zorunlu ödemeler düşüldükten sonra 
kalan tutarı Müsteşarlığın ilgili hesaplarına Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
ödemektedir. Çözümleme giderleri nedeniyle ek finansman ihtiyacı oluşması durumunda, özel tertip 
Devlet İç borçlanma senedi ihraç etmeye ve bu senetleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Hazine 
alacağı yaratmaksızın verilmesine Bakanın yetkili olduğu düzenlenmektedir. 

Bu madde ile Hazine alacaklarına ait verilerin daha gerçekçi olarak takip edilmesi ve Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonunun mali tablolarının hem ülke içinde hem de ülke dışında mali sisteme gü
ven telkin etmesini sağlayacak görüntüye kavuşturulması amaçlanmaktadır. 

• Geçici 18 inci maddesiyle; 22/05/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak 
Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında hak sahipleri
ne talep etmeleri halinde ödemelerin nemasıyla birlikte nakit veya payları oranında Emlak Konut 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EGYO) hisse senedi verilmek suretiyle yapılacağı düzenlenmekte
dir. Söz konusu düzenleme kapsamında hak sahiplerinin 29/12/1999 itibarıyla toplam alacaklannın, 
EGYO'ya aynî sermaye olarak devredilen taşınmaz karşılığından fazla oluşması halinde fazla tutar 
nemasıyla birlikte EGYO'nun yükümlülüğünü aşan kısım olacaktır. Hak sahiplerine ödeme yapıla
bilmesini teminen, Müsteşarlık tarafından EGYO'nun yükümlülüğü için EGYO'ya ikrazen Devlet İç 
Borçlanma Senetleri, EGYO'nun yükümlülüğünü aşan kısmı için ise özel tertip Devlet iç borçlanma 
senedi ihraç edilebileceği öngörülmektedir. 

- Çerçeve 18, 19 uncu maddeleri 19 ve 20 nci maddeler olarak, yürürlüğe ilişkin 20 ve yürüt
meye ilişkin 21 inci maddeleri ise 21 ve 22 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Sait Açba M. Altan Karapaşaoğlu Hasan Fehmi Kinay 

Afyonkarahisar Bursa Kütahya 
Bu Raporun Sözcüsü 

Kâtip Üye Üye 
Süreyya Sadi Bilgiç Necdet Unüvar Halil Aydoğan 

İsparta Adana Afyonkarahisar 
Bu Raporun Sözcüsü 

Üye Üye Üye 
Sadık Badak Mehmet Günal ismail Özgün 

Antalya Antalya Balıkesir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye Üye Üye 
Ali Osman Sali Cahit Bağcı Emin Haluk Ayhan 

Balıkesir Çorum Denizli 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye Üye Üye 
Alaattin Büyükkaya Esfender Korkmaz ibrahim Has gür 

İstanbul İstanbul İzmir 
(Ayrışık oy ekte) 

Üye Üye Üye 
Harun Öztürk Tuğrul Yemişçi Mustafa Özbayrak 

İzmir İzmir Kırıkkale 
(Karşı oy yazısı eklidir) 

Üye Üye Üye 
Muzaffer Baştopçu Mustafa Kabakçı Mustafa Kalaycı 

Kocaeli Konya Konya 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye Üye Üye 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu Ömer Faruk Öz Erkan Akçay 

Malatya Malatya Manisa 
(Ayrışık oy yazımız ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye Üye Üye 
Ali Er Gürol Ergin Münir Kutluata 
Mersin Muğla Sakarya 

(İmzada bulunamadı) (Muhalefet Şerhim ektedir) 
Üye Üye Üye 

Kadir Tıngıroğlu Hasip Kaplan Faik Öztrak 
Sinop Şırnak Tekirdağ 

(Muhalifim) (Ayrışık oy yazısı ektedir) 
Üye Üye Üye 

M. Akif Hamzaçebi Kerem Altun Abdülkadir Akgül 
Trabzon Van Yozgat 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 
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AYRIŞIK OY 

Tasarının katılmadığımız düzenlemeleri şunlardır: 

. Tasarı Madde 5 - 4749 sayılı Kanun Madde 8 

Maddede yer alan düzenleme ile ilgili bakana yasada belirlenen oranı beş katına kadar artırma 
yetkisi verilmektedir. Bakana yasada öngörülenin beş katına kadar artırım yetkisi verilmesi doğru 
değildir. Düzenleme saydamlığa da aykırıdır. Düzenleme ayrıca yasama yetkisinin devredilemeye
ceği yönündeki Anayasa hükmüne de aykırıdır. 

. Tasarı Madde 8 - 4749 sayılı Kanun Madde 11 

Madde ile Hazine Kontrolörleri Kurulu'na verilen denetim yetkisi, kapsamı çok geniş bir yet
kidir. Hazine Müsteşarlığı'nin bilgi istemesi yönünde bir yetkinin yeterli olduğu, ayrıca denetime 
yönelik bir yetkinin olmaması gerektiği kanaatindeyiz. En azından bu yetkinin gerekçeleri ortaya 
konulmamıştır. 

Ayrıca KİT'ler ve belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlar ile bağlı ortalıkları, müessese ve iş
letmeleri ile birliklerinin hem Hazine Kontrolörlerinin denetimine tabi olması, hem de bağımsız de
netim kurumlarının yapacağı denetime konu olmaları bir çelişkidir. 

. Tasarı Madde 9 - 4749 sayılı Kanun Madde 12 

4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesine eklenmesi öngörülen "... yasada para piyasası nakit iş
lemleri stoku ilgili yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin iki katını geçemez" şeklindeki kesin ifadeden 
sonra, "bu oranı iki katına kadar artırmaya bakan yetkilidir" hükümleri birbiriyle çelişkilidir. Ayrıca 
bu hükümler seçim dönemlerinde istismarlara yol açabilir. Seçim ekonomisinin bir aracı olur. Baka
na verilen yetki daha sınırlı bir şekilde düzenlenmelidir. 

. Tasarıya Komisyon görüşmeleri sırasında eklenen bir madde ile TMSF'na 31.12.2007 tarihi
ne kadar verilen özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri nedeniyle doğmuş olan Hazine alacakla
rının bütçenin gelir ve gider hesaplan ile ilişkilendirilmeksizin terkini konusunda Maliye Bakanına 
yetki verilmiştir. 

Düzenleme 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun belirlediği temel ilkelere, 
bu çerçevede saydamlığa aykırıdır. Bankacılık sisteminde yaşanan krizler nedeniyle toplumun han
gi maliyete katlandığının bilinmesi gerekir. 

. Tasarının bir diğer maddesi ile de TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün Hazine garantili kre
dilerinden Müsteşarlıkça yapılan üstlenimlerden ve ikrazen kullanılan kredilerden doğan anapara, 
faiz, masraf ve gecikme zammından oluşan Hazine alacaklarının, bütçenin gelir ve gider hesapları ile 
ilişkilendirilmeksizin TCDD'nin Ulaştırma Bakanlığından olan alacaklarından mahsubu suretiyle 
terkini ve artan kısmının da kuruluşun ödenmemiş sermayesine mahsubu konusundaki hüküm say
damlığa aykırıdır. 

M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

Esfender Korkmaz 

İstanbul 

Trabzon 

Faik Öztrak 

Tekirdağ 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Adı geçen Kanun Tasarısının geneli hakkındaki eksikliklere ilişkin muhalefet gerekçelerimiz 
aşağıda yer almıştır. 

4749 sayılı Kanunda değişikliğe hangi somut ihtiyaçtan dolayı gerek duyulmaktadır. Bu açık 
değildir. Tasarının hem genel gerekçesinde hem de maddelere ait gerekçelerde, somut ihtiyaç ortaya 
konulmamaktadır. Çok genel ifadelerle düzenlenmiş bir gerekçe sözkonusudur. Kanunun halen yü
rürlükte olan hükümleriyle ilgili bakana ve Hazine Müsteşarlığına zaten çok büyük yetkiler veril
miştir. Yeni Tasarı'da da aynı yetkilerin tekrarı ve teferruatı niteliğinde düzenlemeler öngörülmekte
dir. 4749 sayılı Kanunun mevcut hükümleriyle hangi işlemlerin yürütülemez iken, bu tasarı ile ya
pılabilecektir? Bu husus, Tasarıda ve gerekçesinde açıklanamamaktadır. 4749 sayılı Kanunun mev
cut halinde işlemlerin yürütülmesine engel bir durum olmaması, Tasarı ile yeni getirilen hükümlerin 
esas amacının da açıklanamaması Tasarının maddelerindeki hükümlerin doğuracağı sonuçlar ve dü
zenleme tekniğindeki aykırılıklar değerlendirildiğinde; Tasarının esas amacının, yetkinin doğal so
nucu olarak ortaya çıkacak sorumluluklardan kurtulmak amacıyla düzenlendiği ortaya çıkmaktadır. 
Bu husus Tasarının maddelerine aşağıda yapılan açıklamalarımızda açıkça ortaya konulacaktır. 

Tasarının geneli ile ilgili ikinci husus; Çok fazla detay düzenlemelere yer verilmesidir. Bu Ta
sarı ile getirilen düzenlemelerin birçoğu, aslında yönetmeliklerle düzenlenebilecek hususlardır. Ka
nuni düzenlemelerin ülkenin gerçek ihtiyaçları olan hususları ve sorunları ile ilgili düzenlemeler ye
rine, yönetmelikle düzenlenecek hususları kanunla düzenlemektedir. Örneğin, Eximbank ile ilgili 
tek bir işlem, çok detay ayrıntıyla kanunla düzenlenmeye çalışılmaktadır. Yine Borç yönetimi ile il
gili hususlar o kadar ayrıntı niteliğinde düzenlemeler içermektedir ki, bütün kavramlar birbiri içine 
geçmektedir. Tüm işlem süreçleri kanuna ithal edilmeye çalışılıyor. Bu düzenlemeler en fazla yö
netmelik ile, hatta bazıları genelgelerle düzenlenmelidir. 

Tasarıdaki bir başka husus da, 4749 sayılı Kanunun hem mevcut halinde, hem de Tasarı ile ge
tirilen hükümlerinde Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı'na birçok yetkiler veriliyor. Sa
yın Bakana yetki verilmesine ilke olarak karşı değiliz. Ancak yetkinin verilmesi, bunun kullanımı
nın objektif esaslara bağlı olarak kullanılması ile bir anlam ifade eder. Bu yetkilerin kullanım bi
çimleri mevzuatımızda belirlenmiştir. Kurumun iç işleyişi ile ilgili hususların tüzük, yönetmelikler
le ve genelgelerle, başka kişi ve kuruluşları da bağlayıcı yetkilerin kullanımının ise Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe sokulan Tebliğ veya Genel Tebliğ ile düzenlenmesi gerekir. Ancak bu suretle 
ilan edilerek alenileşen idari düzenleme ve işlemler, bu işlemlere taraf olanlarca hukuki denetime ta
bi tutulabilmesi sağlanacaktır. Şu ana kadar 4749 sayılı Kanun ile ilgili "Bakan" zikredilerek veril
miş bulunan yetkiler için ilanen yapılmış hiçbir düzenleme mevcut değildir. 4749 sayılı Kanun ile il
gili düzenlemeler aşağıda detayı da verildiği üzere kanunun 4 üncü, 8 inci, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü 
ve 16 nci maddelerine dayanılarak yapılmış olan ve ilgili maddelerde de Yönetmeliğinde düzenlen
mesine dair hüküm bulunan hususlarda yapılmıştır. Görüleceği üzere ilgili "Bakan" atfen verilen yet
kiler konusunda Hazine Müsteşarlığınca bir tebliğ veya düzenlemeye rastlanılmamaktadır. 4749 sa
yılı Kanuna dayanılarak Yapılan düzenlemeler aşağıdadır. Bu düzenlemeler 2003 ve öncesine aittir. 

4749 sayılı Kanunun 16. maddesine dayanılarak çıkarılmış olan; "Borç ve Risk Yönetiminin 
Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik", 

4749 sayılı Kanunun 16. maddesine dayanılarak çıkarılmış olan "Dış Proje Kredilerinde Dış Borç Kay
dı, Bütçeleştirme ve Muhasebeleştirme İşlemlerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik", 
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4749 sayılı Kanunun 8 ve 14 üncü maddelerine dayanılarak düzenlenen ve 12 Nisan 2002 tari
hinde Yayınlanan; "Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına 
İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik", 

4749 sayılı Kanunun 11 ve 16 nci maddelerine dayanılarak düzenlenen; "Hazine Garantileri Kap
samında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", 

4749 sayılı Kanunun 11 ve 16 nci maddelerine dayanılarak düzenlenen "Dış Borç Ödeme He
sabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik", 

4749 sayılı Kanunun 4, 13., ve 16 nci maddelerine dayanılarak düzenlenen "Risk Hesabı ile il
gili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", 

4749 sayılı Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak düzenlenen "Kamu Kurum ve Kuruluşların
ca Hazine Garantisi Olmaksızın Temin Edilen Kredilere İzin Verilmesi ve İzlenmesi Esas ve Usul
lerine İlişkin Yönetmelik", 

2001 yılında Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İliş
kin Esas ve Usullere Dair Tebliğ, 

Bakan tarafından kullanılacak yetkilerin hukuka uygunluğunun denetiminden başka, Meclisimiz 
tarafından verilen bu yetkilerin, İlgili Bakan tarafından nasıl kullanıldığının bilinmesi Bütçe hakkı ge
reğince Meclisin en doğal hakkıdır. Verilen yetkilerin Bütçe hesaplarına yansımayan sonuçları da 
bulunmaktadır. Dolayısıyla TBMM'nin bu hakkına saygının bir gereği olarak, Bakan tarafından kul
lanılan bu yetkilere ait işlemler ve sonuçlarından TBMM'ne rapor sunmalıdır. 

Tasarı ile 4749 sayılı Kanunda düzenlenmesi öngörülen hükümlerin bütçeye getireceği "Mali 
Yük" hakkında bir belirsizlik bulunmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu; 
stratejik, saydam ve hesap verilebilir yönetim anlayışını sağlamayı amaçlayıp, bunun da lafta kal
maması için birtakım ilkeler de getirmiştir. Yani bir anlamda Kamu Yönetiminin ne yaptığını ve ne 
yapması gerektiğini de bilen bir yönetim anlayışına kavuşması için bazı kurallar koymuştur. Bun
lardan birisi de Kanunun 14 üncü maddesinde; GELİR VE GİDERLERİ ETKİLEYECEK KANUN 
TASARILARI ile ilgili bir düzenlemedir. Bu maddeye göre; " Merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu ida
relerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği malî yükü, (mülga: Ödenek türleri 
itibarıyla) orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve ta
sarılara eklerler. Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal hesap
lara yer verilir. Ayrıca, bu kanun tasarılarına Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığının görüşleri eklenir." Kanun tasarısının birçok madde
si ya gelir azaltıcı ya da gider artırıcı veya yükümlülük altına sokacak hükümler içermektedir. Bu 
maddelerden örnekler vermek gerekirse; 

Tasarının 7 nci maddesinde Türkiye İhracat Kredi Bankası ile ilgili düzenlemede, 

- Hem ülkemiz açısından özel önem arzeden ülkelerdeki kuruluşlara düşük faizli, düşük vadeli, 
düşük primli nakdi veya gayri nakdi krediler ile ilgili uğranacak ve nihayetinde hazinece karşılana
cak olan zararların, 

- Politik riskler nedeniyle uğranacak kredi, garanti ve sigorta işlemlerinden doğan ve nihayetinde 
hazinece karşılanacak olan zararların, 

Oluşturacağı mali yükün miktarını orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde en az üç yıl-" 
lık dönem için hesaplaması ve Tasarı ekinde sunması gerekirdi. 
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Tasarının 14 üncü maddesi ile daha önce ilgili kuruluşlarla uzlaşılmış tutarlara ait yükümlülük
lerini yerine getirmeyen kurumlara, yeniden bir uzlaşma getirilerek, gelir azaltıcı bir niteliğe dönüş
mekte. Bu durumda olan kurum ve kuruluşlar ile bu işlemden ne kadar bir gelir azalması bekleniyor 
ise, bunun da getireceği mali yükün miktarının tasarıya eklenmesi gerekir idi. 

Yine Tasarının 16 nci maddesi ile 1.1.2006 tarihinden önce imzalanmış olup, Hazinece üstlen
miş olduğumuz üniversitelere ait borçlarını terkin yetkisi istenmektedir. Bu da yine bütçenin gelir
lerini azaltıcı nitelikte bir düzenlemedir. Bunun da bütçeye getireceği yük neden hesaplanmamış ve 
komisyonun bilgisine sunulmamıştır. 5018 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükümleri parlamento
nun "bütçe hakkı"nı kullanmasını sağlamaktadır. Hükümetin önerisi ile komisyona gelen bu tasarı
daki "Mali Yük" için bir hesaplama getirilmemesi nedeniyle de usule ve ilgili mevzuata aykırılıklar 
sözkonusudur. 

Tasarının maddelerdeki "mali yük" şayet hesaplanamaz deniyor ise o takdirde, Hazine Müste
şarlığı Bütçe Kanunu ile bu işlemler için hangi verilerle ödenek talebinde bulunacak. Getirilen Tek
liflerin uygulama sonuçları Parlamento tarafından nasıl denetlenecek. Dolayısıyla getirişi ve götürüşü 
hesaplanmayan kanun tasarılarının Parlamentonun huzuruna getirilmesi, millet iradesine olan inan
cın, saydam ve hesap verilebilir yönetim anlayışının bir göstergesi midir? Bu kavramlara Hükümet 
sözde değil özde inanıyor ise, Kanun tasarılarının getireceği mali yükleri Yüce Parlamentoya getir
miş olduğu tasarılara eklemelidir. Parlamentonun "bütçe hakkı" nı kullanmasına ve millet iradesinin 
temsiline imkan vermelidir. 

5018 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile görüşmekte olduğumuz Kanun 
Tasarısı arasında da çok ciddi bir çelişki daha yaşanmaktadır. Kanunun Tasarılarına Maliye bakanlı
ğı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı'mn görüşlerinin de ekleneceği 
belirtilmektedir. Yani Merkezi Yönetim Bütçesine dahil olan diğer kurumların gelir azaltıcı, gider ar
tırıcı ve yükümlülük altına sokucu kanun tasarılarına ve bunların getireceği mali yüklere ilişkin Ha
zine Müsteşarlığı'mn görüşünün alınması şartı gerekmektedir. Ancak Hazine Müsteşarlığı'mn ken
disini ilgilendiren Kanun tasarılarının bütçeye getireceği üç yıllık Mali Yük ile ilgili ne bir hesap, ne 
de bir görüş bildirmeyecek. Buradan şu sonuç çıkmaktadır: Parlamento bu nev'i Kanun tasarıları için 
Hazine Müsteşarlığı'mn görüşlerine itibar edecek, fakat Hazine Müsteşarlığı kendisiyle ilgili Kanun 
tasarılarında Parlamentonun "Bütçe Hakkı" konusunda görüş beyan etmeyecek. 

Tasarının diğer maddelerinde de muhalefet şerhi için gerekçelerimiz de aşağıdaki şekildedir. 

Tasarının 1 inci maddesinde, Genel Gider tanımına eklenen "borç servisinin zamanında gerçek-
leştirilememesinden kaynaklanabilecek ödemeler" ibaresi eklenmektedir. Bu düzenlemenin gerek
çesinden anladığımız kadarıyla, görev ihmali sonucu doğan gecikme faizi ve cezası gibi giderlerin 
devletten ödenmesi amaçlanıyor. Çünkü devlete ait işlemlerden kaynaklanan tüm giderler zaten dev
let tarafından karşılanmaktadır. Bu giderler işlemlerin doğal sonucu değilde görevlilerin kusur ve ih
malinden kaynaklanıyorsa bunu devlete ödetmek hukuka uygun değildir. 

Zira, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca borç servisinin zamanında gerçek
leştirilmesini sağlayacak altyapının sağlanmasıdır ve gerekli tedbirlerin alınması Müsteşarlığın 
görevidir. Ayrıca bu zafiyete neden olacak durumların önceden tespiti ve bu konuda gerekli önlem
lerin alınması da Müsteşarlığın asli görevidir. Tedbir almamak suretiyle Hazineyi kamu zararına uğ
ratmanın mazereti olamaz. 

Dolayısıyla Genel Gider tanımında değişiklikle görevlilerin sorumluluğunu ortadan kaldıracak 
bir düzenleme doğru değildir. 

Bir diğer husus, Madde ile Kanuna "Stratejik Ölçüt" kavramı getirilmektedir. Bu Ölçütün tes
piti de Kanunun 12 nci maddesi ile Yeni Oluşturulan Borç ve Risk Yönetim Komitesi'ne veriliyor. Bu 
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Komitede Hazineden sorumlu Bakan ile Müsteşarlığın Bürokratları yer alıyor. Stratejik ölçüt kavra
mı muğlak bir kavram. Stratejik ölçütün tespitinde yetkilerin ayrıştırılması ile ilgili iç kontrol dü
zenlemeleri bulunmamaktadır. Bu ölçütü hem Sayın Bakanın ve bürokratların komite tespit edecek, 
hem de uygulayacak. Bunların birbirinden ayrıştırılması gerekir. 

"Stratejik Ölçüt" kavramın uygulanması tasarının 12 nci maddesinin 7 nci fıkrasında düzenlen
mektedir. Maddede "Bu madde kapsamında sayılan ve devlet iç ve dış borcu yönetiminde kullanılan 
fınansal işlemler faiz ve anapara geri ödeme tarihlerinde oluşabilecek değer değişimleri dikkate alın
maksızın stratejik ölçütler esas alınarak gerçekleştirilir." denilmektedir. Tasarı ile getirilen "Stratejik 
Ölçüt" esas alınarak gerçekleştirilecek işlemler nelerdir? Bu işlemler "nakit borç ve risk yönetimini" 
düzenleyen 12 nci maddenin tamamında tarif edilen işlemlerdir. Bu işlemlerden birisi de yine Tasarı 
ile değiştirilen 12. maddenin 1 inci fıkrasında "makul risk düzeyi çerçevesinde orta ve uzun dönem
de en uygun maliyeti sağlayacak borçlanma yapısının oluşturulması amacıyla gerekirse borç yapısı
nın değiştirilmesi için işlemler yapılması... Müsteşarlık yetkilidir." ifadesindeki işlemlerdir. Dolayı
sıyla 12. maddenin 1. ve 7 nci fıkralarındaki değişiklik öngörülen hükümler birlikte değerlendirildi
ğinde; borç yapısının değiştirilmesi için, yapılan senet değişimi gibi işlemlerde "en düşük maliyeti" 
sağlamasa dahi, muğlak "Stratejik ölçütlere" dayanılarak işlem gerçekleştirmesine imkan verildiği an
laşılmaktadır. Çünkü maddenin mevcut halinde borç yapısının oluşturulmasında "en düşük maliyeti 
sağlayacak" işlemlerin yapılmasına imkan verilmiş iken, Tasarı ile bu ilke muğlak bir "orta ve uzun 
dönemde en uygun maliyeti sağlama" kriterine dönüştürülmektedir. "En düşük maliyeti" sağlamasa 
dahi, zarara işlem gerçekleştirebilecektir. Kısa vadede kamu zararı sonucu doğurabilecek işlemlerin 
yapılmasına imkan tanımaktadır. Tasarının 12 nci maddesinde Stratejik ölçüt kavramının arkasına sı
ğınılarak, sorumluluktan kaçınmaya alışılmaktadır. Sorumluluk doğuracak işlemler de içerisinde hem 
siyasi sorumluluk sahibi olan Bakan hem de Bürokratik sorumlu ve görevlilerin olduğu karma bir ko
misyona verilerek sorumluluk bulanıklaştırılmaktadır. Sorumluluk doğuracağı anlaşılan işlemler ba
kımından gizli bir sorumlunun kaybedilmesi düzenlemesi vardır. Halbuki 4749 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi mevcut haliyle bırakıldığında orta ve uzun dönemde en uygun maliyeti sağlayacak şekilde 
borçlanma yapısı değiştirilmesine engel bir hüküm bulunmamaktadır. Gerçekten Stratejik Ölçüt be
lirlemeye ihtiyaç olsa dahi, buna engel bir hüküm de yoktur. 4749 sayılı Kanunun mevcut halinde
ki, kriterler daha net ve yeni düzenlemeden daha isabetlidir. Dolayısıyla 4749 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinde yapılan bu düzenleme ihtiyaçtan kaynaklanmadığı gibi, kamu mali yönetiminin "kaynak
ların ekonomik etkili ve verimli olması" temel ilkelerine ve hukukun genel prensiplerine aykırıdır. 

Tasarı ile getirilen bir başka husus 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine eklenen bir fıkra ile 
Mahalli İdarelerin, bağlı kuruluşların ve İktisadi Teşebbüslerinin yurtiçi piyasalarda Tahvil İhracı 
(uzun vadeli borçlanma) ile borçlanması düzenleniyor. 

Bu maddede düzenlemeye konu edilen, belediye şirketleri 4749 sayılı Kanunun kapsamı dışın
daki şirketlerdir. Kanunun kapsam başlıklı 2 nci maddesinin tanımına göre "Büyükşehir Belediyele
ri ve Belediyelere Bağlı Kuruluşlar ile Sair Yerel Yönetim Kuruluşları," kanunun kapsamındadır. 
Belediyelere bağlı kuruluş kavramından Belediyelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kur
dukları veya iştirak ettikleri şirketler bu kapsamın dışındadır. Bağlı kuruluştan kasıt, aslen belediye
ler tarafından yürütülmesi gereken hizmetleri yürütmek üzere kurulmuş fakat ticari şirket niteliğin
den çok kamu hizmeti gören ve birçoğu da çeşitli kanunlarca yetki verilerek kurulmuş bulunan Su, 
Doğalgaz, Otobüs, Terminal İşletmeleri gibi belediyelerce yürütülmesi gereken hizmetleri yürüten ku
ruluşlardır. 
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Bu madde ile zımmi olarak Belediye Şirketleri 4749 saydı Kanunun kapsamı içerisine alınmış 
olmaktadır. Halbuki 4749 sayılı Kanunun Kapsamını düzenleyen 2 nci maddesinde Belediye Şirket
leri sayılmamaktadır. Saymak doğru da değildir. Zira bu şirketler Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
kurulmuş ve faaliyet gösteren şirketlerdir. Bazı Şirketlere belediyeler % 3-5 gibi azınlık hisseleriyle 
iştirak etmektedir. Belediyelerin başka tüzel kişilerle kurduğu veya sonradan ortak olduğu şirketleri 
bulunmaktadır. Bu nevi şirketlerin tahvil ihraç ederek borçlanma imkanı zaten vardır. Ancak bunla
rın kendi kredibiliteleri ve halka açıklık durumlarına göre tabi oldukları mevzuat ve izin almak zo
runda oldukları merciler değişmekle birlikte, zaten borçlanabilmektedirler. Daha çok sermaye şirke
ti olan bu şirketlerin Türkiye Cumhuriyetinin devletinin hazinesi ile herhangi bir ilgisi bulunma
maktadır. Bu Şirketlerin belediyelerle ilgisi ortaklık haklarının temsilinden ibarettir. Dolayısıyla 4749 
sayılı Kanunun düzenlemeleri içerisinde, Hazine Müsteşarlığı ile bir borç ilişkisi doğurmayan, Ta
sarıda zikredildiği üzere garanti ilişkisi de doğurmayan bu düzenlemenin 4749 sayılı Kanunun ama
cı ile çelişkilidir. Çünkü kanunun 1 inci maddesine göre kanunun amacı özetle; Devletin borçlanma
sı, hibe alıp vermesi, nakit planlaması yapmak, garanti vermek ve bu işlemler sonucunda Hazine 
Müsteşarlığı ile kapsama dahil olan kuruluşlar (2 nci maddede sayılan) arasında doğan, borç alacak 
ve garanti, kefalet vb. ilişkileri düzenlemektir. Kapsama dahil olmayan kuruluşlarla herhangi bir iliş
kinin doğması mümkün değildir. Düzenlemenin haliyle kabulü halinde, uygulamada hem hukuken 
tartışmalı bir ortam yaratılacak, hem de Belediye Şirketlerinin kullandığı kaynaklar bakımından Mer
kezi Yönetim kapsamındaki kuruluşlara dönüşecektir. Açıklanan nedenlerle Tasarının Belediye Şir
ketleri ile ilgili düzenlemeleri 4749 sayılı Kanunun hem amaç maddesi, hem de kapsam maddesi ile 
çelişmektedir. Diğer yasal düzenlemelerle çelişkisi de uygulamada ortaya çıkacaktır. 

4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesini değiştiren madde ile, Eximbank'a yeni görevler ve bu
nun sonucunda da görev zararları düzenlemesi yapılıyor. Bu madde ile getirilen düzenlemeler de yi
ne 4749 sayılı Kanunun amaç ve kapsam maddeleri ile çelişkilidir. Getirilen düzenlemeler Exim-
bank'ın çalışma şekli ve alınacak kararlara ait mekanizmalar ve işlem süreçleri açıklanmaktadır. Hal
buki bu tür düzenlemeler Eximbank'ın kuruluşunu düzenleyen Kanunda yapılmalıdır. Eximbank ile 
ilgili düzenlemelerin yeri 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hak
kında Kanun değildir. 4749 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenme amacı; kanun kapsamın
da bulunan kuruluşlarla Hazine arasındaki, borç alacak ve garanti gibi kamu finansmanına tesir eden 
ilişkilerini düzenlemektir. Yoksa Eximbank için yapıldığı gibi kapsama dahil kuruluşların ve çalış
ma usullerine ilişkin düzenlemeleri yapmak değildir. Bu düzenleme tekniğini diğer kuruluşlar bakı
mından çoğalttığımız zaman, bu kanunun adı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenme
si olmaktan çıkar. Olayın bir de uygulama safhasında oluşturacağı mahzurlar vardır. Kanuni düzen
lemeler, kanunun amaç, kapsam, yürütme gibi maddeleri ile birlikte yorumlandığında bir anlam ifa
de etmektedir. Aksi halde çeşitli çarpıklıklar ortaya çıkabilecektir. 

Eximbank ile ilgili düzenlemedeki bu çarpık yapı daha uygulamaya geçilmeden kendisini gös
termektedir. Eximbank 4749 sayılı Kanunun tarif ettiği Hazine Müsteşarlığı'mn Bakan'a bağlı bir 
kuruluş değildir. Dış Ticaret Müsteşarlığı'mn bağlı olduğu Bakana bağlıdır. Yetki ve sorumluluk iliş
kisi paralel kurulmalıdır. Bu açıdan Eximbank için getirilen düzenlemenin yürütücü Bakanı, Hazine 
den sorumlu Bakan olacaktır. Bu çelişki yönetimde karar alma, uygulama ve sonuçlarından da ka
muoyuna ve parlamentoya hesap verme ile ilgili bütün aşamalarında birçok soruna da kaynaklık ede
cek bir çelişkidir. Kamu Hukukundaki hiyerarşik yapılanma aykırıdır. Bu nevi düzenlemeler devlet 
yapısını içinden çıkılamaz ve hesap verilemez sonuçlara sevkeder. 
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Eximbank ile ilgili düzenlemenin 4749 saydı Kanun yerine aynı şekilde Eximbankın kuruluş ka
nununda düzenlendiği varsayılsa dahi, içerik yönünden de "kamu kaynaklarının verimli, tutumlu ve 
etkin yönetimi" anlayışından uzaklaşma emareleri de bulunmaktadır. Madde ile Eximbank'a peşinen 
zarar doğuracağı kabul edilen bir görev veriliyor. Nasılsa sonunda Hazine Müstaşarlığı'nca üstleni
lecek olan zararlar, Eximbanka verilen diğer fonların verimli ve etkin kullanılmasını da bozabilir. 
Bu anlayış Eximbankın bütün faaliyetlerini atalete sürükleme ihtimali vardır. Ülkemizde geçmiş yıl
larda uygulanan Görev Zararı uygulamalarından çıkarılan sonuçlardan birisi de; Kuruluşların diğer 
faaliyetlerinden doğan zararlarının, görev zararlarının arkasına gizlenmesidir. Eximbank ile ilgili dü
zenlemelerin 4749 sayılı Kanunda yapılması Kanunun, Amaç, Kapsam ve Yürütme maddelerindeki 
yukarıda izah edilen çelişkileri yanında Banka tarafından kullanılan kaynakların "etkinlik, verimli
lik ve tutumluluk" dışı uygulamalarına ortam hazırlamaktadır. 

Komisyon görüşmeleri sırasında Tasarıya önerge ile ilave edilen ve 4749 sayılı Kanuna eklenen 
geçici madde ile 2009 yılında düzenlenecek olan Dünya Bankası Grubu ve IMF toplantısı için ger
çekleştirilecek işlemlerin 5018 sayılı Kanun kapsamı dışına alınarak gerçekleştirilmesi de Hüküme
tin kendi çıkardığı kanunlara uymadığının bir diğer göstergesidir. 

Başka bir önerge ile Tasarıya konulan diğer bir husus ile TCDD'nin vadesi geçmiş ödemediği 
kredilerden doğan anapara, faiz, masraf ve gecikme zamlarından oluşan Hazine alacaklarının bütçe 
ile ilişkilendirilmeden çözülmesi amaçlanmaktadır. 

Farklı bir önerge ile Tasarıya ilave edilen diğer bir husus ise, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na 
31.12.2007 tarihine verilen özel tertip DİBS'den doğmuş veya doğacak ana para, faiz, masraf ve ge
cikme zammından oluşan Hazine alacaklarının bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendiril
meksizin terkinine Bakanın teklifi ile Maliye Bakanına yetki vermektedir. 

4749 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15'inci madde de henüz miktarı belirlenemeyen hak sahip
lerine ödenecek Konut Edindirme Yardımları için Hazine'nin EGYO'na ikraz en DİBS, EGYO'nun 
yükümlülüğünü aşan kısmı için işe, özel tertip DİBS ihraç edilebileceği hususları yer almaktadır. 

Önergelerle Komisyonda Tasarıya ilave edilen hususların gerek Kamu mali disiplinine, gerek
se 5018 sayılı Kanuna aykırılık taşıdığı düşünülmektedir. 

Yukarıda 4749 sayılı Kanunun hem geneli üzerinde, hem de maddeler itibarıyla ileri sürdüğü
müz gerekçelerle getirilen düzenlemelerin, ülkemize, ülkemizin kurumlarına yarar yerine zarar ge
tireceği kanaati taşıdığımızı ve Tasarıya karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. 

Münir Kutluata Emin Haluk Ayhan 

Sakarya Denizli 

Mehmet Günal Mustafa Kalaycı 

Konya Antalya 

Erkan Akçay 

Manisa 
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KARŞIOY YAZISI 

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun, Tasarı
nın çerçeve 1 inci maddesi ile değişik 3 üncü maddesinde yer alan "Stratejik ölçüt" tanımının somut 
olarak neyi ifade ettiği anlaşılır değildir. Çerçeve 9 uncu madde ile değişik 12 nci maddede yer alan 
stratejik ölçütle ilgili hükümler dikkate alınarak söz konusu tanımın daha anlaşılır ve somut hale ge
tirilmesi önerilmiş olmasına rağmen, önerimiz itibar görmemiştir. 

4749 sayılı Kanunun, Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddesinin dör
düncü fıkrasındaki, dış borcun ikrazı halinde ilgili kurumlardan, ikraz edilen tutar üzerinden bir de
faya mahsus olmak üzere binde 5 oranında alınan ikraz ücretinin iki katına çıkarılması hem ölçüsüz 
bir artış hem de kurum için ikraz maliyetini artıran bir unsurdur. 

4749 sayılı Kanunun, Tasarının çerçeve 5 inci maddesi ile değiştirilen 8 inci maddesinin üçün
cü fıkrasının sonuna eklenen cümle ile; Hazine geri ödeme garantisi ve Hazine yatırım garantisi ile 
lehine garanti sağlanan taraftan verilecek her garanti için bir defaya mahsus olmak kaydıyla garanti 
edilen tutarın yüzde birine kadar alınan garanti ücretinin beş katına kadar artırılması konusunda Ba
kana yetki verilmesi de borçlanmanın maliyetini artırıcı nitelikte bulunmuştur. 

Aynı maddede yapılan değişiklikle, özel yatırım ve kalkınma bankalarından, dış imkanlardan ya
rarlanırken müsteşarlığın izni aranmazken, kamu yatırım ve kalkınma bankalarına bir yıldan fazla sü
reli dış imkanlar için müsteşarlık izni getirilmesi rekabet açısından uygun görülmemektedir. 

4749 sayılı Kanunun, Tasarının çerçeve 6 nci maddesi ile değiştirilen 9 uncu maddesinde; nak
di ve ayni hibe anlaşmalarını yaparken Dışişleri Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kara
rı aranırken, anlaşma şartlarında değişiklik yaparken hem Dışişleri Bakanlığının görüşünün alınma
ması hem de Bakanlar Kurulu Kararı yerine bakan onayı ile yetinilmesi, anlaşma imza prosedürüne 
uygun düşmemektedir. 

4749 sayılı Kanunun, Tasarının çerçeve 9 uncu maddesi ile değişik 12 nci maddesinde; "kamu 
bankaları, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve 
bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıkları hariç olmak üzere özel bütçeli idare
ler, sosyal güvenlik kurumları, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuru
luşlar ile döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve mad
dede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri kendi bütçeleri veya tasar
rufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını T.C. Merkez Bankasında veya Maliye Bakanı ile 
Bakanın müşterek teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenecek esaslar dahilinde Türkiye'de yerleşik 
bankalar nezdinde kendi adlarına açtıracakları hesaplarda toplarlar." denilmektedir. Kamu kaynak
larının yatırılacağı bankanın başbakanın onayı ile belirlenecek olması, söz konusu makamı gereksiz 
eleştirilere açık hale getireceğinden, belirlemenin Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması daha uygun 
olacaktır. 

4749 sayılı Kanuna çerçeve 18 inci madde ile ilave edilen Geçici Madde 15'de; İstanbul'da 
2009 yılında düzenlenecek olan Dünya Bankası Grubu ve IMF toplantısı için gerçekleştirilecek or
ganizasyon giderleri ve bu kapsamda yapılacak mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Ka
nunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun bazı hükümlerinden muaf tutul
ması, kamu kaynaklarının ihalesiz harcanması sonucunu doğuracağından uygun görülmemektedir. 
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4749 sayılı Kanuna çerçeve 18 inci madde ile ilave edilen Geçici Madde 18'de; yıllardır hak sa
hipleri adına yapılan konut edindirme yardımının neması ile birlikte ödenmesi için gerekli kaynağı 
bulamayan hükümetin, tasarıya önerge ile eklediği bu madde ile, söz konusu ödemeleri borçlanma
ya gitmek suretiyle karşılayabilmesine imkan tanınmaktadır. Bu durum, Hükümetin Türkiye Eko
nomisini getirdiği nokta açısından önemli bir eleştiri konusu olarak değerlendirilmektedir. 

Tasarının çerçeve 20 nci maddesi ile 5234 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin yürürlükten kal
dırılması; çerçeve 9 uncu maddede yapılan düzenleme aynı sonucu vermediğinden ve kamu kurum
larının hesaplarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası nezdinde tutulması uygulamasına kısmen son verilmesi sonucunu doğurduğundan 
uygun görülmemektedir. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle çoğunluk görüşüne iştirak edilmemiştir. 

Saygıyla arz olunur. 

Harun Öztürk 

İzmir 
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FIÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ 
YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ 

HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 4749 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinde yer alan "Dış borcun tahsisi", "Ge
nel giderler", "Hazine yatırım garantisi", "Hi
be", "Para piyasası nakit işlemleri" ile "Proje" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNE
TİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA 
KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sa

yılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Dü
zenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesin
de yer alan "genel, katma ve özerk bütçeli ku
rum ve kuruluşları" ifadesi "5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), 
(II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan ida
reler ve kurumlan" şeklinde değiştirilmiş ve söz 
konusu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanunda genel ve katma bütçeli ku
rum ve kuruluşlar ile konsolide bütçeye tabi ku
ruluşlara yapılan atıflar, ilgisine göre 5018 sayı
lı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
nun eki (I) sayılı cetvelde yer alan idarelere; ge
nel ve katma bütçe dışındaki kurum ve kuruluş
lar ile konsolide bütçe dışındaki kuruluşlara ya
pılan atıflar, ilgisine göre 5018 sayılı Kanunun 
eki (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri dı
şındaki idareler ve kurumlar ile kamu iktisadi 
teşebbüslerine, özel hukuk hükümlerine tabi ol
makla beraber sermayesinin yüzde ellisinden 
fazlası kamuya ait olan kuruluşlara, fonlara, ka
mu bankalarına, kalkınma ve yatırım bankaları
na, büyükşehir belediyelerine, belediyelere ve 
bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim 
kuruluşlarına, yap-işlet-devret, yap-işlet ve iş
letme hakkı devri ve benzeri finansman model
leri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen 
projeler kapsamında ödeme, yükümlülükleri 
Hazine Müsteşarlığınca garanti edilen kuruluş
lara yapılmış sayılır." 

MADDE 2- 4749 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinde yer alan "Genel giderler", "Hazine 
yatırım garantisi" ve "Proje" tanımları aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"Genel giderler: Devlet borcunun yürütül
mesi ve yönetilmesi için yapılan kayıt ve tescil 
giderleri, kredi derecelendirme kuruluşlarına 
ödenen ücretler, avukatlık ücreti, müşavirlik üc
reti, kur farkları, komisyon ödemeleri, borç ser
visinin zamanında gerçekleştirilememesinden 
kaynaklanabilecek ödemeler, Devlet iç borçlan
ma senetleri basım ve ilan giderleri ile benzeri 
tüm masraf ve giderleri," 

"Hazine yatırım garantisi: Yap-işlet-
devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ve benze
ri finansman modelleri kapsamında ilgili kanun 
hükümlerine dayanan ve bunlarla sınırlı olmak 
üzere verilen garantileri," 

"Proje: Yıllık yatırım programlarında yer 
alan projeleri, milli savunma projelerini, niteli
ği itibarıyla yıllık yatırım programına tabi ol
mayan projeler ile yap-işlet-devret, yap-işlet, iş
letme hakkı devri ve benzeri finansman model
leri çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri veya 
münferiden bunlardan her birini," 

tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye "Dış imkan" tanımından sonra gelmek üze
re "Diğer Hazine alacağı", "Sivil toplum örgü
tü" tanımından sonra gelmek üzere "Stratejik öl
çüt" tanımı ilave edilmiştir. 

"Dış borcun tahsisi: Müsteşarlık tarafından 
herhangi bir dış finansman kaynağından sağla
nan dış finansman imkânlarının ekonominin çe
şitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak ve/veya 
finansman ihtiyacını karşılamak üzere, genel 
bütçe kapsamındaki kamu idarelerine, Yük
seköğretim Kuruluna, üniversitelere ve yüksek 
teknoloji enstitülerine; savunma ve güvenlik 
hizmetleri sektörleri ile sınırlı olmak üzere ni
hai kullanıcısının genel bütçe kapsamındaki ka
mu idarelerinden olması durumunda Projeyi yü
rüten özel bütçe kapsamındaki kuruluşlara anlaş
madaki amaca sadık kalınarak kullandırılmasını" 

"Genel giderler: Devlet borcunun yürütül
mesi ve yönetilmesi için yapılan kayıt ve tescil 
giderleri, kredi derecelendirme kuruluşlarına 
ödenen ücretler, avukatlık ücreti, müşavirlik üc
reti, kur farkları, komisyon ödemeleri, gecikme 
faiz ve cezaları, Devlet iç borçlanma senetleri 
basım ve ilan giderleri ve benzeri tüm masraf ve 
giderleri ile nakit akışlarının ve banka hesapla
rının yönetilmesi kapsamında doğan komisyon 
giderlerini" 

"Hazine yatırım garantisi: Yap-işlet-
devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ve ben
zeri finansman modelleri kapsamında ilgili ka
nun hükümlerine dayanan ve bunlarla sınırlı ol
mak üzere verilen garantileri," 

"Hibe: Herhangi bir dış finansman kayna
ğından geri ödeme yükümlülüğü olmaksızın 
Türkiye Cumhuriyetinin aldığı ayni ve/veya 
nakdi yardım ile Türkiye Cumhuriyetinin ya
bancı ülkeler, yabancı ülkelerin kuruluşları, 
uluslararası kuruluşlar ve oluşturulacak ulus
lararası yardım konsorsiyumlarına verdiği ayni 
ve/veya nakdi yardımı," 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

M A D D E 3 - 4749 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hibe al
maya" ibaresinden önce gelmek üzere "kamu 
bankaları ile kalkınma ve yatınm bankaları hariç 
2 nci maddede yer alan kuruluşların projeleri 
için dış finansman temini izni vermeye," ibare
si eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, beşinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra bu
na göre teselsül ettirilmiştir. 

"Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke 
garantisi vermeye, verilen garantilerin şartlann-
da değişiklik yapmaya; borç ve hibe vermeye; 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uy
gun görüşü ile gerçekleştirilmesi ivedi ve zaru
ri olan projeleri tespit etmeye ve gerektiğinde 
tespit edilen bu projelere Türkiye Cumhuriyeti 
adına sağlanan dış finansmanın anlaşmalardaki 
koşullarına bağlı kalmaksızın dış borcun ikrazı 
suretiyle kullandırılmasına karar vermeye; Müs
teşarlığın görüşü ve Bakanın teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir." 

"Para piyasası nakit işlemleri: Hazinenin 
kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere fı-
ziken basılı olmayan Devlet iç borçlanma sene
di çıkarmak veya para piyasası araçlarını kul
lanmak suretiyle yapılan azami otuz gün vadeli 
borçlanmaları" 

"Proje: Yıllık yatırım programlarında yer 
alan projeleri, milli savunma projelerini, niteli
ği itibarıyla yıllık yatırım programına tabi ol
mayan projeler ile yap-işlet-devret, yap-işlet, iş
letme hakkı devri ve benzeri finansman model
leri çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri veya 
münferiden bunlardan her birini," 

"Diğer Hazine alacağı: Hazine alacağı dı
şında kalan ve Müsteşarlığın Devlet tüzel kişili
ğini temsilen taraf olduğu işlemlerden kaynak
lanan alacakları" 

"Stratejik ölçüt: Borçlanma ve risk yöneti
minde esas alınacak olan ve borç yönetiminin 
genel risk/maliyet hedeflerini ifade eden göster
ge ve kriterleri" 

M A D D E 2 - 4749 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hibe al
maya" ibaresinden önce "dış finansman temini 
izni vermeye" ibaresi, "dış borcun ikrazı" iba
resinden önce "anlaşmanın mali şartlarına bağ
lı kalarak" ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, al
tıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklen
miş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

"Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke 
garantisi vermeye, verilen garantilerin şartlann-
da değişiklik yapmaya; borç ve hibe vermeye; 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uy
gun görüşü ile gerçekleştirilmesi ivedi ve zaru
ri olan projeleri tespit etmeye ve gerektiğinde 
tespit edilen bu projelere Türkiye Cumhuriyeti 
adına sağlanan dış finansmanın anlaşmalardaki 
koşullarına bağlı kalmaksızın dış borcun ikrazı 
suretiyle kullandınlmasına karar vermeye; Müs
teşarlığın görüşü ve Bakanın teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5- 4749 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "mali dış 
koşulları" ibaresi "mali koşullan" şeklinde de
ğiştirilmiş, dördüncü fıkrasının ilk cümlesinden 
sonra gelmek üzere "Dış borcun ikrazı suretiy
le finanse edilecek projelerin yatırım progra
mındaki yeri ve önceliği hususunda Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü alı
nır." cümlesi eklenmiş ve dördüncü fıkrasının ikin
ci cümlesinde yer alan "binde beş oranında" ibaresi 
"yüzde birine kadar" şeklinde değiştirilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

"Yıllık yatınm programında yer alan pro
jelere dış finansman temini izni verilmesi için 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uy
gun görüşü aranır. Kuruluş, ihale mevzuatı da 
dahil olmak üzere projelerle ilgili olarak tabi ol
duğu mevzuata uymakla yükümlü olup, dış fi
nansman temini izni verilmiş olması, kuruluşun 
bu husustaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
Müsteşarlığın yetki ve sorumluluğu, talep edi
len dış finansmanın sağlanması ve sonuçlandı
rılması ile sınırlıdır." 

MADDE 4- 4749 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin başlığı, "Borçlanma, ikraz ve ga
ranti limiti" şeklinde, son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Mali yıl içinde sağlanacak garantili imka
nın ve ikrazen kullandırılacak dış borcun limiti, 
her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenir." 

"Genel yönetim kapsamındaki mahalli ida
reler ile bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüsle
rinin yurtiçi piyasalarda yapacakları tahvil ih
raçları Müsteşarlığın iznine tabidir. Bu iznin ve
rilmesi Hazine Garantisi sağlandığı anlamına 
gelmez. Söz konusu izin sürecine ilişkin usul 
ve esaslar Müsteşarlık tarafından hazırlanacak 
bir yönetmelikle belirlenir. Sermaye piyasası 
mevzuatı hükümleri saklıdır." 

"Bu projelere dış finansman temini aşama
sında da projelerin yıllık yatınm programındaki 
yeri, tutan ve ödeneği konusunda Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü alınır." 

MADDE 3- 4749 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin başlığı, "Borçlanma, ikraz ve ga
ranti limiti" şeklinde, ikinci fıkrası ile son fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Borçlanma limiti değiştirilemez. Ancak 
borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate 
alınarak, bu limit yıl içinde en fazla yüzde beş 
oranında artırılabilir. Bu miktarın da yeterli ol
madığı durumlarda, ilave yüzde beş oranında bir 
tutar, ancak Müsteşarlığın görüşü ve Bakanın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile artırı
labilir. Bütçenin denk olması durumunda da 
borçlanma, anapara ödemesinin en fazla yüzde 
beşine kadar artınlabilir." 

"Mali yıl içinde sağlanacak garantili imkân 
ve dış borcun ikrazı limiti, yılı bütçe kanunuyla 
belirlenir." 

MADDE 4- 4749 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin; birinci fıkrasında geçen "mali dış 
koşullan" ibaresi "mali koşullan" şeklinde, dör
düncü fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "bin
de beş oranında" ibaresi "yüzde birine kadar" 
şeklinde değiştirilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 7- 4749 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Türkiye 
Cumhuriyeti adına yabancı ülkeler, yabancı ül
kelerin kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve 
oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyum
larına nakdî hibe vermeye" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "ve bu yöndeki anlaşmaları imza
lamak için Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerini 
tayine" ibaresi eklenmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

MADDE 5 - 4749 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin; üçüncü fıkrasının sonuna aşağıda
ki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasının birinci 
cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve onuncu fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu oranı beş katına kadar artırmaya Ba
kan yetkilidir." 

"Kamu mevduat bankaları ile özel yatırım 
ve kalkınma bankaları hariç olmak üzere, bu Ka
nun kapsamındaki kuruluşlarca sağlanacak her 
türlü dış imkân ile diğer kurum ve kuruluşlar le
hine verilecek garantiler Müsteşarlığın iznine ta
bidir. Kamu yatırım ve kalkınma bankaları tara
fından sağlanacak bir yıl ve daha kısa vadeli dış 
imkân bu izne tabi değildir. Bu iznin verilmesi 
Hazine garantisi sağlandığı anlamına gelmez. 
İzin verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönet
melikle düzenlenir." 

MADDE 6- 4749 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ve 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Hibe alınmasına ilişkin anlaşmalarda de
ğişiklik yapmaya Bakan yetkilidir." 

"Nakdi hibe vermeye ve bu yöndeki anlaş
maları imzalamak için Türkiye Cumhuriyeti 
temsilcilerini tayine, Dışişleri Bakanlığı ile Ha
zine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak kay
dıyla Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. Söz konusu hibe tutarları Müsteşarlık 
bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten kar
şılanır. Nakdi hibe verilmesine ilişkin anlaşma
ların hazırlık, temas ve müzakereleri Müsteşar
lık tarafından yürütülür ve Dışişleri Bakanlığı 
ile istişare edilerek sonuçlandırılır. Nakdi hibe 
verme anlaşmalarının şartlarında değişiklik yap
maya Bakan yetkilidir. Ayni hibe verilmesine 
ilişkin anlaşmaların hazırlık, temas ve müzake
releri ise ilgili kuruluşlar tarafından yürütülerek 
sonuçlandırılır. Ayni hibe vermeye ve bu yön
deki anlaşmaları imzalamak için Türkiye Cum
huriyeti temsilcilerini tayine ilgili Bakanın tek-

MADDE 6- 4749 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna "Bu oranı 
beş katına kadar artırmaya Bakan yetkilidir." 
cümlesi eklenmiş, dördüncü fıkrasının ilk cüm
lesi "Hazine geri ödeme garantisi verilmesi su
retiyle finanse edilecek projelerin yatırım prog
ramındaki yeri ve önceliği hususunda Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görü
şü alınır." şeklinde değiştirilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 8- 4749 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "verilen 
borçlann yeniden yapılandırılmasına" ibaresin
den sonra gelmek üzere "ve bu yöndeki anlaş
maları imzalamak için Türkiye Cumhuriyeti 
temsilcilerini tayine" ibaresi eklenmiş, "Bu borç
lara dair anlaşmalara ilişkin her türlü hazırlık, te
mas ve müzakereler Müsteşarlık tarafından yü
rütülür" ibaresinden sonra gelen "ve sonuçlandı
rılır" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

lifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ayni hi
be verme anlaşmalarında değişiklik yapmaya il
gili Bakan yetkilidir. Hibe vermeye ilişkin an
laşmalar, anlaşmada aksine bir hüküm bulun
mamak kaydıyla imza tarihi itibarıyla Bakanlar 
Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Savunma ve 
güvenlik amaçlı hibeler hakkında bu fıkra hü
kümleri uygulanmaz." 

MADDE 7 - 4749 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 10- Türkiye Cumhuriyeti adına; 
yabancı ülkeler, yabancı ülkelerin kuruluşları, 
uluslararası kuruluşlar ve oluşturulacak ulus
lararası yardım konsorsiyumlarına borç verme
ye, bu borcun esas ve şartlarını belirlemeye, ve
rilen borçların yeniden yapılandırılmasına ve bu 
yöndeki anlaşmaları imzalamak için Türkiye 
Cumhuriyeti temsilcilerini tayine Müsteşarlığın 
görüşü ve Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. Bu kapsamda verilecek borç tu
tarları Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konula
cak ödenekten karşılanır. Bu borçlara dair an
laşmalara ilişkin her türlü hazırlık, temas ve mü
zakereler Müsteşarlık tarafından yürütülür ve 
sonuçlandırılır. Borç vermeye ilişkin anlaşma
lar Bakanlar Kurulu kararı ile anlaşmada aksine 
bir hüküm bulunmamak kaydıyla imza tarihi iti
barıyla yürürlüğe girer. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şir
ketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlen
dirme Kurulu tarafından yabancı ülkelere yöne
lik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat 
kredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sigorta 
işlemlerine ilişkin olarak yıllık programında be
lirlenen Ülke Limitleri Listesi Bakanlar Kuru
lunca onaylanır. Türkiye İhracat Kredi Bankası 
Anonim Şirketi tarafından Ülke Limitleri Liste
sinde yer alan ülkelere bu ülkelerdeki bankalar 
ve diğer kuruluşlara açılacak iki yıl ve daha 
uzun vadeli mal ve/veya hizmet satış sözleşme
leri veya bu tür sözleşmelerle eş değer fınansal 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

kiralama işlemleri ile ilgili nakdi ve gayrinakdi 
resmi destekli ihracat kredileri ile iki yıl ve da
ha uzun vadeli sağlanacak sigorta desteğinin 
esaslarını ve fınansal hükümlerini düzenlemeye 
Bakan yetkilidir. Bakan bu yetkisini, Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenecek limitler çerçeve
sinde Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim 
Şirketi Yönetim Kuruluna devredebilir. 

Ülkemiz açısından özel önem arzeden ül
kelerdeki kuruluşlara düşük faizli ve/veya dü
şük primli ve/veya uzun vadeli tavizli nakdi ve 
gayrinakdi resmi destekli ihracat kredisi açıl
ması hususunda Bakanın teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca Türkiye İhracat Kredi Bankası 
Anonim Şirketine görev verilebilir. Bu fıkra 
kapsamında Banka tarafından açılacak tavizli 
nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kre
dileri nedeniyle Bankanın uğrayacağı gelir ka
yıpları, Hazinece karşılanır. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şir
ketinin politik riskler nedeniyle kredi, garanti ve 
sigorta işlemlerinden doğabilecek zararları Ha
zinece karşılanır. Bankanın tavizli resmi destek
li ihracat kredileri nedeniyle uğrayacağı gelir ka
yıpları ile politik riskler nedeniyle kredi, garan
ti ve sigorta işlemlerinden doğabilecek zararla
rının Hazinece ödenmesine ilişkin usul ve esas
lar Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şir
ketinin yabancı ülkelere ve bu ülkelerdeki ban
kalar ve diğer kuruluşlara verdiği tavizli ve/ve
ya tavizsiz nakdi ve gayrinakdi resmi destekli 
ihracat kredileri ile yaptığı iki yıl ve daha uzun 
vadeli sigorta işlemlerine ilişkin alacakların üç 
yıl veya daha uzun vadeli olarak yeniden yapı
landırılmasına ilişkin anlaşmalar Müsteşarlığın 
uygun görüşü ve Bakanın teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu tarafından onaylanır. Bu kredilerden 
ve sigorta işlemlerinden kaynaklanan alacakla
rın üç yıldan daha az süreyle yeniden yapılandı
rılmasına ilişkin esasları ve finansman hüküm-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9- 4749 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinin birinci fıkrasına "Bakan yetkilidir" 
ibaresinden önce gelmek üzere "ve ilgili ala
cakları anlaşmaya bağlamaya" ibaresi ile aynı 
maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üze
re aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar bu
na göre teselsül ettirilmiştir. 

"Bu Kanunun 8 inci maddesinin beşinci 
fıkrasında yer alan hükümler ikrazen kullandı
rılan dış borca ilişkin olarak da geçerlidir." 

lerini düzenlemeye Bakan yetkilidir. Bakan bu 
yetkisini Bakanlar Kurulu tarafından belirlene
cek tutar ve/veya süre limitleri çerçevesinde 
Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 
Yönetim Kuruluna devredebilir." 

MADDE 8- 4749 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş, üçüncü ve yedinci fıkralarından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Bu Kanun hükümlerine göre imzalanan 
garanti, ikraz ve hibe anlaşmaları kapsamında 
yapılan işlemler ile bu Kanun kapsamında olu
şan Hazine alacakları nedeniyle Kanunun 2 nci 
maddesinde sayılan kuruluşlardan her türlü bil
gi ve belge istemeye, söz konusu kuruluşlar hak
kında Hazine Kontrolörleri Kurulu aracılığıyla 
denetim yaptırmaya ve kamu iktisadi teşebbüs
leri, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bun
ların bağlı kuruluşları ile bağlı ortaklıkları, mü
essese ve işletmeleri ile birliklerinden bağımsız 
denetim kuruluşlarınca uluslararası genel kabul 
görmüş denetim standartlarına uygun olarak ha
zırlanacak bağımsız denetim raporlarını talep et
meye Müsteşarlık yetkilidir." 

"Bu Kanunun 8 inci maddesinin beşinci 
fıkrasında yer alan hükümler dış borcun ikrazı
na ilişkin olarak da geçerlidir." 

"Diğer Hazine Alacaklarının kaydının ya
pılmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ta
rafından belirlenir." 

MADDE 9- 4749 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 12- Makroekonomik dengeleri 
gözeterek maliye ve para politikaları ile uyum
lu bir şekilde nakit akışlarının yönetilmesi ve 
makul risk düzeyi çerçevesinde orta ve uzun dö
nemde en uygun maliyeti sağlayacak borçlanma 
yapısının oluşturulması amacıyla gerekirse borç 
yapısının değiştirilmesi için işlemler yapılması 
ve bunun için gerekli alt yapının güçlendirilme
sine, Türkiye Cumhuriyeti adına Bakanın verdi-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 



- 4 8 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

ği yetki çerçevesinde, Müsteşarlık yetkilidir. Na
kit akışlarının yönetiminin gerektirdiği faiz öde
meleri, borç ve risk yönetimi kapsamındaki fı
nansal tekniklerin kullanılmasından kaynakla
nan ödemeler Müsteşarlık bütçesine bu amaçla 
konulacak ödenekten karşılanır. 

Müsteşarlık, piyasa yapıcılığı sistemini 
kurmaya, sistemin işleyiş esaslarını belirlemeye 
ve işleyişi ile ilgili her türlü tedbiri almaya ve
ya sistemi kaldırmaya yetkilidir. 

Genel bütçe kapsamındaki ödemeleri za
manında yapabilmek, nakit akımları arasındaki 
dönemsel farklılıkların ödemeler üzerindeki 
olumsuz etkilerini önlemek amacıyla, kısa dö
nemli nakit ihtiyacını karşılamak için para piya
salarında nakit işlem yapmaya ve/veya yaptır
maya, Hazine hesaplarında oluşacak nakit faz
lalıklarını değerlendirmek amacıyla Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla nema-
landırılmasını teminen işlem yaptırmaya, bu 
amaçlarla teminat almaya ve vermeye Bakan 
yetkilidir. Nemalandırmaya ilişkin usul ve esas
lar Müsteşarlık ile Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası arasında müştereken tespit olunur. Pa
ra piyasası nakit işlemleri stoku ilgili yıl bütçe 
başlangıç ödenekleri toplamının yüzde ikisini 
geçemez. Bu oranı iki katına kadar artırmaya 
Bakan yetkilidir. 

Genel bütçe kapsamındaki idareler kendi 
bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her 
türlü mali kaynaklarını Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasında veya muhabirinde açılacak 
hesaplarda toplarlar. Kamu bankaları, mazbut 
vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst 
kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıkla
rı hariç olmak üzere özel bütçeli idareler, sosyal 
güvenlik kurumları, özel kanunla kurulmuş di
ğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar 
ile döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel 
idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu mad-
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dede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve 
işletmeleri ile birlikleri kendi bütçeleri veya ta
sarrufları altında bulunan her türlü mali kay
naklarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sında veya Maliye Bakanı ile Bakanın müşterek 
teklifi ve Başbakanın onayıyla belirlenecek 
esaslar dahilinde Türkiye'de yerleşik bankalar 
nezdinde kendi adlarına açtıracakları hesaplarda 
toplarlar. Bu maddede sözü edilen kurumlar ta
hakkuk etmiş tüm ödemelerini bu hesaplardan 
yaparlar. Kamu kaynaklarının bu madde hü
kümlerine aykırı şekilde değerlendirilmesinden 
elde edildiği tespit edilen nemalar genel bütçe
ye gelir kaydedilir. İlgili kamu kurum ve kuru
luşlarının yetkilileri ile muhasebe yetkilileri yu
karıda bahsi geçen hükümlerin yerine getiril
mesinden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. 
Bu fıkra kapsamındaki hususlara istisna getir
meye, uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye 
Maliye Bakanı ve Bakanın müşterek teklifi ile 
Başbakan yetkilidir. 

Hazinenin Devlet dış borcu kapsamında or
taya çıkan yükümlülüklerinin uluslararası ser
maye piyasalarında mevcut muhtelif fınansal 
araçlar vasıtasıyla yönetimi amacıyla, takas dâ
hil türev ürünleri kullanmaya, nakit ile yurtiçi 
ve yurtdışı menkul kıymet şeklinde teminat al
maya ve değerlendirmeye, teminat vermeye ve 
bu amaçla gerektiğinde yurtdışından menkul 
kıymet satın almaya, daha önce uluslararası ser
maye piyasalarında ihraç olunan tahvilleri geri 
almaya, başka tahvillerle değiştirmeye ve ben
zeri işlemlere ilişkin anlaşma yapmaya Bakan 
yetkilidir. Söz konusu anlaşmalar, anlaşmada 
aksine hüküm yoksa imzalandıkları tarih itiba
rıyla yürürlüğe girer. Bu anlaşmalara ilişkin te
mas ve müzakereler Müsteşarlık tarafından yü
rütülür ve sonuçlandırılır. 

Borç ve risk yönetimi amacıyla daha önce 
ihraç olunan Devlet iç borçlanma senetleri işle
miş faizleri ödenerek veya piyasa koşullarından 
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geri alınabilir, başka senetlerle değiştirilebilir 
veya gerektiğinde söz konusu senetlerin anapa
raları ödenmeksizin sadece işlemiş faiz tutarla
rı kupon ödeme tarihinden önce erken itfaya tâ
bi tutulabilir. Ayrıca bu amaçla, takas dâhil türev 
ürünler kullanılabilir. Bu kapsamda nakit ile 
yurtiçi ve yurtdışı menkul kıymet şeklinde te
minat alınabilir ve değerlendirilebilir, teminat 
verilebilir ve bu amaçla gerektiğinde yurtdışın
dan menkul kıymet satın alınabilir. 

Bu madde kapsamında sayılan ve Devlet iç 
ve dış borcu yönetiminde kullanılan fınansal iş
lemler, faiz ve anapara geri ödeme tarihinde olu
şabilecek değer değişimleri dikkate alınmaksızın 
stratejik ölçütler esas alınarak gerçekleştirilir. 

Hazinenin mali varlık ve yükümlülükleri
nin yönetimine ilişkin stratejik ölçütler ve uy
gulama çerçevesi Bakan, Müsteşar, Müsteşar
lıkta görevli Müsteşar Yardımcıları ile Genel 
Müdürler arasından belirlenecek üyelerden olu
şan Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından 
tespit edilir ve Bakan tarafından onaylanır. 

Borç ve Risk Yönetimi Komitesinin, Dev
let borcu ve Hazine garantilerinin yönetimi kap
samında stratejik ölçütlerin belirlenmesi, ikraz 
ve garanti limitinin önerilmesi, Hazine alacak 
yönetimine ve Hazine nakit varlıklarına ilişkin 
temel politikaların tespitine yönelik toplantıla
rına Bakan başkanlık eder. 

Borç ve Risk Yönetimi Komitesinin, Hazi
nenin mali varlık ve yükümlülüklerinin yöneti
mine ilişkin olarak uygulamanın izlenmesi, et
kinliğin artırılması, altyapının geliştirilmesi ve 
diğer hususlardaki toplantılarına Müsteşar baş
kanlık eder. Borç ve Risk Yönetim Komitesi, 
ayda en az bir kez toplanır. 

Borç ve Risk Yönetimi Komitesinin sekre-
terya işlerini risk yönetiminden sorumlu birim 
yürütür. Toplantılar risk yönetimi biriminin öne
risiyle Başkan tarafından belirlenen gündemle 
yapılır." 
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MADDE 10- 4749 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin altıncı fıkrasının ilk cümlesinde yer 
alan "ve sağlanan Hazine garantileri" ibaresi 
madde metninden çıkartılmış, altıncı fıkrasının 
sonuna "Dış proje kredisi kullanımlarına ilişkin 
olarak sadece dış borç kaydı ve dış borç kaydı
nın muhasebeleştirilmesi Müsteşarlığın sorum
luluğunda olup, kullanımların usulüne uygunlu
ğu da dahil olmak üzere, kullanımlara ilişkin her 
türlü sorumluluk kullanıcı kuruluşlara aittir." 
ibaresi; onuncu fıkrasında yer alan "ve benzeri 
yükümlülükleri" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"anlaşmaların imzalanması veya yürürlüğe gir
mesinden bağımsız olarak" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 10- 4749 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkradan 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, 
yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Malî yıl içinde, türev ürünler dahil olmak 
üzere, ödenecek Devlet iç ve dış borç anapara 
ödemeleri ile iç ve dış borçlanma tutarlarını, Ha
zinenin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla para piyasalarından yapacağı borçlan
ma tutarları ile borç verme tutarlarını, dış bor
cun ikrazı ve ikrazen ihraç edilmiş olan Devlet 
iç borçlanma senetlerinden yapılan anapara tah
silatını ve türev ürünlerden ve para piyasası nakit 
işlemlerinden kaynaklanan teminatları bütçe dı
şında özel hesaplarda izlemeye Bakan yetkilidir." 

"Her ne suretle olursa olsun, türev ürünler 
de dâhil, yapılmış olan borçlardan doğan Devlet 
iç ve dış borç faizleri ile iskonto giderleri, genel 
giderler, teminatların faizleri ile Hazinenin kısa 
vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
para piyasalarından yapacağı borçlanma faizle
ri bu amaçla bütçeye yeterli miktarda konulacak 
ödeneklerle karşılanır. Bu ödenekler hakkında 
10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kanunun 21 in
ci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulan
maz. Türev ürünler de dâhil, yapılmış olan borç
lardan doğan Devlet iç ve dış borç faizleri ile is
konto giderleri, teminatların faizleri ile Hazine
nin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla para piyasalarından yapacağı borçlan
ma faizlerine ilişkin tertiplere yılı Bütçe Kanu
nu ile konulan başlangıç ödeneklerine, Bakanın 
teklifi üzerine yüzde beş oranına kadar ödenek 
eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek
lerden bütçenin diğer kalemlerine hiçbir şekilde 
aktarma yapılamaz." 

"Kullanıcı ve borçlu bütün kamu kurum ve 
kuruluşları, Müsteşarlığın sahip olduğu iç ve dış 
yükümlülüklerin muhasebe ve istatistik kayıtla-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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rina doğru ve zamanında aktarılmasını teminen, 
ikraz ve tahsis edilen krediler ile herhangi bir dış 
finansman kaynağından Hazine garantisi altında 
veya Hazine garantisi olmaksızın sağladıkları 
dış kredi anlaşmaları ve bu anlaşmalar kapsa
mındaki kullanım ve her türlü ödemeleriyle il
gili bilgilerini ve Müsteşarlığın ihtiyaç duydu
ğu diğer bilgi ve belgeleri, dış borç kaydı yapı
lan kullanımlarına ilişkin teyit bilgilerini ve Ka
nun kapsamında sağlanan hibelerden yaptıkları 
kullanım bilgilerini, kredi kullanımına aracılık 
eden kurum ve kuruluşlar da söz konusu kredi
lere ilişkin olarak temini talep edilen her türlü 
bilgiyi, Müsteşarlık tarafından nakit aktarımı ya
pılan kamu kurum ve kuruluşları Müsteşarlıkça 
talep edilen her türlü bilgiyi ve bankalar ile di
ğer fınansal kuruluşlar ise kamu kurum ve ku
ruluşlarına ait her türlü varlık ve yükümlülükle
re ilişkin bilgileri belirlenen usul ve esaslar çer
çevesinde Müsteşarlığa vermekle yükümlüdür." 

"Dış proje kredisi kullanımlarına ilişkin 
olarak sadece dış borç kaydı ve dış borç kaydı
nın muhasebeleştirilmesi Müsteşarlığın sorum
luluğunda olup, kullanımların usulüne uygunlu
ğu da dâhil olmak üzere, kullanımlara ilişkin so
rumluluk kullanıcı kuruluşlara aittir." 

"Risk hesabına yapılan ödemeler hariç ol
mak üzere Dış borcun ikrazı ve ikrazen ihraç 
edilmiş olan Devlet iç borçlanma senetleri sure
tiyle kullandırılan finansman imkânları, için 
Müsteşarlığa ödenen anapara dışındaki taksit tu
tarları ile gecikme faiz ve cezalan bütçeye gelir 
kaydolunur." 

"Müsteşarlıkça bu Kanun kapsamında 
borçlu veya garantör sıfatıyla herhangi bir dış 
finansman veya türev ürüne ilişkin olarak baş
latılan işlemler kapsamında ilgili anlaşmalann 
imzalanmasından önce veya imzalanan anlaş
maların veya daha önce imzalanmış anlaşmala
rı tadil eden anlaşmaların yürürlüğe girmesini 
sağlayacak kanunî düzenlemeler tamamlanınca-
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ya kadar peşin ödenmesi gereken komisyon üc
reti, taahhüt ücreti, garanti ücreti, gecikme faizi 
ve benzeri yükümlülükleri ödemeye Bakan yet
kilidir. Söz konusu komisyon ücreti, taahhüt üc
reti, garanti ücreti, gecikme faizi ve benzeri yü
kümlülükler, ilgili anlaşmaların veya daha önce 
imzalanmış anlaşmaları tadil eden anlaşmaların 
imzalanması veya yürürlüğe girmesinden ba
ğımsız olarak ödenebilir. Söz konusu yükümlü
lükler Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konula
cak ödenekten karşılanır." 

MADDE 11- 4749 sayılı Kanuna 14 üncü 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
14/A maddesi eklenmiştir. 

"İdari para cezaları 
MADDE 14/A- Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası gere

ğince Müsteşarlıktan izin alınmaması, 
b) 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 

belirtilen ikraz ücretinin Müsteşarlıkça talep edi
len süre içerisinde ödenmemesi, 

c) 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında be
lirtilen garanti ücretinin Müsteşarlıkça talep edi
len süre içerisinde ödenmemesi, 

ç) 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında be
lirtilen sorumluluk ile müteselsil sorumluluğa 
ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, 

d) 8 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğin
ce Hazine garantisi altında sağlanan dış kredile
re ilişkin geri ödemeler için gereken tutarın yılı 
bütçelerinde yatırım harcamalarına kıyasla ön
celikli olarak ayrılmaması, 

e) 8 inci maddesinin onuncu fıkrası gere
ğince Müsteşarlıktan izin alınmaması, 

f ) 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası gere
ğince ikrazen kullandırılan dış borca ilişkin ola
rak Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında 
belirtilen sorumluluk ile müteselsil sorumluluğa 
ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, 

g) 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında be
lirtilen bilgi, belgeler ile bağımsız denetim ku-
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ruluşlarınca uluslararası genel kabul görmüş de
netim standartlarına uygun olarak hazırlanacak 
bağımsız denetim raporlarının Müsteşarlıkça ta
lep edilen süre içerisinde verilmemesi ve Hazi
ne Kontrolörleri Kurulu aracılığıyla denetim 
yaptırılmasına engel olunması, 

h) 11 inci maddesinin yedinci fıkrası gere
ğince oluşturulacak Dış Borç Ödeme Hesabının 
ihdasında ve işletilmesinde ilgili mevzuat ve an
laşmalarda belirlenen esaslara uyulmaması, 

ı) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ge
reğince istenecek her türlü bilgi ve belgenin belir
lenen usul ve esaslar çerçevesinde verilmemesi, 

i) 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasında be
lirtilen yılı bütçesinin ilgili tertipleriyle ilişki-
Iendirilme, bütçeleştirme ile ödenek ve gider 
kaydedilmeye ilişkin yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi, 

hallerinde, söz konusu yükümlülükleri ye
rine getirmeyen kişiler hakkında 750 Yeni Türk 
Lirası idari para cezası uygulanır. 

İdari para cezalarının verilmesini gerekti
ren fiillerin üç yıl içerisinde tekrarı halinde, ve
rilen para cezası iki katı, aynı süre içerisinde 
ikinci ve müteakip tekrarı halinde ise üç katı ar
tırılarak uygulanır. 

İdari para cezası ilgilisine tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay içerisinde ödenir." 

MADDE 12- 4749 sayılı Kanunun 16 nci 
maddesinin; başlığı "Düzenleme yapma, danış
manlık hizmetleri ile anlaşma ve ilgili dokü
manların muhafazası" şeklinde, birinci fıkrasın
da geçen "ve garanti limiti" ibaresi "ikraz ve ga
ranti limiti" şeklinde, "uluslararası kredili iha
leye çıkma" ibaresi "dış finansman temini izni 
verilmesi" şeklinde, dördüncü fıkrasında geçen 
"yabancı ülkelere, bu ülkelerdeki kurum ve ku
ruluşlara, uluslararası kuruluşlara" ibaresi "yur
tiçinde ve yurtdışında" şeklinde değiştirilmiş ve 
maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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MADDE 12- 4749 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin (C) fıkrasının (1) numaralı bendin
de yer alan "Savunma ve güvenlik amaçlı kredi 
ve hibe anlaşmaları" ibaresi, "Savunma ve gü
venlik amacıyla sağlanan finansmana ilişkin 
kredi, garanti ve hibe anlaşmaları" olarak; (2) 
numaralı bendinde yer alan "sağlanan kredilere 
ilişkin olarak imzalanan anlaşmalar" ibaresi, 
"sağlanan finansmana ilişkin olarak imzalanan 
kredi ve garanti anlaşmaları" olarak; (3) numa
ralı bendinde yer alan "geri ödenmesini düzen
leyen kredi anlaşmaları" ibaresi "geri ödenme
sini düzenleyen kredi ve garanti anlaşmaları" 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 13- 4749 sayılı Kanunun geçici 
9 uncu maddesinde yer alan "ve benzeri yü
kümlülükler hakkında da" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "anlaşmaların imzalanması veya 
yürürlülüğe girmesinden bağımsız olarak" iba
resi eklenmiştir. 

MADDE 14- 4749 sayılı Kanuna aşağıda
ki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10- Sel ve Deprem Fe
laketi Acil Yardım Projesi, Marmara Depremi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

"Bu Kanun kapsamında yer alan hususlara 
ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına Müste
şarlıkça imzalanmış anlaşmaların ve ilgili dokü
manların asılları Müsteşarlıkça muhafaza edilir." 

MADDE 13- 4749 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin (C) fıkrasının (1) numaralı bendin
de geçen "Savunma ve güvenlik amaçlı kredi ve 
hibe anlaşmaları" ibaresi "Savunma ve güven
lik amacıyla sağlanan finansmana ilişkin kredi, 
garanti ve hibe anlaşmaları" şeklinde, (2) nu
maralı bendinde geçen "sağlanan kredilere iliş
kin olarak imzalanan anlaşmalar" ibaresi, "sağ
lanan finansmana ilişkin olarak imzalanan kre
di ve garanti anlaşmaları" şeklinde, (3) numa
ralı bendinde geçen "geri ödenmesini düzenle
yen kredi anlaşmaları" ibaresi "geri ödenmesini 
düzenleyen kredi ve garanti anlaşmaları" şek
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 14- 4749 sayılı Kanunun Geçici 
3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Ancak bu madde kapsamında uzlaşılan tu
tarlar ile ilgili olarak; uzlaşma taksitlerinde uz
laşma tarihinden bu yana gecikmeye düşmüş ku
rum ve kuruluşlar, uzlaşmadan kaynaklanan 
borçları ile gecikme faiz ve cezalarının tamamı
nı 31/12/2008 tarihine kadar ödedikleri takdir
de uzlaşmaları iptal edilmez." 

MADDE 15- 4749 sayılı Kanunun Geçici 
9 uncu maddesinde geçen "ilgili anlaşmaların" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "veya daha ön
ce imzalanmış anlaşmaları tadil eden anlaşma
ların" ibaresi, "ve benzeri yükümlülükler hak
kında da" ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgi
li anlaşmaların veya daha önce imzalanmış an
laşmaları tadil eden anlaşmaların imzalanması 
veya yürürlüğe girmesinden bağımsız olarak" 
ibaresi eklenmiştir. 
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Acil Yeniden Yapılandırma Projesi, Türkiye Alt
yapı ve Kentsel Yeniden Yapılandırma Projesi, 
Kalıcı Konutların Karayolu Bağlantıları Projesi, 
Ç ı n a r c ı k - T e ş v i k i y e - K o c a d e r e - E s e n k ö y -
Armutlu Kanalizasyon Projesi, Sosyal Riskin 
Azaltılması Projesi ve Özelleştirme Sosyal Des
tek Projesi, Endüstriyel Teknoloji Projesi ve 
TÜBİTAK-Bilten Araştırma Uydusu Projesinin 
finansmanı için Dünya Bankası, Avrupa Yatırım 
Bankası, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin il
gili finans kuruluşları ve National VVestminster 
Banktan sağlanmış olan kredilerden bu madde
nin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan kulla
nımlar sonucunda doğan ve ikraz anlaşmasına 
bağlanmamış, ilgili kuruluşlardan olan alacak
ların, Bakanın teklifi üzerine bütçenin gelir ve 
gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin terkini
ne Maliye Bakanı yetkilidir. Söz konusu kredi
ler ile bu Kanunun geçici 4 üncü ve geçici 8 in
ci maddeleri kapsamında sağlanmış ve sağlana
cak kredilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra yapılacak ikraz anlaşmasına bağ
lanmamış kullanım tutarları, bütçenin gelir ve 
gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin ilgili 
kuruluşlara karşılıksız tahsis edilmiş sayılır. Bu 
şekilde tahsis edilmiş kredi tutarları hakkında, 
14 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının 
5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer 
alan kuruluşlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 11 - Türkiye Cumhuriye
ti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür
lüğünün ilgili yıllar yatırım programında yer 
alan ve Müsteşarlık tarafından dış finansman 
sağlanmasına izin verilmiş, ancak henüz finans
man temin çalışmaları sonuçlandırılmamış olan 
projeleri ile 2006 Yılı Yatırım Programında yer 
alan projelerinin finansmanı için herhangi bir dış 
finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyeti
nin borçlu sıfatıyla sağlayacağı kredileri, anılan 
Genel Müdürlüğe bütçenin gelir ve gider ka
lemleri ile ilişkilendirilmeksizin karşılıksız tah-
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sis etmeye Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. Bu maddeye istinaden sağlana
cak krediler hakkında, 14 üncü maddenin be
şinci ve altıncı fıkralarının 5018 sayılı Kanunun 
eki (I) sayılı cetvelde yer alan kuruluşlara ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 12-5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) 
sayılı cetvelin (A) bölümünde bulunan kuruluş
ların yılı yatırım programında yer alan projele
rinin finansmanı için 1/1/2006 tarihinden önce 
imzalanan dış kredi anlaşmaları çerçevesinde 
sağlanan krediler anılan kuruluşlara tahsisli ola
rak kullandırılmaya devam edilir. Bu maddeye 
istinaden kullandırılacak krediler hakkında, 14 
üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının 
5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer 
alan kuruluşlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 13- Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kapsamında 
oluşturulacak program ve/veya projelerin fi
nansmanı için herhangi bir dış finansman kay
nağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfa
tıyla sağlayacağı kredileri, anılan Fona bütçenin 
gelir ve gider kalemleri ile ilişkilendirilmeksi
zin tahsis etmeye Bakanın teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye istinaden 
sağlanacak krediler hakkında, 14 üncü madde
nin beşinci ve altıncı fıkralarının 5018 sayılı Ka
nunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan kuruluşla
ra ilişkin hükümleri uygulanmaz." 

MADDE 15 - 4/2/1924 tarihli ve 406 sayı
lı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 33 üncü 
maddesinin dokuzuncu fıkrasından sonra gel
mek üzere aşağıdaki fıka eklenmiş ve diğer fık
ralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

'Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve 
İşletme Anonim Şirketine, faaliyet konuları ile 
ilgili olarak Bakanlar Kurulunca görev verilebi
lir. Bu görev için yapılacak ödeme miktarı Ba
kanlar Kurulu Kararında belirtilir. Bu görevden 
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doğan alacak Hazine Müsteşarlığınca tespit edi
lerek karşılanır. Bu fıkra uyarınca doğmuş ve 
doğacak alacaklar avans olarak Hazine Müste
şarlığı bütçesinde bu amaçla öngörülen ödenek
lerden ödenir." 

MADDE 16- 406 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 37- Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketi ile Türksat Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin, ilgili ma
li yıl kârlarından Hazineye isabet eden füturları; 

a) Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye, 

b) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirke
ti ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İş
letme Anonim Şirketinin ödenmemiş sermaye
sine veya diğer kanun ve Bakanlar Kurulu kara
ları uyarınca yapılması gereken ödemeler kap
samında doğan alacaklarına mahsup edilmek 
üzere Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gi
der kaydetmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ile 

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme 
Anonim Şirketinin ilgili mali yıldan önceki yıl
lara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tu
tarları Türk Telekomikasyon Anonim Şirketi ile 
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme 
Anonim Şirketinin diğer kanun ve Bakanlar Ku
rulu kararları uyarınca yapılması gereken öde
meler kapsamırda doğan alacaklarına veya öden
memiş sermayelerine mahsubuna ilişkin işlemle
ri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi 
üzerine gelir ve gider hesaplan ile ilişkilendiril
meksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesap-
lanna kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir." 

MADDE 17- 4/2/1924 tarihli ve 406 sayı
lı Telgraf ve Telefon Kanununun geçici 9 uncu 
maddesi ile 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Ba-
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zı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 
2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 18- 21/12/1959 tarihli ve 7397 
sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 26 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağı
daki cümleler eklenmiştir. 

"Primleri Bakanlıkça belirlenen sigortalar 
ihale konusu edilemez. Bakanlık bu sigortaların 
sigorta şirketleri tarafından temini usullerini be
lirlemeye yetkilidir." 

MADDE 19- 25/3/1987 tarihli ve 3332 sa
yılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Ta
bana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenle
mede Alınacak Tedbirler ile 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nu ve 31 82 sayılı Bankalar Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü madde
sinin (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"C) Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim 
Şirketinin politik riskler nedeniyle kredi, sigor
ta ve garanti işlemlerinden doğabilecek zararla
rı Hazinece karşılanır. Türkiye İhracat Kredi 
Bankası Anonim Şirketinin politik risk kapsa
mında yapacağı tahsilatların ve Bankanın faali
yet kârlarından Hazineye tekabül eden temettü 
tutarlarının tamamı veya bir kısmı, Bankanın 
politik risk alacağına ve/veya ödenmemiş ser
mayesine mahsup edilebilir. Söz konusu mah
sup işlemlerine Hazine Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakan; mahsup işlemlerini Hazine Müste
şarlığının teklifi üzerine, bütçenin gelir ve gider 
hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahiyetleri
ne göre ilgili Devlet Hesaplarına kaydettirmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir." 

MADDE 20- 15/11/2000 tarihli ve 4603 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Tür
kiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye 
Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Ka
nunun 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"2. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi ve Türkiye Halk Bankası Ano
nim Şirketindeki kamu hisselerinin ve bankala
rın iştiraklerindeki hisselerin satış işlemleri, ban
kalar özelleştirme kapsam ve programına alın
madan, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkında Kanun Hükümlerine göre, Özelleştir
me İdaresi Başkanlığınca yürütülür. Ancak, bu 
bankalarda çalışmakta olanlar hakkında, 4046 
sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümleri uy
gulanmaz. Özelleştirmeye hazırlık işlemlerine 
ilişkin olarak yapılacak çalışmaların usul ve 
esaslarını belirlemeye Özelleştirme Yüksek Ku
rulu yetkilidir. Özelleştirme Yüksek Kurulu, 
anılan bankaların gerekli gördüğü iştiraklerin
deki hisselerin özelleştirme kapsam ve progra
mına alınarak özelleştirilmelerine karar verebi
lir. Özelleştirme kapsam ve programına alınarak 
satın alınan bankaların iştiraklerindeki hisselerin 
satış gelirleri, Özelleştirme fonundan karşılanan 
giderler düşüldükten sonra anılan bankalara 
ödenir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi ve Türkiye Halk Bankası Ano
nim Şirketindeki kamu hisselerinin ve bu hisse
lerle birlikte satışı gerçekleşen bankaların işti
raklerindeki hisselerin satışından elde edilen ge
lirler ise, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
hisselerin satışına ilişkin Özelleştirme Fonun
dan karşılanan giderlerin mahsup edilmesinden 
sonra Hazineye ödenir." 

MADDE 21- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sa
yılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sis
temi Kanununun 2 nci maddesinin (1) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1) Bireysel emeklilik aracıları: Emeklilik 
şirketlerinin emeklilik sözleşmelerine aracılık 
eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan 
kişileri," 

MADDE 22- 4632 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi 
"Başka bir şirkete aktarım talebinde bulunula-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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bilmesi için şirkette en az bir yıl süreyle kalın
mış olması gereklidir." şeklinde, ikinci ve üçün
cü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Şirket, katkı paylarını, en geç şirkete intika
lini takip eden ikinci iş gününde yatırıma yönlen
dirmek zorundadır. Bu maddede öngörülen pay
laştırma, aktarım ve yatırıma yönlendirme yü
kümlülüklerini belirlenen süreler içinde gereği gi
bi yerine getirmeyen şirkete, aktarımlarda katı
lımcının dahil olduğu; yatınma yönlendirmede ise 
dahil olacağı fonun ilgili döneme ait pozitif geti
rişinin iki katı tutarında gecikme cezası uygulanır 
ve bu tutar katılımcının hesabına ilâve edilir. 

Grup emeklilik sözleşmelerinde, dernek, 
vakıf ve diğer kuruluşlar ile işverenler tarafın
dan kısmen veya tamamen katkı payı ödenmesi 
halinde, Müsteşarlıkça belirlenen esaslar dahi
linde bu katkılar bireysel emeklilik hesaplarında 
ayrı olarak takip edilir ve azami beş yıl içinde 
hak edilir." 

MADDE 23- 4632 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Emeklilik planlarına ilişkin uygulama 
esasları ile yıllık gelir sigortasına ilişkin tarife 
ve teknik esaslar serbestçe belirlenir. Bakan, ge
rekli gördüğü hallerde uygulama esasları ile ta
rife ve teknik esasları Müsteşarlığın onayına ta
bi kılabilir. Bu madde kapsamında hak sahiple
rinin bulunması için şirket ve Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası tarafından yapılması ge
reken araştırmalara, söz konusu tutarın on yıllık 
süre içerisinde şirketçe ve iki yıllık süre içeri
sinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 
değerlendirilmesine ilişkin esas ve usuller Ku
rulun uygun görüşü alınarak Müsteşarlık tara
fından belirlenir." 

MADDE 24- 4632 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üze
re aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar bu
na göre teselsül ettirilmiştir. 
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"Bireysel emeklilik hesabındaki fon payla
rından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sa
yısı ile asgari ücret tutarının çarpımına karşılık 
gelen birikim tutarı ve 6 nci madde kapsamında 
bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara 
yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık 
ödemeye isabet eden miktarının asgari ücret tu
tarına kadar olan kısmı haczedilemez, rehnedi-
lemez, iflas masasına dahil edilemez. Bu fıkra
daki hükümlerin uygulanmasında rehin, haciz 
veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tu
tarı esas alınır." 

MADDE 25- 4632 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi "Port
föy yönetim sözleşmelerinin Kurulca belirlenen 
asgari unsurlara uygun olması zorunludur." şek
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 26- 4632 sayılı Kanunun geçici 
1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu fıkranın yürürlüğe girmesinden itiba
ren beş yıl içinde yapılmak kaydıyla, Kanunla 
kurulanlar dahil olmak üzere, dernek, vakıf ve 
diğer kuruluşlardaki üyelere ait birikimler ile ça
lışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan 
şirketlerdeki söz konusu taahhütlere ilişkin tu
tarlar Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar çerçe
vesinde bireysel emeklilik sistemine veya yıllık 
gelir sigortalarına aktarılabilir. Aktarımlar, üye 
ve çalışanların bu Kanunda öngörülen şartları 
haiz olmaları halinde ve gönüllülük esasına gö
re yapılır. Birikimlerin veya taahhütlere ilişkin 
tutarların ödenmesine yönelik gayrimenkul sa
tışları dahil olmak üzere aktarımlarla ilgili iş
lemler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
Bu muafiyet, doğabilecek gelir vergisi yüküm
lülüğünü de kapsar. Bu fıkra kapsamında yıllık 
gelir sigortalarına intibak ettirilenlerden veya 
emeklilik sözleşmesi akdetmiş olan katılımcı
lardan giriş aidatı alınmaz ve aktarılan tutar üze
rinden herhangi bir kesinti yapılmaz." 
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MADDE 27- 24/4/2003 tarihli ve 4853 sa
yılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının 
Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere 
Dair Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1- Mülga 9/3/1988 tarihli ve 
3417 sayılı Kanunla kurulan ve bu kapsamda hak 
sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin usul ve 
esasları belirlemek üzere 24/4/2003 tarihli ve 
4853 sayılı Kanunla tasfiye edilen Çalışanların 
Tasarruflarını Teşvik Hesabına ait tüm varlık ve 
yükümlülükler, 31/12/2006 tarihine kadar Hazi
neye devrolunur. Devir tarihinden sonra hak sa
hiplerine yapılacak her türlü ödeme, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ka
yıtları esas alınarak Banka tarafından gerçek
leştirilir. Bu ödemelere ilişkin bilgi ve belgele
rin Hazine Müsteşarlığına iletilmesini takiben 
söz konusu ödeme karşılığı tutarlar Müsteşarlık 
bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten kar
şılanmak suretiyle, hak sahibine ödenmek üze
re Bankaya aktarılır. 

4853 sayılı Kanun kapsamında hak sahip
lerine fazla ödeme yapıldığının tespiti halinde, 
söz konusu tutarlar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Anonim Şirketi tarafından tahsil edile
rek Hazineye aktarılır. Ancak fazla ödemelerin 
emeklilere yapılmış olduğunun belirlenmesi du
rumunda, bu tutarlar oniki aya kadar faizsiz tak-
sitlendirilerek tahsil edilir ve Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi yönünden 
gerçekleşmiş ödemelere ilişkin tüm hak ve yü
kümlülükler kendiliğinden sona erer." 

MADDE 28- 26/6/2003 tarihli ve 4911 sa
yılı Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Me
suliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edile
meyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılan
ması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun uyannca, 
Hazine Müsteşarlığı adına Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası nezdinde açılan Sivil Hava 
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Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Devlet 
Garantisi Hesabına ödenmesi gereken Devlet 
garantisi bedelinin ve fer'ilerinin ödenmesine 
ilişin olarak, söz konusu borcun borçlu şirketler 
tarafından gayri kabil-i rücu ve ihtilafsız olarak 
bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay 
içinde ödenmesi şartıyla, borçlu şirket yetkilile
ri hakkında bu maddede yer alan ödeme sebe
biyle ilgili olarak hukuki ve mali sorumluluk 
aranmaz." 

MADDE 29- 10/7/2007 tarihli ve 5216 sa
yılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 
üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı ku
ruluşlar ile sermayesinin %50'sinden fazlası bü
yükşehir belediyelerine ait şirketlerin; 31/12/2004 
tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarından 
olan kamu ve özel hukuka tabi alacakları, bun
ların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan 
borçlarına karşılık olmak üzere, 30/6/2006 tari
hine kadar takas ve mahsup edilir. Bu madde 
kapsamındaki alacak ve borç ifadesi bu alacak 
ve borçlara ilişkin fer'ileri ve cezalan da kapsar." 

MADDE 30- 8/6/1984 tarihli ve 233 sayı
lı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"5 . Kamu iktisadi teşebbüslerinin bu mad
de uyarınca doğmuş ve doğacak görev zararı 
alacakları avans olarak Hazine Müsteşarlığı 
bütçesinde bu amaçla öngörülen ödeneklerden 
karşılanır." 

MADDE 31- 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10- 12/12/2001 tarihli 
ve 2001/3372 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 
önceki yıllar kararları kapsamında üretilen şe
kerin, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirke
tinin özelleştirme programına alındığı tarih iti
barıyla sözleşmesi ve bağlantısı yapılmış olan, 
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dahilde işleme rejimi kapsamındaki satışları ile 
ihracatından doğan ve/veya doğacak görev za
rarları ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürlüğünün ilgili mevzuatında belirtilen esas ve 
usuller kapsamında doğmuş ve doğacak görev 
zararı alacakları, avans olarak Hazine Müste
şarlığı bütçesinde bu amaçla öngörülen ödenek
lerden karşılanır. Ancak, avans ödemesi Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 2004-
2005 kampanya döneminde dahilde işleme reji
mi kapsamında ihracat öncesi yaptığı satışlar
dan doğmuş veya doğacak olan görev zararları 
için geçerli değildir." 

MADDE 32- 8/6/1984 tarihli ve 234 sayılı 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlü
ğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 8- Uygulama Dairesi Başkanlı
ğı, kıymetli madenlerle ilgili resmi ayar evi iş
lemlerini yapmak, özel ayar evlerinin kuruluşu
na izin vermek, denetimini yapmak ve bu konu
da gerekli düzenlemeleri yapmak, kıymetli ma
denlerin ve taşların ithal ve ihracında Hazine 
Müsteşarlığınca yapılan düzenlemeleri uygula
mak, hatıra paraların koleksiyon servisini kur
mak, yurt dışı ihracatını gerçekleştirmek, her tür
lü madde, malzeme ve makinaların satın alınma
sı ve ithalatını gerçekleştirmek ile görevlidir." 

MADDE 33- 25/11/1999 tarihli ve 587 sa
yılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

"EK MADDE 1 - Kurum ve bu Kanun Hük
münde Kararname kapsamında gerçekleştirilen 
iş ve işlemler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Ka
nununa tabi değildir." 
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MADDE 16- 4749 sayılı Kanunun Geçici 
12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"5018 sayılı Kanunun eki ( I I ) sayılı Cetve
lin (A) bölümünde bulunan üniversitelere, 
1/1/2006 tarihinden önce imzalanan dış kredi 
anlaşmaları çerçevesinde sağlanan ve ödemesi 
devam etmekte olan Hazine garantili dış borç
lar, anılan kuruluşlara tahsisli olarak kullandırı
lır. Üniversitelerin 1/1/2006 tarihinden önce im
zalanan Hazine garantili kredilerine ilişkin ola
rak Müsteşarlıkça yapılan üstlenimler ile ikra
zen kullandırılan kredilerinden doğan Hazine 
alacaklarının ve anılan kuruluşların uzlaşma 
kapsamındaki Hazine alacaklarının, bu madde
nin yürürlülük tarihi itibariyle ödenmeyen baki
ye tutarını, Bakanın teklifi üzerine bütçenin ge
lir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin 
terkinine Maliye Bakanı yetkilidir" 

MADDE 17- 4749 sayılı Kanunun; 
a) 2 nci maddesinde yer alan "genel, katma ve 

özerk bütçeli kurum ve kuruluşları" ibaresi "merke
zi yönetim kapsamındaki kamu idareleri" şeklinde, 

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
"Dış borcun devri" tanımında geçen "genel ve 
katma bütçe" ibaresi "genel bütçe kapsamında
ki kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, 
üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri" 
şeklinde, "Dış borcun ikrazı" tanımında geçen 
"genel ve katma bütçe" ibaresi "genel bütçe 
kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğretim 
Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji ensti
tüleri" şeklinde, 

c) 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 
geçen "genel ve katma bütçe" ibaresi "genel 
bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile Yüksek
öğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek tekno
loji enstitüleri" şeklinde, 

ç) 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında ge
çen "genel ve katma bütçe dışı" ibaresi "genel 
bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki" 
şeklinde, 
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d) 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında 
geçen "genel bütçeye dahil daireler ve katma 
bütçeli idareler" ibaresi "genel bütçe kapsamın
daki kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, 
üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri" 
şeklinde; altıncı fıkrasının birinci cümlesinde 
geçen "konsolide bütçeye tabi kullanıcı kuru
luşlarca" ibaresi "genel bütçe kapsamındaki ka
mu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniver
siteler ve yüksek teknoloji enstitülerince" şek
linde ve ikinci cümlesinde geçen "Bu kapsamda, 
genel ve katma bütçeli kuruluşlar" ibaresi ile 
üçüncü cümlesinde geçen "konsolide bütçe" 
ibaresi "bu kuruluşlar" şeklinde, onücüncü fık
rasında geçen "Genel ve katma bütçeli kuruluş
larca" ibaresi "genel bütçe kapsamındaki kamu 
idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversite
ler ve yüksek teknoloji enstitüleri tarafından" 
şeklinde, 

e) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında ge
çen "5422" ibaresi "13/6/2006 tarihli ve 5520" 
şeklinde, 

f) Geçici 4 üncü maddesinde geçen "genel 
ve katma bütçeli kuruluşlar" ibaresi "genel büt
çe kapsamındaki kamu idareleri" şeklinde, 

g) Geçici 8 inci maddesinde geçen "genel 
ve katma bütçeli kuruluşlara" ibaresi "genel büt
çe kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğ
retim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji 
enstitülerine" şeklinde, 

değiştirilmiştir. 
MADDE 18- 4749 sayılı Kanuna aşağıda

ki geçici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 15- İstanbulda 2009 yı

lında düzenlenecek olan Dünya Bankası Grubu 
ve Uluslararası Para Fonu Toplantısı için 2009 
yılında gerçekleştirilecek organizasyon giderle
ri ile bu kapsamda yapılacak mal ve hizmet 
alımları için 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Ka
mu İhale Kanununun 5 inci maddesinin beşinci 
fıkrası, 62 nci maddesinin (b) bendinin son cüm-
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lesi ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 26 ile 27 
nci maddesi hükümlerine tabi olmaksızın 2008 
yılında Hazine Müsteşarlığınca ihaleye çıkılabi-
lir ve taahhüde girişilebilir. Söz konusu giderler 
Müsteşarlığın 2009 yılı bütçesine bu amaçla tef
rik edilen ödenekten karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 16- Türkiye Cumhuriye
ti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür
lüğünün bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla 
vadesi geçmiş Hazine garantili kredilerinden 
Müsteşarlıkça yapılan üstlenimlerden ve ikrazen 
kullandırılan kredilerinden doğan anapara, faiz, 
masraf ve gecikme zammından oluşan Hazine 
alacaklarını, bütçenin gelir ve gider hesapları ile 
ilişkilendirmeksizin Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demiryollarının Ulaştırma Bakanlığından 
olan yol bakım ve onarım giderleri karşılığı ala
caklarından mahsup suretiyle terkin etmeye, 
sözkonusu işlemden sonra Kuruluşun bakiye 
borcunun kalması halinde bu tutarı Kuruluşun 
ödenmemiş sermayesine mahsuba Bakanın tek
lifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 17- Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonuna 31/12/2007 tarihine kadar veri
len özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetlerin
den doğmuş ve/veya doğacak anapara, faiz, 
masraf ve gecikme zammından oluşan Hazine 
alacaklarının bütçenin gelir ve gider hesapları 
ile ilişkilendirmeksizin terkini Bakanın teklifi 
üzerine Maliye Bakanı tarafından yerine getiri
lir. Bu işlem, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
nun, faaliyet izni kaldırılan veya yönetimi ve de
netimi kendisine devredilen bankalardan kay
naklanan alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin 
hak ve yetkilerini ortadan kaldırmaz. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Ka
nununun 130 uncu maddesinde sayılan gelirle
rinden oluşan ve sigorta rezervi olarak tutulan
lar hariç olmak üzere, faaliyet izni kaldırılan ve-



- 6 9 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 34- Ekli (I) sayılı listede yer alan 
kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin eki (I) sayılı cetvelin Hazine Müsteşarlığına 
ait bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 35- 1/1/2004 tarihinden önce dü
zenlenmiş olan yatırım teşvik belgeleri ve KO
Bİ yatırım teşvik belgelerindeki 3/12/1988 ta
rihli ve 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad-

ya yönetimi ve denetimi kendisine devredilen 
bankaların her türlü mal, hak ve alacaklarından 
elde ettiği veya edeceği nakdi gelirlerinden, 
mevcut ve muhtemel çözümleme giderleri ve bu 
kapsamda diğer kurumlara yapılması zorunlu 
ödemeler düşüldükten sonra kalan tutarı Müste
şarlığın ilgili hesaplarına Müsteşarlıkça belirle
nen usul ve esaslar çerçevesinde aktarır. Bu çö
zümleme gelirlerinin aktarılması nedeniyle çö
zümleme giderleri için ilave kaynağa ihtiyaç du
yulması halinde, sigorta rezervine başvurul
maksızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
Müsteşarlıkça özel tertip Devlet İç Borçlanma 
Senedi ihraç etmeye Bakan yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 18- 22/5/2007 tarihli ve 
5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sa
hiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 4 
üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyannca hak 
sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin olarak; 
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 
yükümlülüğü için Müsteşarlık tarafından Emlak 
Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim 
Şirketine ikrazen Devlet İç Borçlanma Senetle
ri ihraç edilebilir. Emlak Konut Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığının yükümlülüğünü aşan kıs
mı için ise, Müsteşarlık tarafından Emlak Ko
nut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şir
ketine özel tertip Devlet İç Borçlanma Seneti ih
raç edilebilir. Bu kapsamda ihraç edilecek özel 
tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri için bu Ka
nunun 6 nci maddesi ikinci fıkrası hükümleri 
uygulanmaz. 

MADDE 19- Ekli (I) sayılı listede yer alan 
kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 
190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin 
Hazine Müsteşarlığına ait bölümüne eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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MADDE 36- Bu Kanunun; 
a) 1 ila 14 üncü maddeleri 1/1/2006 tari

hinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b)20 nci maddesi 9/11/2005 tarihinden ge

çerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
c) 23 üncü maddesi yayımı tarihinden üç ay 

sonra, 
d) 33 üncü maddesi 1/1/2005 tarihinden ge

çerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
e) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 37- Bu Kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı V. 
C. Çiçek 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

MADDE 20- 17/09/2004 tarihli ve 5234 
sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu
nun 31 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 21- Bu Kanunun; 
a) 3 üncü maddesi 01/01/2009 tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

MADDE 22- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı V. 
M. Başesgioğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
F. N. Özak 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

desinin (c) bendine göre aranılan ihracat taah
hüdü hesapları, yatırım teşvik belgesi ve KOBİ 
yatırım teşvik belgesi iptal edilenler ve cezai 
müeyyidesi fiilen tahsil edilenler hariç olmak 
üzere re'sen kapatılmış sayılır. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU: Hazine Müsteşarlığı 
TEŞKİLATI: Merkez 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADRONUN 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
GİH Daire Başkanı 1 3 - 3 

TOPLAM 3 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU: Hazine Müsteşarlığı 
TEŞKİLATI: Merkez 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADRONUN 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
GİH Daire Başkanı 1 3 - 3 
GİH Şube Müdürü 1 9 9 

TOPLAM 12 12 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 237) 

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/363,1/494) 

Not: Başkanlıkça, 1/363 esas numaralı Tasarı tali olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ko
misyonlarına, esas olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna; 1/494 esas numaralı tasarı ise esas olarak 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/3766 
Konu: Yenileme 

02/10/2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi 

uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi Ba
kanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Esas No. 
1/736 

1/1062 

1/1086 

LİSTE 
Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
Devletlerin Ayda ve Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşmaya Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ken
di Toprakları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Taşımacılığı Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

1/1100 Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma 
Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1/1106 Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1108 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Ara
sında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1130 Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1134 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Enformasyon ve Ha
berleşme Bakanlığı Arasında Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri (EHT) İşbirli
ği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1149 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım 
Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1150 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Tarım ve Ba
lıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1156 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gümrük Mevzuatının 
Doğru Bir Şekilde Uygulanması ve Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Bu 
Suçlarla Mücadele Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1190 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür 
Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı Dönemi Eser
lerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1193 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1243 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür 
Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1247 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1255 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan 
Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1258 Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No, Hükümsüz Savılan Kanun Tasarısının Adı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

1/1263 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İşbir
liği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1270 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1271 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda 
Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1273 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1283 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yatı

rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1288 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve Tekno
lojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1292 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala 
Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü 
İnşa Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1294 Güney Doğu Avrupada Yüksek Performanslı Bir Demiryolu Ağının Kurulması Konu
sunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1298 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Çevre Alanında İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1303 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Kara
yoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1308 Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin 
Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1309 Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye 
Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1310 Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın 
Devlet Yardımlarına İlişkin 18 ve 23. Maddelerinin ve II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi ve 
X ve XI Sayılı Eklerinin İptaline İlişkin 1/2005 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1320 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1321 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Kalkınma Bankası Arasında Türkiye ile Afri-
kadaki İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkeler Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Des
teklenmesi İçin İşbirliği Hakkında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1322 Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarısının Adı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

1/1324 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1325 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına Dair 
Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1326 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye Ka
tılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1332 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1333 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Denizcilik Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1335 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı Ara
sında Sağlık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1336 Türkiye ile Mısır Arasında Doğal Gaz Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1339 Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkı Projesi Kanunu Tasarısı 
1/1341 Güneydoğu Avrupa (GDA) Kültür Bakanları Konseyi Şartnamesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1 /1345 Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1346 Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1347 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma 

Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1348 Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Fo
rumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1351 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü 
(GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1352 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1353 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1355 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine 
İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1356 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Eğitim, 
Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1358 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sinematografik 
Ortak Yapım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

1/1359 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti 
Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1361 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Kültür ve Sine
macılık Federal Ajansı Arasında 2007 Yılında Türkiye Cumhuriyetinde Düzenlenecek Rus
ya Federasyonu Kültür Yılına Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Niyet Muhtırası 
(Rusya'nın Türkiye'de Kültür Yılının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tas ansı) 

1/1363 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasansı 

1/1364 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hüküme
ti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1367 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbir
liği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1370 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik 
ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

32747 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanın
da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

32748 Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32805 Türkiye Cumhuriyeti Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Or
mancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Ko
nulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

32806 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32807 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Genel İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32830 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hare
ket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UMMIK) Arasında Ya
tırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32831 Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslar Arası Sözleşme ile Protokole Katılmamı
zın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32832 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı 

32833 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Gelişti
rilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

32834 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

32851 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele 
Ganndaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32852 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanın
da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32853 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32854 Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32866 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Kültür ve Sanattan Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) 
Arasında Türksoya İlave Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32867 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

32868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında 
Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci 
Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14/4/2006 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1247/1892 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6/3/2006 tarihinde kararlaştırılan "Kamu Fi

nansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak ve bu politikalar çerçevesinde hazine işlem
leri, kamu finansmanı, kamu iktisadi teşebbüsleri ve Devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekono
mik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuru
luşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesi, ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye 
akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemlerin yapılması, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, sigorta sek
törü ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetler ile yatırım ve yatırım teşvik faaliyetlerini düzenlemek, 
uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, 9/12/1994 tarih
li ve 4059 sayılı Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığının görev alanına girmektedir. Bu bağlamda, de
ğişen koşullar çerçevesinde, ortaya çıkan ve ivedilik arz eden problemlerin çözülebilmesi için Hazi
ne Müsteşarlığının görev alanı ile ilgili farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik 
yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile; Dev
letin iç ve dış borçlanmasına, hibe almasına, borç ve hibe vermesine, nakit yönetiminin maliye ve pa
ra politikaları ile koordineli bir şekilde yürütülmesine, verilecek garantilerin, bu borçlanma ve garan
tilerden doğan fınansal alacaklar ile Devlet iç ve Devlet dış borcunun etkin bir şekilde yönetimine ve 
izlenmesine, Hazine Müsteşarlığı ile anılan Kanunun 2 nci maddesinde yer alan kuruluşlar arasındaki 
mali ilişkilerin düzenlenmesine ve bu hususlar dahil olmak üzere Müsteşarlık tarafından üstlenilen 
her türlü mali yükümlülüğün geri ödenmesi, ilgili bütçe hesaplarına kaydedilmesi ve raporlanmasına 
ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir. Yapılacak düzenlemelerle, esas olarak, 4749 sayılı Kanunun uy
gulanmasında karşılaşılan birtakım sorunların ortadan kaldırılması ve Kanun metninin daha açık ve 
anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont
rol Kanunu ile katma bütçe tanımı kaldırıldığından ve kamu idareleri yeniden sınıflandırdığından 
4749 sayılı Kanunda da buna uygun olarak değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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Ülkemizdeki sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak, gerek uygulamada gö
rülen birtakım sorunların çözümlenebilmesi, gerekse uluslararası taahhütler çerçevesinde gerekli 
uyumun sağlanabilmesini teminen bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde ivedi olarak de
ğişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu, 
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 4911 sayılı Sivil Hava Araçları 
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garan
tisi ile Karşılanması Hakkında Kanun ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesi gerekmiştir. 

Öte yandan, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin yüzde ellibeş oranındaki hisselerinin 
özelleştirilmesinden sonra kuruluş personeline 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu kapsamında yap
ılacak ödemeler ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşlet
me Anonim Şirketi ile ilgili ödeme ve mahsup işlemlerinin yapılması ve Devlet hesaplarına kayde
dilmesine ilişkin düzenlemeler ile Türksat A.Ş.'ye Bakanlar Kurulu tarafından görev verilebilmesi ko
nusunda düzenlemeler yapılmıştır. 

Diğer taraftan, ihtiyaçlar çerçevesinde, 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye 
Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun; 3332 
sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzen
lemede Alınacak Tedbirler ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 4853 sayılı Çalışanların 
Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu; 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname, 234 sayılı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede de değişiklik yapılması ve 3505 sayılı Kanun ile bağlantılı olarak ihracat 
taahhüdü hesaplarının re'sen kapatılmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idare ve kurumlarının 
bütçe türleri olarak tasnif edildiği cetvellerde değişiklik yapılmış ve kamu idare ve kurumları bütçe 
türleri açısından (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Yap
ılan değişiklik ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun içerisinde genel ve katma bütçeli idareler ile özerk bütçeli idareler şeklinde yer alan ifadelerin, 
5018 sayılı Kanun ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir. 

Madde 2 - 4749 sayılı Kanunda yer alan "genel gider", "hazine yatırım garantisi" ve "proje" 
tanımları yeniden düzenlenmiştir. Bu suretle "proje" tanımının kapsamına KOBİ kredileri ve doğal 
afetler sonucunda gerçekleştirilen projeler ve sosyal konuları içeren ve dış finansman temin edilen, 
ancak niteliği itibarıyla yatırım programında yer almayan projeler de ilave edilmiş, borç geri öde
meleri sırasında gayri ihtiyari nedenlerle ortaya çıkabilecek gecikme faizi ödemeleri genel gider 
tanımına dahil edilmiş ve Hazine yatırım garantisinin kaynağını bir kanundan alması ve kapsamının 
da ilgili kanunda öngörülen garantiler ile sınırlı olması yönünde bir düzenleme yapılarak konuya 
açıklık getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 



- 9 -

Madde 3- 4749 saydı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, dış finansman temini 
iznine ilişkin yetki düzenlemesi yapılarak, verilen bu iznin hukuki niteliği açıklığa kavuşturulmuş
tur. Yine aynı maddede yapılan düzenleme ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü do
ğrultusunda uygun görülecek projelere, anlaşmalardaki koşullarına bağlı kalmaksızın dış borcun ik
razı suretiyle dış finansman kullandırılmasına Müsteşarlığın uygun görüşü ve Bakanın teklifi üzeri
ne Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Madde 4- Mevcut düzenleme ile garantili imkan için limit varken dış borcun ikrazında limit ol
maması birbirini ikame edebilen bu iki finansman yöntemine ilişkin uygulamalarda aksaklıklara se
bebiyet vermektedir. Bu nedenle, 4749 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmak sure
tiyle garantili imkan limiti genişletilerek dış borcun ikrazı da dahil edilmiştir. 

Madde 5- 4749 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki yazım hatası düzeltilmiştir. Ayrıca yıllık 
yatırım programında yer alan projelerden dış finansman ile gerçekleştirilecekler için Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşünün alınması hususu düzenlenerek 4749 sayılı Kanu
nun 7 nci ve 8 inci maddeleri arasında paralellik sağlanmıştır. İkraz ücreti, Kanunun 8 inci madde
sindeki garanti ücretine paralel olarak "yüzde birine kadar" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 6- 4749 sayılı Kanunun 8 inci maddesi, Kanunun 7 nci maddesine paralel olacak şekil
de düzenlenmiştir. 

Madde 7- Uygulamada ortaya çıkan eksikliğin bertaraf edilmesi amacıyla, 4749 sayılı Kanunun 
9 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye Cumhuriyeti adına verilecek nakdi hibe anlaş
malarını imzalayacak temsilcinin tayinine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu hususunda düzenleme 
yapılmıştır. 

Madde 8- 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye Cumhuriyeti 
adına borç verilmesine ve verilen borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin anlaşmaları imzalaya
cak temsilcinin tayinine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilerek uygulamada ortaya çıkan ek
sikliğin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 9- 4749 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Hazine alacaklarına 
ilişkin anlaşmalar konusunda yetki düzenlemesi yapılmıştır. Anılan Kanunun 8 inci maddesinin be
şinci fıkrasında Hazine garantileri için düzenlenen sorumlulukların, ikrazen kullandırılan dış borca 
ilişkin olarak da geçerli olduğu belirtilmiştir. 

Madde 10- 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde dış proje kredisi kullanımlarında kuru
luşların ve Müsteşarlığın sorumluluk alanının belirgin bir şekilde tanımlanmasına yönelik olarak dü
zenleme yapılmıştır. Ayrıca, 14 üncü maddenin onuncu fıkrası; dış borç veren kuruluşların kendi ku
rallarına göre dış borç anlaşması imzalanmadan önce tahakkuk ettirdiği komisyon, taahhüt ücreti, 
garanti ücreti, gecikme faizi ve benzeri yükümlülüklerin, ilgili anlaşmaların imzalanması veya yü
rürlüğe girmesinden bağımsız olarak ödenmesine olanak sağlayacak şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11- 4749 sayılı Kanunun 16 nci maddesinde "uluslararası kredili ihaleye çıkma" ibare
si, "dış finansman temini izni verilmesi" şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, Kanunun 4 üncü maddesin
de yapılan değişikliklere uygun olarak "ikraz ve garanti limiti" ifadesi madde metnine dercedilmiştir. 

Madde 12- 4749 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (C) fıkrası garanti anlaşmalarını kapsayacak 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 13- 4749 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesindeki düzenleme, anlaşmaların imzalan
ması ve yürürlüğe girmesinden bağımsız olarak uygulanabilecek şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 14- Madde ile, 4749 sayılı Kanuna dört geçici madde eklenmektedir. 

Geçici Madde 10- Geçici 10 uncu madde ile, büyük çoğunluğu 4749 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce sağlanmış olan kredilerden, bütçeleştirilmeden kullanılmış olan ve alacak takibi 
yapılamayan kredi tutarlarına ilişkin hesapların bütçe gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendirilmek-
sizin ilgili kuruluşlara tahsisi düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 11- Geçici 11 inci madde ile, demiryolu hatlarının fiziki standartlarının yüksel
tilmesi, güvenli taşımacılığın gereği olan yol yenileme için ray alımı, çeken ve çekilen araçların te
mini gibi yatırımların büyüklükleri ile TCDD'nin mali yapısı ve uluslararası uygulamalar dikkate al
ınarak gerekli yatırımların bütçenin gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendirilmeksizin ilgili kuruluşa 
tahsis edilmesi hüküm altına alınmaktadır. 

Geçici Madde 12- 5018 sayılı Kanun ile Devlet üniversitelerinin, (II) sayılı Cetvelin (A) bölü
münde özel bütçeli idare olarak tanımlanması nedeniyle, 4749 sayılı Kanun uyannca sağlanan dış bor
cun tahsis yoluyla kullandırılması imkanı ortadan kalkmıştır. Üniversitelerin mali durumlan da dik
kate alındığında sağlanmış olan bu kredilerin ilgili üniversitelere ikrazında sorunlar yaşanacağı için 
Kanuna eklenen geçici 12 nci madde ile, halihazırda anlaşmaları imzalanmış kredilerden 1/1/2006 ta
rihinden itibaren yapılan veya yapılacak kullanımların dış borcun tahsisi hükümlerine tabi kılınması 
amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 13- Geçici 13 üncü madde ile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fo
nu kapsamında yürütülmesi öngörülen program ve/veya projelerin finansmanı için herhangi bir dış 
finansman kaynağından sağlanacak kredilerin, söz konusu Fon için gelir getirici niteliği olmaması ne
deniyle, bütçenin gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendirilmeksizin anılan Fona tahsis edilmesi hüküm 
altına alınmaktadır. 

Madde 15- Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin kurulmasıyla bir
likte, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin 233 sayılı KHK'ya tabi olduğu dönemde muhtelif 
düzenlemelerle verilen görevler, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi ta
rafından yerine getirilmektedir. 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda yapılan değişiklikle anılan 
görevlerin 233 sayılı KHK kapsamı dışında tutulan, sermayesinin tamamı Hazineye ait olan Türksat 
Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketine devredilmesi nedeniyle ortaya çıkan hu
kuki boşluğun giderilmesi ve ileride verilebilecek görevler için Bakanlar Kurulu tarafından düzen
leme yapılmasına imkan sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 16- 406 sayılı Kanunun ek 29, ek 33, ek 34 ve geçici 10 uncu maddelerinde Türk Tele
komünikasyon Anonim Şirketinin Hazineden olan alacaklarının temettü borcuna mahsup edilmesine 
ilişkin muhtelif hükümler yer almaktadır. Diğer taraftan, uydu ve kablo TV hizmetleri, Türk Tele
komünikasyon Anonim Şirketinden sermayesinin tamamı Hazineye ait olan Türksat Uydu Haber
leşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketine devredilmiştir. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV 
ve İşletme Anonim Şirketine devredilen söz konusu hizmetlere ilişkin olarak (hukuki alt yapının olu
şturulmasından sonra) görev zararı ödenmesi gerekmektedir. Yapılan değişiklik ile yukarıda belirtilen 
hükümler çerçevesinde hem Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine hem de Türksat Uydu Ha
berleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketine ödeme ve mahsup işlemlerinin yapılması ve Dev
let hesaplarına kaydedilmesi için genel yetki alınması öngörülmektedir. 
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Madde 17- 406 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde belirtilen hükümlerin Türk Teleko
münikasyon Anonim Şirketinin % 55 oranındaki hissesinin özelleştirilmesinden sonra yeniden düzen
lenmesi ihtiyacı doğmuş ve Tasarının 16 nci maddesi ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşlet
me Anonim Şirketi de dahil edilerek bu düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle madde ile, 406 sayılı Tel
graf ve Telefon Kanununun geçici 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. Diğer taraftan, bütçe 
tekniği açısından uygulama imkanı olmayan 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldınlmıştır. 

Madde 18- Primleri Müsteşarlıkça belirlenen sigortalarda, zorunlu trafik sigortasında da olduğu 
gibi, kamu ihale mevzuatı gereği ihale yoluna gidildiği görülmektedir. Ancak, nitelikleri itibarıyla, 
rekabete konu teşkil edemeyen bu tip sigortalar için ihale sistemi uygun değildir. Nitekim, tarife ve 
talimata aykırı fıyatlandırmalar yapılması, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununa aykırılık teşkil 
etmekte ve cezai müeyyideye tabi olmaktadır. Bu nedenle, mevcut ihale uygulaması kapsamında, si
gorta şirketlerinin ve acentelerinin tarife ve talimatta belirlenmiş usullere aykırı olarak indirim yap
malarının önüne geçilememesi nedeniyle, söz konusu hüküm düzenlenmiştir. 

Madde 19- Madde ile, Türk Eximbank A.Ş.'nin politik risk kapsamında kullandırdığı krediler
le ilgili olarak kredi geri dönüşlerinin ve Bankanın faaliyet kârından Hazineye isabet eden temettü 
tutarlarının Bankanın sermayesine ve Bankanın politik risk alacaklarına mahsup edilme yetkisi alın
maktadır. Türk Eximbank A.Ş.'nin kullandırmış olduğu kredilerin önemli bir bölümü KOBİ'lere ih
racat için destek sağlamaktadır. Bankanın kredi ve sigorta faaliyetleri yoluyla ihracata sağladığı des
teklerin daha da artırılabilmesi için sermayesinin takviyesi amaçlanmaktadır. 

Madde 20- Kamu sermayeli bankaların faaliyetinin niteliği gereği özelleştirme süreçleri diğer 
kamu kuruluşlarından farklılık arz etmektedir. Bu kapsamda kamu bankalarının ve bunların iştirak-
lerindeki hisselerinin özelleştirme sürecinin süratli ve esnek bir yapıda sürdürülmesini temin etmek 
üzere özelleştirme kapsam ve programına alınmadan işlemlerin yürütülmesi öngörülmüştür. Ancak, 
bu bankalarda sadece özel hukuk hükümlerine tabi personel çalıştırılması mümkün olduğundan, bun
lar hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmüştür. 
Özelleştirme Yüksek Kuruluna, anılan bankaların gerekli gördüğü iştiraklerdeki hisselerini özelleş
tirme kapsam ve programına alınarak özelleştirilmelerine de karar verme imkanı sağlanmakta, bu 
durumda bankalann mali bünyesinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla satış gelirlerinin özelleştirme 
giderleri düşüldükten sonra anılan bankalara ödenmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası Anonim Şirketindeki kamu hisseleriyle iştirak-
lerindeki hisselerin satışından elde edilen gelirlerin, satışa ilişkin giderlerin mahsubundan sonra Ha
zineye aktarılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Madde 21- Madde ile, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatınm Sistemi Kanunu kap
samında, bireysel emeklilik aracılan tanımında yapılan değişiklikle, şirket elemanı olmasına rağmen 
şirket için aracılık eden kişilerin de bu tanım içine sokulması amaçlanmıştır. 

Madde 22- 4632 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile düzenlenen ve bir şirketten diğer bir şirkete 
yapılacak aktarımın şartı olarak öngörülen, söz konusu Kanun kapsamında yapılan ilk emeklilik söz
leşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçmesi ifadesi, uygulamada farklı yorumlara ne
den olduğundan, amaca uygun olarak ve yoruma yer verilmeyecek şekilde bu madde ile yeniden dü
zenlenmiştir. Diğer taraftan, aynı madde ile, katkı paylarının yatırıma yönlendirilmesi veya aktarım 
yapılmasında temerrüde ilişkin düzenleme kaldırılarak gecikme cezasına ilişkin düzenleme yapıl
mıştır. Ayrıca, kısmen veya tamamen katkı payının ödendiği grup emeklilik sözleşmelerinde uygu
lanacak esasları belirlemeye Müsteşarlık yetkili kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 



- 1 2 -

Madde 23- Daha önce emeklilik sözleşmeleri ve yıllık gelir sigortası sözleşmeleri ile bunlara 
ilişkin değişiklikler tasdike tabi kılınmıştı. Ancak, tasdiklenecek olan sözleşmeler değil, tarife ve 
emeklilik planlarıdır. Diğer taraftan, AB direktiflerinde tasdik esası olmadığından, bu madde ile yap
ılan değişiklikle, uygulama esasları ile tarife ve teknik esasların serbestçe belirlenebilmesi ilkesi be
nimsenmiştir. Bununla birlikte, Bakan gerekli hallerde Müsteşarlığa onay yetkisi verebilecektir. 

Madde 24- 4632 sayılı Kanunun amacı çerçevesinde bireysel emeklilik sistemi, sosyal güven
lik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlen
dirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye 
uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını 
sağlamak üzere oluşturulmuştur. Bu bağlamda, sosyal güvenlik sistemindeki asgari koruma sağlayan 
bazı unsurların bu sistemde de yer alması gerekir. Bu açıdan, katılımcının bireysel emeklilik hesab
ına yapılan katkı payı ödemeleri ile emeklilik yatırım fonu paylarının, belli bir sınıra kadar rehnedi-
lememesi, haczedilememesi ve iflas masasına dahil edilememesi bu madde ile öngörülmüştür. 

Madde 25- Madde ile, tarafların özgür iradeleri ile yaptıkları portföy yönetim sözleşmeleri için 
onay zorunluluğu kaldırılmış ancak, sözleşmenin muhtevasının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
belirlenen asgari unsurlara uygun olması gerektiği esası kabul edilmiştir. 

Madde 26- Madde ile, üyelerine veya personeline, emeklilik gelirine ek bir gelir sağlamak 
amacıyla hizmet veren dernek ve vakıf gibi kuruluşların, kurum çalışanlarına ait emekliliğe ilişkin 
birikimlerinin, bireysel emeklilik sistemine kazanılmış haklarıyla birlikte aktarılabilmesine imkan 
sağlanması ve bu kişilerin emekliliğe yönelik tasarruflarında sistemdeki vergi teşviklerinden yarar
lanabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Madde 27- Madde ile 4853 sayılı Kanuna bir madde eklenmektedir. 

Ek Madde 1 - Mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların De
ğerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca açılmış bulunan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabın
da biriken paraların tasfiyesi ve bu hesaptan hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esas
ları ayrı bir yasal düzenleme ile belirleyen 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının 
Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun, 29/4/2003 tarihinde yürürlüğe girmiş
tir. Bu Kanunun 6 nci maddesi çerçevesinde hak sahiplerine, anapara tutarları 2003 yılı Nisan ayın
da defaten ödenmiş ve 5 inci madde uyarınca değerlendirilen tutarlar Türkiye İstatistik Kurumu (Dev
let İstatistik Enstitüsü) tarafından açıklanan bir önceki aya göre Tüketici Fiyatları Genel İndeksi de
ğişim oranında ve ilave olarak yıllık yüzde beş oranında değerlenerek Mart, Haziran, Eylül ve Aralık 
aylarında ve 2004,2005 ve 2006 yıllarında toplam on taksitte olmak üzere ödenmektedir. Bu kapsam
da hak sahiplerine yapılacak son taksit ödemesi Haziran 2006 tarihinde olacak, bu tarihten sonra 
4853 sayılı Kanun kapsamında yapılacak ödemeler sona erecek ve bu amaçla ihraç edilmiş olan Dev
let İç Borçlanma Senetlerinin vadesi ise 31/5/2006 tarihinde dolacaktır. 

Bu bağlamda, 4853 sayılı Kanun kapsamında yapılmakta olan ödemelerin Haziran 2006'da so
na ermesi ve bu tarih itibarıyla hesabın faaliyet alanının kalmaması sebebiyle madde düzenlenmiş
tir. Ayrıca madde ile, kamu mali disiplini hedefi doğrultusunda, varsa hesaba ilişkin hak sahiplerine 
yapılacak ödemelerin bütçeden karşılanması amaçlanmıştır. Diğer taraftan, hak sahiplerine yapılacak 
ödemelerde, banka kayıtlarının esas alınması nedeniyle işlemlerin kısa süre içerisinde ve sorunsuz bir 
şekilde gerçekleştirilmesini teminen, söz konusu ödemelerin Hazine bütçe ödeneğinden karşılanmak 
üzere hak sahibine Banka tarafından yapılması öngörülmüştür. 
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Ayrıca madde ile, 4853 saydı Kanun kapsamında hak sahiplerine fazla ödeme yapılmış olduğu
nun tespiti halinde, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının zarara uğramamasını teminen söz ko
nusu tutarların genel esaslar çerçevesinde geri alınması öngörülmüştür. Ancak emeklilerin bu tür bir 
durumda ödeme güçlüğüne düşmesine engel olmak amacıyla, bahsedilen tahsilatın taksitlendirilerek 
ve faizsiz ödenebilmesi şeklinde kolaylık sağlanmıştır. Bu şekilde, hak sahipleri ve Banka açısından 
uygulamanın tam olarak nitelendirilmesi hedeflenmiştir. 

Madde 28- Türk ticari hava taşıma işletmelerine 26/6/2003 tarihli ve 4911 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren verilen Devlet garantisi, ikame edilen teminatın uluslararası sigorta 
ve reasürans piyasalarından ticari olarak temin edilebilir hale gelmesi üzerine, kapsamda yer alan iş
letmelerin yazılı talebi doğrultusunda, Bakanlar Kurulunun 2004/7455 ve 2005/9299 sayılı kararları 
ile farklı tarihler itibarıyla durdurulmuştur. 4911 sayılı Kanun kapsamında verilen Devlet garantisi, 
işletmeler için daha önce durdurulmuş olmakla birlikte, Kanunun süre sınırı nedeniyle garanti 
31/12/2005 tarihi itibarıyla tamamıyla son bulmuştur. Söz konusu Kanunun 8 inci maddesinin son fık
rası uyarınca, Devlet garantisi bedelinin yatırılacağı hesap, Bakanlar Kurulu kararıyla tasfiye edile
rek hesapta kalan tutar genel bütçeye gelir kaydedilecektir. Yapılan düzenleme ile, 4911 sayılı Ka
nunla verilen Devlet garantisinin kapsamda yer alan işletmeler için durdurulmuş olduğu dikkate al
ınarak, havayolu taşıma işletmelerinden gerek kendi beyanları gerekse yapılan denetim sonucu tes
pit edilen tutarların alacak aslına ve fer'ilerine isabet eden kısmının bu maddenin yayımı tarihinden 
itibaren üç ay içinde ödenmesi kaydıyla, söz konusu kişilerin bu maddede yer alan ödeme sebebiy
le ilgili olarak hukuki ve mali olarak sorumlu sayılmamaları öngörülmektedir. 

Madde 29- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında 31/12/2005 tarihine kadar 
takas ve mahsup işlemlerinden yararlanamayan büyükşehir belediyeleri ve bunların bağlı kuruluşları 
ile sermayesinin % 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketlerin bu uygulamadan yarar
lanmasını temin maksadıyla, anılan Kanunun geçici 3 üncü maddesindeki süre 30/6/2006 tarihine 
kadar uzatılmaktadır. 

Madde 30- Kamu iktisadi teşebbüslerinin doğmuş ve doğacak görev zararı alacaklarının avans 
olarak Hazine Müsteşarlığı bütçesine konacak ödenek ile karşılanmasına imkan sağlamak üzere 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 31- Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin (TŞFAŞ) dahilde işleme rejimi kap
samında yaptığı şeker satışlarından doğan görev zararlarının Hazine tarafından karşılanması uygu
laması 2001 yılında yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanunu ile sona erdirilmiştir. Bununla birlik
te, TŞFAŞ'nin 2001 ve önceki yıllarda ürettiği şekerden dahilde işleme rejimi kapsamında imalat-
çı-ihracatçıya yapmış olduğu satışlara ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılmasının gecikebilmesi so
nucunda, görev zararı kapsamında değerlendirilen söz konusu satışlara ilişkin olarak sonraki yıllar
da da görev zararı doğabilmektedir. 

Bu itibarla, TŞFAŞ'nin söz konusu satışları ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün her 
yıl yayımlanan hububat ürünü alımı ve satımı hakkındaki kararlar çerçevesinde yapmakta olduğu da
hilde işleme rejimi kapsamındaki satışlar ile ihracattan doğan görev zararlarının avans olarak ödenmesi 
amacıyla ilgili mevzuatı olan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 32- Son yıllarda kıymetli maden ve taşlardan mamul eşyaların ihracında önemli ölçüde 
artış olması, İstanbul dışı illerdeki ihracatçıları ekspertiz işlemleri nedeniyle zor duruma düşürmüş
tür. Yapılan değişiklik ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün kıymetli maden ve taş-
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ların ayarına ilişkin ekspertiz raporu verecek özel ayar evlerini yetkilendirebilmesi ve yetkilendirilen 
özel ayar evlerinin yapacakları işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile denetim esaslarını belirleyebil
mesi için gerekli olan hukuki dayanak oluşturulmuştur. 

Madde 33- 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kap
samında kurulan ve kendine has bir yapılanması olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), özel 
sigorta sektöründeki kapasitenin yetersizliğinden dolayı, doğrudan risk taşıyıcısı olarak görev yap
makta ve bir nevi özel sigortacılık işlevini yerine getirmektedir. Bu çerçevede, gerek sigortacılık iş
leminin bir parçası olan riskin reasüre edilmesi zorunluluğu, gerekse DASK'ın farklı teşkilat yapısı 
ve tasarrufunda bulunan kaynakların kamu kaynağı olmamasından hareketle, Kurumun ve 587 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan iş ve işlemlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yöneti
mi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan muaf olmasına ilişkin düzenleme 
yapılmıştır. 

Madde 34- Sayıştay Başkanlığının 2004 Yılı Hazine İşlemleri Raporunda Devlet Borçlan Say
manlığının kendisine verilen görevleri etkin şekilde yerine getirebilmesi için, bu işle orantılı nicelik 
ve nitelikte personele ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Söz konusu öneriler doğrultusunda ve Hazine 
saymanlıklarının 5018 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmesini teminen Daire Başkanı kadrosu 
ihdas edilmektedir. 

Madde 35- Süresi 31/12/2003 tarihinde sona ermiş olan 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanu
nun geçici 2 nci maddesinin (c) bendine göre, ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunu
lan ve yatırım teşvik belgesine ve KOBİ yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için alınan 
yatırım kredileri ile bu belge kapsamındaki şirket kuruluşu ve sermaye artırımı, gayrimenkullerin ve 
irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tesciline ver
gi, resim ve harç istisnası tanınmıştır. 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 9/4/2003 tarihli ve 
4842 sayılı Kanunun 26 nci maddesine göre ise de anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin 
birleşme, devir ve bölünmeleri nedeniyle yapılacak işlemler ile yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluş
larınca kullandırılan ve ortalama vadesi bir yıl ve daha uzun süreli nakdi yatırım kredileri nedeniyle 
verilen teminatlarla ilgili işlemlerine yatırım teşvik belgesi ve KOBİ yatırım teşvik belgesi düzen
lenmesine ve ihracat taahhüdü verilmesine gerek bulunmaksızın vergi, resim ve harç istisnası sağ
lanmıştır. 4842 sayılı Kanun ile, vergi, resim ve harç istisnasının otomatik olarak uygulanmasına ola
nak sağlanarak, 3505 sayılı Kanun ile düzenlenen uluslararası ticaret kurallarına uygun olmayan bir 
şekilde ihracat performansına dayalı olarak vergi, resim ve harç istisnası verilmesine son verilmiş
tir. 4842 sayılı Kanunun ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 1/1/2004 tarihinden önce dü
zenlenmiş bulunan yatırım teşvik belgeleri ve KOBİ yatırım teşvik belgeleri sahiplerinin de adlarına 
düzenlenmiş bulunan yatırım teşvik belgeleri ve KOBİ yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki ihracat 
taahhüdü hesaplarının bu taahhüde mesnet teşkil eden 3505 sayılı Kanunun uygulama süresinin 
31/12/2003 tarihinde sona ermiş olduğundan re'sen kapatılmış sayılması ile 1/1/2004 tarihinden son
ra düzenlenmiş bulunan yatırım teşvik belgeleri ve KOBİ yatırım teşvik belgeleri sahipleri ile eşit 
muamele görmesine imkan sağlamak amacıyla bu düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 36- Yürürlük maddesidir. 

Madde 37- Yürütme maddesidir. 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 02/01/2008 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-331/22 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10/12/2007 tarihinde kararlaştırılan "Kamu Fi
nansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Tasarı ile; Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin yıllık programında belirlenen ülke 
limitlerinin liste halinde Bakanlar Kurulunca onaylanması sağlanmıştır. Banka tarafından yabancı 
ülkelere ya da bu ülkelerdeki bankalar ya da diğer kuruluşlara açılacak iki yıl ve daha uzun vadeli 
nakdi ya da gayrinakdi resmî destekli ihracat kredileri ile sağlanacak sigorta desteğinin esaslarını 
belirleme yetkisi, Bakana verilmiş, ancak bürokratik yükün hafifletilmesini teminen Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenen limitler dahilinde Bakanın bu yetkisini Banka Yönetim Kuruluna devretme ola
nağı sağlanmıştır. Tavizli resmî destekli ihracat kredilerinin yasal çerçevesi oluşturulmuş ve açılacak 
tavizli resmî destekli ihracat kredileri nedeniyle Bankanın uğrayacağı gelir kayıpları ile politik risk
ler nedeniyle doğabilecek zararların Hazinece karşılanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 
yetkisi Bakanlar Kuruluna tanınmıştır. Üç yıldan kısa süreli erteleme anlaşmalarının yapılabilmesi 
yetkisinin, belirli limitler kapsamında Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketine devredile
bilmesine imkan sağlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile; Türkiye İhracat Kredi Bankasının faaliyetleri kapsamında sağlayacağı 

desteğin, yıllık programında belirlenen ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Ülke Limitleri Lis
tesi çerçevesinde sınırlandırılması ile yabancı ülkelere sağlanacak kredi, garanti ve sigorta desteği
nin esaslarının Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından belirlenmesi amaçlanmış
tır. Diğer taraftan Bakanlar Kurulunca belirlenecek limitler kapsamında Bakana; yabancı ülkelere 
sağlanacak kredi, garanti ve sigorta desteğinin esaslarını belirleme yetkisini Banka Yönetim Kuru
luna devretme olanağı sağlanmıştır. 

Ayrıca maddede, ülkemiz açısından özel önem arz eden ülkelerdeki kuruluşlara tavizli resmî 
destekli ihracat kredisi açılması ile ilgili yetki düzenlenmiş, Türkiye İhracat Kredi Bankasının kre
di, sigorta ve garanti faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan politik risk zararlarına ilişkin düzenlemenin 
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Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulması öngörülmüş ve Bankanın gerek politik risk alacak
larının gerekse tavizli resmî destekli ihracat kredilerinden dolayı oluşacak gelir kayıplannın Hazinece 
karşılanmasına ilişkin genel yasal çerçeve tanımlanmıştır. 

Maddede yer alan fıkralar anlam bütünlüğü açısından yeniden sıralanarak, mevcut durumda kre
dilerin yeniden yapılandınlmasına ilişkin düzenlemeleri içeren dördüncü fıkra son fıkra olarak dü
zenlenmiştir. Diğer taraftan, üç yıldan kısa süreli erteleme anlaşmalarının yapılabilmesi yetkisinin be
lirli limitler kapsamında Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna devredi
lebilmesine imkan sağlanmıştır. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir. 
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KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ 

HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN KANUN TASARISI (1/494) 

MADDE 1- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlen

mesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin iki ila beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme 

Kurulu tarafından yıllık programında belirlenen ülkelere ilişkin Ülke Limitleri Listesi Bakanlar Ku

rulunca onaylanır. Banka tarafından Ülke Limitleri Listesinde yer alan ülkeler de dahil olmak üzere 

Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu tarafından onaylanan yıllık programında yer alan 

yabancı ülkelere, bu ülkelerdeki bankalar ve diğer kuruluşlara açılacak iki yıl ve daha uzun vadeli mal 

ve/veya hizmet satış sözleşmeleri veya bu tür sözleşmelerle eş değer fınansal kiralama işlemleri ile 

ilgili nakdi ve gayrinakdi resmî destekli ihracat kredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sağlanacak 

sigorta desteğinin esaslarını ve fınansal hükümlerini düzenlemeye Bakan yetkilidir. Bakan bu yetki

sini, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek limitler çerçevesinde Türkiye İhracat Kredi Bankası 

Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna devredebilir. 

Ülkemiz açısından özel önem arzeden ülkelerdeki kuruluşlara düşük faizli ve/veya düşük prim

li ve/veya uzun vadeli tavizli nakdi ve gayrinakdi resmî destekli ihracat kredisi açılması hususunda 

Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketine görev 

verilebilir. Bu fıkra kapsamında Banka tarafından açılacak tavizli nakdi ve gayrinakdi resmî destek

li ihracat kredileri nedeniyle Bankanın uğrayacağı gelir kayıpları, Hazinece karşılanır. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin politik riskler nedeniyle kredi, garanti ve si

gorta işlemlerinden doğabilecek zararları Hazinece karşılanır. Bankanın tavizli resmî destekli ihra

cat kredileri nedeniyle uğrayacağı gelir kayıpları ile politik riskler nedeniyle kredi, garanti ve sigor

ta işlemlerinden doğabilecek zararlarının Hazinece ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Ku

rulunca belirlenir. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin yabancı ülkelere ve bu ülkelerdeki bankalar 

ve diğer kuruluşlara verdiği nakdi ve gayrinakdi resmî destekli ihracat kredilerinin üç yıl veya daha 

uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılmasına ilişkin anlaşmalar Müsteşarlığın uygun görüşü ve Ba

kanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır. Bu kredilerin üç yıldan daha az süreyle 

yeniden yapılandırılmasına ilişkin esasları ve finansman hükümlerini düzenlemeye Bakan yetkilidir. 

Bakan bu yetkisini; Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek tutar ve/veya süre limitleri çerçevesin

de Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna devredebilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

C. Çiçek H. Yazıcı N. Ekren 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

M. Aydın M. Başesgioğlu K. Tüzmen 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

N. Çubukçu M. Şimşek M. S. Yazıcıoğlu 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

M. A. Şahin M. V. Gönül B. Atalay 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı 

A. Babacan K. Unakıtan H. Çelik 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 

E N. Özak R. Akdağ B. Yıldırım 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. M. Eker E Çelik M. Z. Çağlayan 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı V. Çevre ve Orman Bakanı 

M. H. Güler M. Z. Çağlayan V. Eroğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

MADDE 2- Bu Kanun 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 29/05/2008 

Esas No.: 1/363,1/494 

Karar No.: 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 14/4/2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 
seçimlerin yenilenmesi sonucunda İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılması nede
niyle 2/10/2007 tarihinde yenilenen ve Başkanlıkça 16/10/2007 tarihinde tali komisyon olarak Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak 
da Komisyonumuza havale edilen 1/363 esas numaralı "Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile Bakanlar Kurulunca 02/01/2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 16/01/2008 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 
1/494 esas numaralı "Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 28/02/2008 tarihinde yaptığı 31 
inci Birleşiminde; Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ile Maliye Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ti
caret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Anonim Şirketi ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi temsilcilerinin katılımlarıy
la incelenip, görüşülmüştür. Tasarıların tümü üzerine açılan görüşmelerde Hükümet tarafından yapılan 
açıklamaların ardından 1/363 ve 1/494 esas numaralı Tasarıların İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarın
ca birbirleriyle ilgili görülerek birleştirilmesi ve görüşmeler sırasında 1/363 esas numaralı Tasarının 
esas alınması kabul edilmiştir. 

Bilindiği gibi; 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun gereğince ekonomi politikalarının tespi
tine yardımcı olmak ve bu politikalar çerçevesinde hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu iktisa
di teşebbüsleri ve Devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölge
sel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve 
verilmesi, ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve iş
lemlerin yapılması, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, sigorta sektörü ve kambiyo rejimine ilişkin faa
liyetler ile yatırım ve yatırım teşvik faaliyetlerinin düzenlenmesi, uygulanması, uygulamanın izlen
mesi ve geliştirilmesine ilişkin esasların belirlenmesi, Hazine Müsteşarlığının görev alanına gir
mektedir. Ayrıca, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun ile Devletin iç ve dış borçlanmasına, hibe almasına, borç ve hibe vermesine, nakit yönetiminin 
maliye ve para politikaları ile koordineli bir şekilde yürütülmesi ile Devlet iç ve Devlet dış borcu
nun etkin bir şekilde yönetimine ve izlenmesine ilişkin görevler Hazine Müsteşarlığına verilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığının ekonominin en dinamik alanını düzenleyen Kanunlar çerçevesinde yü
rüttüğü görevleri gereği gibi yerine getirebilmesi için, ekonomik hayatın hızla değişen koşullan çer
çevesinde, ilgili mevzuatta gerekli değişikliklerin bir an önce yapılması büyük önem arz etmektedir. 
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Bu çerçevede; 4749 sayılı Kanunun uygulanmasında karşılaşılan birtakım sorunların ortadan kaldı
rılması ve Kanun metninin daha açık ve anlaşılır hale getirilmesi yanında, 4749 sayılı Kanunun 
10/12/2003 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile oluş
turulan kamu mali yönetim sistemine uyumunun sağlanması gereği hasıl olmuştur. 

Diğer yandan, Türk Eximbank Yönetim Kurulu kararı ile Ülkemizin dış ekonomik politika ve 
tercihleri çerçevesinde ülkelere açılan krediler 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi gereğince Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanın onayı ve Bakanlar Kurulu Karan ile uygulamaya konulmaktadır. Türk Eximbank'ın borç ver
meye ilişkin işlemlerine ait hükümlerin büyük bir bölümünde ağırlıklı olarak Hazine Müsteşarlığı
nın bağlı bulunduğu Bakan yetkili kılınmakta ve bu durum karar alınmasında zaman zaman gecik
melere yol açmaktadır. Türkiye'nin dış politikası ve ekonomik hedeflerine ulaşması bakımından kre
di onay sürecinin en azından belirli bir tutara kadar olan işlemler için ilave bürokratik yükten arın
dırılarak daha esnek ve hızlı hale getirilmesi, ihracatın geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Aynca, Ülkemizdeki sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak, gerek uygula
mada görülen birtakım sorunların çözümlenebilmesi, gerekse uluslararası taahhütler çerçevesinde 
gerekli uyumun sağlanabilmesine; Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin özelleştirilmesinden 
kaynaklanan işlemlerin sonuçlandırılmasına ve Hazine Müsteşarlığının görev alanına giren konular
la ilgili olarak diğer kanunların uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik ola
rak bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde ivedi olarak değişiklik yapılması ihtiyacı orta
ya çıkmıştır. 

1/363 esas numaralı Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

- 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygu
lanmasında karşılaşılan birtakım sorunlann giderilmesinin ve Kanun metninin daha açık ve anlaşılır 
hale getirilmesinin, 

- 4749 sayılı Kanunun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile oluşturulan ka
mu mali yönetim sistemine uyumunun sağlanmasının, 

- Sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak, gerek uygulamada görülen birtakım 
sorunların çözümlenebilmesi, gerekse uluslararası taahhütler çerçevesinde gerekli uyumun sağlana
bilmesini teminen 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf 
ve Yatırım Sistemi Kanunu, 4911 sayılı Sivil Hava Araçlan Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta
sının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Kanun 
ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin 
değiştirilmesinin, 

- Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin yüzde ellibeş oranındaki hisselerinin özelleştiril
mesinden sonra Türk Telekomünikasyon Kurumu personeline 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu kap
samında yapılacak ödemeler ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türksat Uydu Haberleşme Kablo 
TV ve İşletme Anonim Şirketi ile ilgili ödeme ve mahsup işlemlerinin yapılması ve Devlet hesapla
rına kaydedilmesinin, 

- Değişen koşullar çerçevesinde ortaya çıkan ve ivedilik arz eden problemlerin çözülebilmesi için 
Hazine Müsteşarlığının görev alanı ile ilgili farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde deği
şiklik yapılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 



- 2 1 -

- Hazine saymanlıklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun ola
rak yapılandırılmasını teminen Hazine Müsteşarlığına ait olmak üzere 3 adet daire başkanı kadrosu
nun ihdas edilmesinin, 

Öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Diğer yandan, 1/494 esas numaralı Tasarı ve gerekçesi incelen
diğinde; Türkiye'nin dış politikası ve ekonomik hedeflerine ulaşması bakımından Türk Eximbank ta
rafından yabancı ülkelere sağlanan kredinin onay sürecinin, en azından belirli bir tutara kadar olan 
işlemlerin daha esnek ve hızlı hale getirilmesi amacıyla 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde 
değişiklik yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere başlamadan önce, Hükümet tarafından; 

- 1/363 ve 1/494 esas numaralı Tasarıların birbiriyle yakından ilgili olmaları nedeniyle her iki 
Tasarının ayrı ayrı görüşülmesi yerine, 1/494 esas nolu Tasarının 1/363 esas numaralı Tasarıya der-
cedilmesinin daha uygun olacağı, 

- 1/363 esas numaralı Tasarının, 22 nci Dönemde 1/1193 esas numarası ile Plan ve Bütçe Ko
misyonunda görüşülmelerinin tamamlanmasının ardından raporu hazırlanarak 1211 Sıra Sayısı ile Ge
nel Kurula sunulmasına rağmen, seçimlerin yenilenmesi nedeniyle kadük hale geldiği ve 23 üncü 
Dönemde Hükümet tarafından yenilendiği, 

- 1/363 esas numaralı Tasarının yenilenmiş olmasına karşın 22 nci Dönemde söz konusu Tasa
rının Genel Kurulda görüşülmeyi beklediği sıralarda Tasanda yer alan sigortacılık alanındaki dü
zenlemelerin 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile, çalışanlann tasarruflannm teş
vik hesabının tasfiyesine ilişkin hükümler ve büyükşehir belediyeleri ile belediyelere dair düzenle
melerin ise 26/12/2006 tarihli ve 5568 sayılı Kanun ile kanunlaştığı, 

- 1/363 esas numaralı Tasarının yeniden gözden geçirilerek başka kanunlar içerisinde yasalaşan 
düzenlemelerin Tasarı metninden çıkartılmasının ve ihtiyaçlar doğrultusunda Tasarıda olmayan an
cak, aradan geçen süre içerisinde 4749 sayılı Kanunda yapılmasına ihtiyaç duyulan bazı yeni deği
şikliklerin eklenmesinin gerektiği, 

Şeklindeki açıklamalann ardından verilen bir önerge doğrultusunda, konunun daha ayrıntılı bir 
şekilde incelenebilmesini teminen bir Alt Komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Afyonkarahisar 
Milletvekili Halil AYDOÖAN başkanlığında Balıkesir Milletvekili İsmail ÖZGÜN, Çorum Millet
vekili Cahit BAĞCI, Denizli Milletvekili Emin Haluk AYHAN, İsparta Milletvekili Süreyya Sadi 
BİLGİÇ, Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN ve İstanbul Milletvekili Esfender KORKMAZ'dan 
oluşan Alt Komisyon 11/03/2008, 12/3/2008 ve 22/4/2008 tarihlerinde yaptığı toplantılar sonrasın
da çalışmalarını tamamlamıştır. 

Alt Komisyonda Tasarı aşağıdaki değişikliklerle kabul edilmiştir: 

- Çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 2 nci maddesi; 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile terim birliğinin 4749 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yanı sı
ra, 4749 sayılı Kanunun diğer maddelerinde de sağlanması ve 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cet
velin (B) bölümündeki Özel Bütçeli Diğer İdarelerin 4749 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması 
amacıyla 4749 sayılı Kanunun 2, 3, 7, 11, 14, Geçici 4 ve Geçici 8 inci maddelerinde geçen "genel", 
"katma" ve "konsolide bütçe" ibareleri "genel", "yüksek öğretim kurulu, üniversiteler ve yüksek tek
noloji enstitüleri" olarak değiştirilmesi ve ayrıca 4749 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde geçen Ku
rumlar Vergisi Kanununun 5422 olan eski numarasının değiştirilmesi, kanunların hazırlanmasında uy-
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gulanan esas ve usuller doğrultusunda söz konusu maddelerde ibare değişiklikleri öngörülmesi ne
deniyle çerçeve 17 nci madde olarak düzenlenmesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi su
retiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 2 nci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi; çerçeve 1 inci 
maddede yapılan değişiklik nedeniyle özel bütçeli diğer idare olması nedeniyle 4749 sayılı Kanun 
kapsamından çıkarılan Savunma Sanayi Müsteşarlığına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Stratejik Hedef 
Planında ve On Yıllık Tedarik Programında bulunan projelerin dış finansmanının tahsis edilebilme
si için "Dış borcun tahsisi" tanımının değiştirilmesi; genel giderler tanımında yer alan "borç servisi
nin zamanında gerçekleştirilememesinden kaynaklanabilecek ödemeler" ibaresinin, "gecikme faiz 
ve cezaları" olarak değiştirilmesi, "benzeri tüm masraf ve giderleri" ibaresinden sonra gelmek üze
re "ile nakit akışlarının ve banka hesaplarının yönetilmesi kapsamında doğan komisyon giderlerini" 
ibaresinin eklenmesi; Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerin yanısıra yabancı ülke kuruluşları
na, uluslararası kuruluşlara ve oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyumlarına da verdiği aynî-
ve/veya nakdî yardımların hibe tanımı içine alınması amacıyla "Hibe" tanımının değiştirilmesi, pa
ra piyasası nakit işlemlerinin Devlet iç borçlanma senedi çıkarmaksızın yapılması yerine, çıkarılan 
senetlerin fiziken basılı olma zorunluluğunun kaldırılması, Hazinenin kısa vadeli nakit fazlasını de
ğerlendirebilmesine yönelik işlemlerin para piyasası nakit işlemleri tanımından çıkarılması ve tanı
mın para piyasası araçlarıyla yapılan borçlanmalarla sınırlı tutulması amacıyla "Para piyasası nakit 
işlemleri" tanımının değiştirilmesi, Sayıştay'ın 2005 yılı Hazine İşlemleri Raporunda Hazine Müs
teşarlığının devlet tüzel kişiliğini temsilen taraf olduğu tüm işlemlerden kaynaklanan alacakları da 
kapsayacak şekilde Hazine alacağı kavramının yeniden düzenlenmesi görüşü de dikkate alınarak 
"Diğer Hazine alacağı" tanımının eklenmesi, borçlanma ve risk yönetiminde esas alınacak olan ve 
borç yönetiminin genel risk/maliyet hedeflerini ifade eden gösterge ve kriterleri ifade etmek üzere 
"Stratejik ölçüt" tanımının madde metnine eklenmesi suretiyle çerçeve 1 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

- Çerçeve 3 üncü maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi; madde çerçe
vesinde yer alan "kamu bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları hariç 2 nci maddede yer alan ku
ruluşların projeleri için dış finansman temini izni vermeye" ibaresinin dış finansman sağlanmasına 
izin verilecek kuruluşların ve uygulanacak prosedürün diğer maddelerde düzenlenmesi nedeniyle 
"dış finansman temini izni vermeye" olarak değiştirilmesi, 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
beşinci fıkrasından sonra eklenmesi öngörülen düzenlemenin 26/12/2006 tarihli ve 5568 sayılı Ka
nunla yürürlüğe girmiş olması nedeniyle Tasarı metninden çıkarılması; Hazine için örtük koşullu yü
kümlülük yaratabilen mahalli idarelerin yurtiçi piyasalara ihraç edebilecekleri tahvillerin tutar ve ko
şullarının Hazine Müsteşarlığı tarafından izlenebilmesi amacıyla mahalli idareler ile bağlı kuruluş
ları ve iktisadi teşebbüslerinin yurtiçi piyasalarda yapacakları tahvil ihraçlarını Müsteşarlığın iznine 
tabi tutan ve bu iznin verilmesinin Hazine garantisi anlamına gelmeyeceğini öngören bir düzenle
menin 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fık
ra olarak eklenmesi, yıllık yatırım programında yer alan projelerin dış finansman temini aşamasın
da da Devlet Planlama Teşkilatından uygun görüş alınması konusunda 4749 sayılı Kanunun ilgili 
maddelerinde düzenleme yapmak yerine bu maddelerin tümüne şamil olması amacıyla 4 üncü mad
denin altıncı fıkrasının sonuna yeni bir cümle eklenmesi ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında Ta
sarı ile yapılan değişiklik nedeniyle yedinci fıkranın yürürlükten kaldırılmasını temin eden bir dü
zenlemenin madde çerçevesine eklenmesi suretiyle çerçeve 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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- Çerçeve 4 üncü maddesi ile değiştirilen 4749 saydı Kanunun 5 inci maddesi; önce kural norm, 
ardından kuralın istisnasının düzenlenmesi gereğinden hareketle kanun tekniğine uyumun sağlan
ması amacıyla ikinci fıkrasının bu amaca yönelik olarak yeniden düzenlenmesini öngören bir dü
zenlemenin madde metnine eklenmesi, son fıkrasında yer alan "ikrazen kullandırılacak dış borç" iba
resinin tanımlar maddesi ile uyumunun sağlanması amacıyla "dış borcun ikrazı" şeklinde ve ayrıca 
"her yıl bütçe kanunlarıyla" ibaresinin ise "yılı bütçe kanunuyla" olarak redaksiyona tabi tutulması 
suretiyle çerçeve 3 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 5 inci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 7 nci maddesi; projeler konusun
da Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşünün alınmasına ilişkin düzenlemenin yeni çerçeve 2 
olan çerçeve 3 üncü maddesi ile 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yapılan 
düzenleme nedeniyle madde çerçevesinde yer alan "dördüncü fıkrasının ilk cümlesinden sonra gel
mek üzere 'Dış borcun ikrazı suretiyle finanse edilecek projelerin yatırım programındaki yeri ve ön
celiği hususunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü alınır' cümlesi eklenmiş" 
ibaresinin çıkarılması ve madde çerçevesinin redaksiyona tabi tutulması suretiyle Çerçeve 4 üncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 6 nci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 8 inci maddesi; projeler konusun
da Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşünün alınmasına ilişkin düzenlemenin yeni çerçeve 2 
olan çerçeve 3 üncü maddesi ile 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yapılan 
düzenleme nedeniyle dördüncü fıkrasının ilk cümlesinin değiştirilmesini öngören düzenlemenin Ta
sarı metninden çıkarılması; bankacılık sektöründe kamu mevduat bankalarının özel mevduat banka
ları ile rekabet edebilir kılınması ve bu kapsamda özel kalkınma ve yatırım bankalarının bankacılık 
mevzuatı dışında herhangi bir sınırlama ile karşılaşmaksızın, dış finansman ve garanti teminine iliş
kin işlemleri gerçekleştirebilmelerine imkan tanınması ve yalnızca kamu mevduat bankaları ile özel 
kalkınma ve yatırım bankalarının sağlayacakları dış imkan ve garantiler ile kamu yatırım ve kalkın
ma bankalarının bir yıl ve daha kısa vadeli dış imkan kullanabilmelerinin Hazine Müsteşarlığının izni 
dışında tutulması amacıyla onuncu fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin bir düzenlemenin mad
de metnine eklenmesi suretiyle çerçeve 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin; değiştirilen 
4749 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde"Hibe" tanımı ile ilgili olarak yapılan değişiklik de dikkate 
alınarak hibe alınmasına ilişkin anlaşmalarda değişiklik yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakanın yetkili olmasını sağlamak amacıyla birinci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi; ay
nî ve nakdî hibe ayrımı çerçevesinde Hazineden sorumlu Bakanın dışındaki ilgili bakanların Bakan
lar Kuruluna teklif etme yetkilerinin sadece aynî hibe verilmesi ile sınırlandırılması doğrultusunda 
ikinci fıkrasının değiştirilmesi suretiyle çerçeve 6 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 8 inci maddesi ile 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi; borç verilmesine ilişkin an
laşmaları imzalamak için temsilci tayin edilebilmesine imkân tanınması amacıyla birinci fıkrasının 
değiştirilmesi; diğer fıkralarının ise Tasarı ile birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen 1/494 esas sa
yılı Tasarının 1 inci maddesinde yer alan düzenlemeler de dikkate alınarak tüm ülkelerin Bakanlar 
Kurulunca onaylanacak ülke limitleri listesine alınması ve dolayısıyla limitlerinin onaya tabi tutul
ması, iki yıl ve daha uzun vadeli sigorta işlemlerinin "Ülke Limitleri Listesi" kapsamına alınması ile 
üç yıl ve daha uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılabilecek alacaklar arasına dâhil edilebilmesi, 
yeniden yapılandırılabilecek alacaklar arasına tavizli ve/veya tavizsiz resmi destekli ihracat kredile
rinin eklenmesi amaçlarıyla 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin tümünün değiştirilmesini te
minen madde çerçevesinin değiştirilmesi suretiyle çerçeve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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- Çerçeve 9 uncu maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 11 inci maddesi; birinci fıkrasında 
yapılan değişikliğin uygulamada tereddütlere yol açmaması amacıyla çerçeveden çıkarılması, Hazi
ne Müsteşarlığına kamu iktisadi teşebbüsleri, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunların bağlı 
kuruluşları ile bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birliklerinden, bağımsız denetim kuru
luşlarınca uluslararası genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak hazırlanacak bağım
sız denetim raporlarını talep etme yetkisinin verilmesi amacıyla dördüncü fıkrasının değiştirilmesi
ni öngören yeni bir düzenlemenin metne eklenmesi, tanımlar maddesine eklenen "Diğer Hazine ala
caklarının" kaydının yapılmasına ilişkin usul ve esasların Müsteşarlık tarafından belirlenmesini ön
gören yeni bir düzenlemenin yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenmesi suretiyle çerçeve 8 
inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Kamu haznedarlığının işleyişinde kamu bankalarına rekabet avantajı sağlayan düzenlemelerin 
AB müktesebatına uyum kapsamında kademeli olarak değiştirilmesi, Hazine Müsteşarlığının nakit 
yönetimini daha etkin bir şekilde yürütebilmesini teminen Borç ve Risk Yönetimi Komitesinin oluş
turulması amacıyla 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesini öngören düzenlemenin 
yeni çerçeve 9 uncu madde olarak Tasarı metnine eklenmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 10 uncu maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin; Hazine 
Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın borç verme tutarlarını, dış borcun ikrazı suretiyle aktarı
lan tutarlardan ve ikrazen ihraç edilmiş Devlet iç borçlanma senetlerinden tahsil edilen anaparaları 
ve teminatları bütçe dışında özel hesaplarda izleme imkânı tanınması amacıyla birinci fıkrasını de
ğiştiren bir düzenlemenin metne eklenmesi; Faiz giderleri olarak bütçeye konulacak ödeneklerle kar
şılanacak giderler içinden genel giderlerin çıkarılmasını, teminat faizlerinin eklenmesini ve bu kap
samdaki ödenekler hakkında 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fık
rası hükmünün uygulanmamasını, türev ürünler de dâhil, yapılmış olan borçlardan doğan Devlet iç 
ve dış borç faizleri ile iskonto giderleri, teminatların faizleri ile Hazinenin kısa vadeli nakit ihtiyaç
larını karşılamak amacıyla para piyasalarından yapacağı borçlanma faizlerine ilişkin tertiplere yılı 
Bütçe Kanunu ile konan başlangıç ödeneklerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın tekli
fi üzerine yüzde beş oranına kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanının yetkili kılınmasını teminen 
ikinci fıkrasını değiştiren bir düzenlemenin madde metnine eklenmesi; Müsteşarlığa bilgi vermekle 
yükümlü olanlar arasına Müsteşarlıkça nakit aktarımı yapılan kamu kurum ve kuruluşları ile banka
lar ve diğer finans kuruluşlarının eklenmesi amacıyla dördüncü fıkrasını değiştiren bir düzenleme
nin madde metnine eklenmesi; altıncı fıkrasının ilk cümlesinde geçen "ve sağlanan Hazine garanti
leri" ibaresinin çıkarılmasına ilişkin çerçevedeki düzenlemenin metinden çıkarılması; altıncı fıkra
sının sonuna eklenmesi öngörülen hükmün kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller 
çerçevesinde yedinci fıkra olarak düzenlenmesi; dış borcun ikrazı halinde ve ikrazen ihraç edilmiş 
Devlet iç borçlanma senetlerinde Müsteşarlığa ödenen anapara dışındaki taksit tutarlarının bütçeye 
gelir kaydı yapılması ve risk hesabına yapılan ödemelerin bütçeye gelir kaydı yapılmaması amacıy
la yedinci fıkrasında değişiklik öngören düzenlemenin madde metnine eklenmesi, Dış finansman 
teminine ve türev ürüne ilişkin işlemler arasına daha önce imzalanmış anlaşmaları tadil eden anlaş
maların da kapsama alınması amacıyla onuncu fıkrasının değiştirilmesini öngören düzenlemenin ek
lenmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- 4749 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere idari para cezası 
verilmesini temin eden bir düzenlemenin 4749 sayılı Kanuna 14/A maddesi olarak eklenmesini ön
gören düzenlemenin Tasarı metnine yeni çerçeve 11 inci madde olarak eklenmesi ve müteakip mad
delerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 
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- Çerçeve 11 inci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 16 nci maddesi; Hazine Müste
şarlığına yurtiçinde de danışmanlık hizmeti verebilmesine imkan sağlanması amacıyla dördüncü fık
rasındaki "yabancı ülkelere, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlara, uluslararası kuruluşlara" ibaresi
nin "yurtiçinde ve yurtdışında" olarak değiştirilmesi; uygulamadaki tereddütleri ortadan kaldırmak 
amacıyla 4749 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış anlaşmaların ve ilgili dokümanların Hazine 
Müsteşarlığında muhafaza edileceğine açıklık getiren düzenlemenin son fıkra olarak eklenmesi; ya
pılan değişiklikler nedeniyle madde başlığının "Düzenleme yapma, danışmanlık hizmetleri ile an
laşma ve ilgili dokümanların muhafazası" olarak değiştirilmesi suretiyle çerçeve 12 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 12 nci maddesi, redaksiyona tabi tutulmak suretiyle çerçeve 13 üncü madde olarak ka
bul edilmiştir. 

- 4749 sayılı Kanunun Resmi gazetede yayımlandığı 9/4/2002 tarihinde mevcut bulunan Hazi
ne alacakları için hesaplanan faiz ve cezaların uzlaşma yoluyla ödenebilmesine ilişkin düzenleme 
kapsamında olmakla birlikte, yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyerek uzlaşma yapılma
mış sayılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince takip edilen 
kurum ve kuruluşlara ait borçların, 2008 yılı sonuna kadar, uzlaşma kapsamında hesaplanan yü
kümlülükleri yerine getirmeleri kaydıyla yeni bir yapılandırma olanağı tanınması amacıyla 4749 sa
yılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine fıkra şeklinde eklenmesine yönelik yeni bir düzenlemenin 
metne yeni çerçeve 14 üncü madde olarak eklenmesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi su
retiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 13 üncü maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde yer 
alan "ilgili anlaşmaların" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya daha önce imzalanmış anlaşmaları 
tadil eden anlaşmaların" ibaresinin çerçeveye eklenmesi ve aynı maddede yer alan "ve benzeri yü
kümlülükler hakkında da" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenmesi öngörülen "anlaşmaların im
zalanması veya yürürlüğe girmesinden bağımsız olarak" ibaresinin "ilgili anlaşmaların veya daha 
önce imzalanmış anlaşmaları tadil eden anlaşmaların imzalanması veya yürürlüğe girmesinden ba
ğımsız olarak" şeklinde değiştirilmesi suretiyle çerçeve 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 14 üncü maddesindeki 4749 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 10, 12 ve 13 
üncü maddelerin 26/12/2006 tarihli ve 5568 sayılı Kanunla, geçici 11 inci maddenin ise 1/7/2006 ta
rihli ve 5538 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bu maddenin Tasarı metninden çıka
rılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 15, 16 ve 17 maddelerindeki 406 sayılı Kanun ile ilgili düzenlemelerin; KİT Yöneti
şim Kanunu Tasarısı Taslağı çalışmaları çerçevesinde değerlendirilmeleri nedeniyle bu maddelerin 
Tasarı metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 18 inci maddesindeki 7397 sayılı Kanunda değişiklik yapılması öngörülen düzenle
menin 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Kanun ile 7397 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmış olma
sı nedeniyle bu maddenin Tasarı metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi 
suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 19 uncu maddesindeki 3332 sayılı Kanun ile ilgili düzenlemenin; Eximbank Kanunu 
Tasansı Taslağı çalışmaları çerçevesinde değerlendirilmesi nedeniyle bu maddenin Tasarı metninden 
çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 
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- Çerçeve 20 nci maddesindeki 4603 sayılı Kanun ile ilgili düzenlemenin, 2007/8 sayılı Özel
leştirme Yüksek Kurulu kararı ile Halk Bankasının özelleştirme kapsam ve programına alınmış ol
ması, Ziraat Bankasının ise özelleştirme kapsam ve programına alınmasının planlanması ve ayrıca 
personel alımlarına ilişkin düzenlemenin 18/4/2007 tarihli ve 5626 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiş 
olması nedeniyle bu maddenin Tasarı metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettiril
mesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 nci maddelerindeki 4632 sayılı Kanun ile ilgili düzenlemele
rin; 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bu maddelerin 
Tasarı metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 27 nci maddesindeki 4853 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen düzenlemelerin, 
26/12/2006 tarihli ve 5568 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bu maddenin Tasarı 
metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 28 inci maddesindeki 4911 sayılı Kanunla ilgili değişikliklerin; 18/04/2007 tarihli ve 
5625 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bu maddenin Tasarı metninden çıkarılması 
ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 29 uncu maddesindeki 5216 sayılı Kanunla ilgili değişikliklerin; 26/12/2006 tarihli ve 
5568 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bu maddenin Tasarı metninden çıkarılması 
ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 30 ve 31 inci maddelerindeki 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili deği
şikliklerin; KİT Yönetişim Kanunu Tasarısı Taslağı çalışmalarında değerlendirilmeleri nedeniyle bu 
maddelerin Tasarı metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul 
edilmiştir. 

- Çerçeve 32 nci maddesindeki 234 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili değişiklikle
rin; Tasarı ile düzenlenen konular kapsamında değerlendirilmemesi nedeniyle bu maddenin Tasarı 
metninden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 33 üncü maddesindeki 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili düzenleme
lerin; 5684 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiş olması nedeniyle bu maddenin Tasarı metninden çıka
rılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Üniversitelerin 1/1/2006 tarihinden önce imzalamış oldukları Hazine garantili kredilerine iliş
kin olarak 4749 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesine; Müsteşarlıkça yapılan üstlenimler ile ikra
zen kullandırılan kredilerinden doğan Hazine alacaklarının ve anılan kuruluşların uzlaşma kapsa
mındaki Hazine alacaklarının, bu düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle ödenmeyen bakiye tutarı
nı, Bakanın teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin terkinine Mali
ye Bakanının yetkili kılınmasına yönelik düzenlemeyi içeren fıkranın maddeye eklenmesi ve yeni çer
çeve 16 nci madde olarak Tasarıya eklenmesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle 
kabul edilmiştir. 

- 34 üncü madde ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Hazine 
Müsteşarlığına ait bölümüne kadro ihdas edilmesini öngören maddeye ekli listeye birinci dereceden 
9 adet şube müdürü kadrosunun da ilave edilmesi suretiyle 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- 35 inci maddesi; KOBİ yatınm teşvik belgeleri ile ilgili hükmün Tasan ile düzenlenen konu
lar kapsamında değerlendirilmeyerek bu maddenin Tasarı metninden çıkarılması ve müteakip mad
delerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 
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- Kamu Haznedarlığına ilişkin hükümlerin yeni çerçeve 9 uncu madde ile 4749 sayılı Kanunun 
12 nci maddesine eklenmiş olması nedeniyle 5234 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasını öngören bir düzenlemenin yeni çerçeve 19 uncu madde olarak Tasarı metnine eklen
mesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Yürürlüğe ilişkin 36 nci maddesi; sağlanacak garantili imkan ve dış borcun ikrazı limitlerinin 
yılı bütçe kanunu ile belirlenmesinin hüküm altına alınmış olması nedeniyle Tasarının çerçeve 3 ün
cü maddesi ile 4749 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişikliklerin yürürlük tarihinin 
1/1/2009 tarihi olarak belirlenmesi ve Tasarı metninde yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesi suretiyle çerçeve 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Yürütmeye ilişkin 37 nci madde, 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıda yapılan değişiklikler doğrultusunda, Tasarı başlığı "Kamu Finansmanı ve Borç Yöne
timinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" olarak re
daksiyona tabi tutulmuştur. 

Ayrıca Alt Komisyon Metni; 

- Çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki "Genel gi
derler" tanımında yer alan "gecikme faiz ve cezalarının" da kapsama alınmasına ilişkin değişikliğin, 

- Çerçeve 12 nci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 16 nci maddesinin dördüncü fık
rasında geçen "yabancı ülkelere, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlara, uluslararası kuruluşlara" iba
resinin "yurtiçinde ve yurtdışında" şeklinde değiştirilmesini öngören düzenlemenin, 

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından ayrıca değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu defa, Komisyonumuzun 21/05/2008 tarihinde yapmış olduğu 46 nci birleşiminde Hüküme
ti temsilen Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK ile Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşar
lığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Anonim Şirketi ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi temsilcilerinin katılımlarıyla gö
rüşmelere devam edilmiştir. 

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Stratejik ölçüt kavramının belirsiz olduğu, stratejik ölçüt esas alınarak gerçekleştirilecek işlem
lerin neler olduğunun açık olmadığı, stratejik ölçütün tespitinde yetkilerin ayrıştırılması gerektiği, 

- Kurulması öngörülen Borç ve Risk Yönetimi Komitesi içinde bakan ve bürokratların aynı ka
rar alma zemininde yer almasının sorumluluklar açısından sorunlara yol açabileceği, 

- Eximbank ile ilgili düzenlemelerin kendi teşkilat kanununda yapılmasının uygun olduğu, ön
görülen düzenlemelerle kamu kaynaklarının verimli, tutumlu ve etkin yönetimi anlayışından uzak
laşmaya yol açılabileceği, 

Şeklindeki görüş, eleştiri ve temennileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı 
açıklamalarda; 

- 4749 sayılı Kanunla Müsteşarlığa verilen varlık ve yükümlülük yönetimine ilişkin görevlerin 
etkin bir koordinasyon altında yürütülmesini teminen fiilen bir komitenin çalışmakta olduğu, Alt Ko
misyon metninde yapılan düzenleme ile bu komitenin hukuki dayanağa kavuşturulduğu, bu Komi
tenin Devlet borcu, Hazine garantileri, Hazine alacak ve nakit yönetiminin temel hedeflerinin belir
lenmesine, etkinliğinin artırılmasına ve altyapısının geliştirilmesine yönelik kararlan almakla gö
revli ve yetkili kılındığı, 
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- Tasannın kamu finansmanı ve ekonomi politikaları ile ilgili olarak zaruri değişiklikler içerdi
ği, ayrıca düzenlemelerin Avrupa Birliği Müktesebatına uyum sağlanabilmesi açısından da önem arz 
ettiği, kamu finansmanı açısından olduğu kadar Avrupa Birliğine verilen taahhütlerin yerine getiril
mesi bakımından da önemli bir adım teşkil ettiği, 

- Tasarıda öngörülen değişiklikle Eximbank'ın daha etkin ve verimli çalışmasının amaçlandığı, 
Bakanlar Kurulunca genel çerçevesi belirlenecek esaslar dâhilinde Eximbank'ın daha bağımsız ça
lışmasının sağlandığı, 

- Stratejik ölçüt kavramının dünyada çoğu ülkenin kamu borç yönetimlerinde kullandıkları 
önemli bir araç olduğu, bu suretle borçlanma ve risk yönetiminde esas alınacak olan ve borç yöneti
minin genel risk/maliyet hedeflerini ifade eden gösterge ve kriterlerin belirleneceği, 

ifade edilmiştir. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerin ardından, Tasarı ve gerekçe
si Komisyonumuzca da benimsenerek Alt Komisyon Metni esas alınması suretiyle maddeler üze
rindeki görüşülmelere geçilmiştir. 

Alt Komisyon Metninin; 

- Çerçeve 1, 2, 3, 4, 5 inci maddeleri; aynen kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 6 nci maddesi ile değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası
nın altıncı cümlesinin, birinci cümle ile ifade paralelliğinin sağlanması amacıyla "Ayni hibe verme 
anlaşmalarını imzalamak için" ibaresinin "Ayni hibe vermeye ve bu yöndeki anlaşmaları imzalamak 
için" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 7 ve 8 inci maddeleri; aynen kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 9 uncu maddesi; teminat alma ve verme işleminin, sadece para piyasaları nakit iş
lemleri ile sınırlı tutulmaması amacıyla değiştirilen 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan "ve bu amaçla teminat almaya ve vermeye" ibaresinin metinden çıkarılması, "te
minen işlem yaptırmaya" ibaresinden sonra gelmek üzere "bu amaçlarla teminat almaya ve verme
ye" ibaresinin ilave edilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nci maddeleri; aynen kabul edilmiştir. 

- Çerçeve 17 nci maddesi; kanun tekniği açısından madde başlığının çıkarılması suretiyle kabul 
edilmiştir. 

- Tasarı metnine eklenen yeni çerçeve 18 inci madde ile 4749 sayılı Kanuna geçici 15, geçici 16, 
geçici 17 ve geçici 18 inci maddeler eklenmiştir. 

• Geçici 15 inci maddesiyle; Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonunun 2009 yılın
da İstanbul'da gerçekleştireceği toplantının öngörülen zamanda yapılabilmesini teminen ivedilikle 
ihale sürecine başlanabilmesi amaçlanmaktadır. 

• Geçici 16 nci maddesiyle; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü-
dürlüğü'nün vadesi geçmiş Hazine garantili kredilerden Müsteşarlıkça yapılan üstlenmelerden ve ik
razen kullandırılan kredilerden doğan Hazine alacakları kapsamındaki borcunun TCDD'nin finans 
imkânları ve özkaynak seviyesi açısından ödenebilirlik ölçüsünü aşmış olması, bu itibarla vadesi 
geçmiş Hazine alacaklarının, TCDD'nin Ulaştırma Bakanlığı'ndan olan yol bakım ve onarım gider
leri karşılığı alacaklardan mahsup suretiyle terkin edilebilmesi, söz konusu işlemden sonra Kurulu
şun bakiye borcunun kalması halinde bu tutarı Kuruluşun ödenmemiş sermayesine mahsuba Baka
nın teklifi üzerine Maliye Bakanının yetkilendirilmesi hususları düzenlenmektedir. 
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• Geçici 17 nci maddesiyle; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 31/12/2007 tarihine kadar ve
rilen özel tertip Devlet İç borçlanma senetlerinden doğmuş ve/veya doğacak anapara, faiz, masraf ve 
gecikme zammından oluşan Hazine alacaklarını bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendir-
meksizin terkinine Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. Bu işlem Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonunun yönetimi ve denetimi kendisine devredilen bankalardan olan alacakları
nın takip ve tahsilinden feragat etmesi sonucunu doğurmayacaktır. 

Bilindiği gibi, bankacılık sektöründe oluşan sistemik risk nedeniyle faaliyet izinleri kaldırılarak 
veya kaldırılmaksızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalar dolayısıyla bankacı
lık sektörünü yeniden yapılandırma maliyeti bu Kuruma yüklenmiştir. Bu dönemde, bankaların her 
türlü yükümlülüklerinin garanti kapsamına alınması sonucu olarak ortaya çıkan önemli miktardaki 
kaynak ihtiyacı Müsteşarlık tarafından özel tertip Devlet İç borçlanma senedi ihraç edilmesi suretiyle 
karşılanmıştır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 31/12/2007 tarihine kadar verilen özel tertip Dev
let İç borçlanma senetlerinden doğmuş ve/veya doğacak anapara, faiz, masraf ve gecikme zammın
dan oluşan Hazine alacaklarını bütçenin gelir ve gider hesaplan ile ilişkilendirmeksizin terkinine Ba
kanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. 

Müsteşarlık tarafından 31.12.2007 tarihine kadar ihraç edilmiş senetler nedeniyle bu maddenin 
yürürlük tarihinden sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna yapılacak faiz ve anapara ödemeleri 
için Hazine alacağı yaratılamayacaktır. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ilgili mevzuat uyarınca mevduat ve katılım fonu sigortası 
işlevine ilişkin olarak elde ettiği kanuni gelirleri ile bunlardan elde edilen nemalar dışında kalan ve 
yönetimi ve denetimi kendisine devredilen bankalardan devraldığı tahsili gecikmiş alacak, iştirak, 
gayrimenkul ve diğer aktiflerin çözümlenmesi veya benzeri nitelikte elde edeceği gelirlerden çö
zümleme giderleri ve bu kapsamda diğer kurumlara yapılması zorunlu ödemeler düşüldükten sonra 
kalan tutarı Müsteşarlığın ilgili hesaplarına Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
ödemektedir. Çözümleme giderleri nedeniyle ek finansman ihtiyacı oluşması durumunda, özel tertip 
Devlet İç borçlanma senedi ihraç etmeye ve bu senetleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Hazine 
alacağı yaratmaksızın verilmesine Bakanın yetkili olduğu düzenlenmektedir. 

Bu madde ile Hazine alacaklarına ait verilerin daha gerçekçi olarak takip edilmesi ve Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonunun mali tablolarının hem ülke içinde hem de ülke dışında mali sisteme gü
ven telkin etmesini sağlayacak görüntüye kavuşturulması amaçlanmaktadır. 

• Geçici 18 inci maddesiyle; 22/05/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak 
Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında hak sahipleri
ne talep etmeleri halinde ödemelerin nemasıyla birlikte nakit veya payları oranında Emlak Konut 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EGYO) hisse senedi verilmek suretiyle yapılacağı düzenlenmekte
dir. Söz konusu düzenleme kapsamında hak sahiplerinin 29/12/1999 itibarıyla toplam alacaklannın, 
EGYO'ya aynî sermaye olarak devredilen taşınmaz karşılığından fazla oluşması halinde fazla tutar 
nemasıyla birlikte EGYO'nun yükümlülüğünü aşan kısım olacaktır. Hak sahiplerine ödeme yapıla
bilmesini teminen, Müsteşarlık tarafından EGYO'nun yükümlülüğü için EGYO'ya ikrazen Devlet İç 
Borçlanma Senetleri, EGYO'nun yükümlülüğünü aşan kısmı için ise özel tertip Devlet iç borçlanma 
senedi ihraç edilebileceği öngörülmektedir. 

- Çerçeve 18, 19 uncu maddeleri 19 ve 20 nci maddeler olarak, yürürlüğe ilişkin 20 ve yürüt
meye ilişkin 21 inci maddeleri ise 21 ve 22 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Sait Açba M. Altan Karapaşaoğlu Hasan Fehmi Kinay 

Afyonkarahisar Bursa Kütahya 
Bu Raporun Sözcüsü 

Kâtip Üye Üye 
Süreyya Sadi Bilgiç Necdet Unüvar Halil Aydoğan 

İsparta Adana Afyonkarahisar 
Bu Raporun Sözcüsü 

Üye Üye Üye 
Sadık Badak Mehmet Günal ismail Özgün 

Antalya Antalya Balıkesir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye Üye Üye 
Ali Osman Sali Cahit Bağcı Emin Haluk Ayhan 

Balıkesir Çorum Denizli 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye Üye Üye 
Alaattin Büyükkaya Esfender Korkmaz ibrahim Has gür 

İstanbul İstanbul İzmir 
(Ayrışık oy ekte) 

Üye Üye Üye 
Harun Öztürk Tuğrul Yemişçi Mustafa Özbayrak 

İzmir İzmir Kırıkkale 
(Karşı oy yazısı eklidir) 

Üye Üye Üye 
Muzaffer Baştopçu Mustafa Kabakçı Mustafa Kalaycı 

Kocaeli Konya Konya 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye Üye Üye 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu Ömer Faruk Öz Erkan Akçay 

Malatya Malatya Manisa 
(Ayrışık oy yazımız ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye Üye Üye 
Ali Er Gürol Ergin Münir Kutluata 
Mersin Muğla Sakarya 

(İmzada bulunamadı) (Muhalefet Şerhim ektedir) 
Üye Üye Üye 

Kadir Tıngıroğlu Hasip Kaplan Faik Öztrak 
Sinop Şırnak Tekirdağ 

(Muhalifim) (Ayrışık oy yazısı ektedir) 
Üye Üye Üye 

M. Akif Hamzaçebi Kerem Altun Abdülkadir Akgül 
Trabzon Van Yozgat 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 
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AYRIŞIK OY 

Tasarının katılmadığımız düzenlemeleri şunlardır: 

. Tasarı Madde 5 - 4749 sayılı Kanun Madde 8 

Maddede yer alan düzenleme ile ilgili bakana yasada belirlenen oranı beş katına kadar artırma 
yetkisi verilmektedir. Bakana yasada öngörülenin beş katına kadar artırım yetkisi verilmesi doğru 
değildir. Düzenleme saydamlığa da aykırıdır. Düzenleme ayrıca yasama yetkisinin devredilemeye
ceği yönündeki Anayasa hükmüne de aykırıdır. 

. Tasarı Madde 8 - 4749 sayılı Kanun Madde 11 

Madde ile Hazine Kontrolörleri Kurulu'na verilen denetim yetkisi, kapsamı çok geniş bir yet
kidir. Hazine Müsteşarlığı'nin bilgi istemesi yönünde bir yetkinin yeterli olduğu, ayrıca denetime 
yönelik bir yetkinin olmaması gerektiği kanaatindeyiz. En azından bu yetkinin gerekçeleri ortaya 
konulmamıştır. 

Ayrıca KİT'ler ve belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlar ile bağlı ortalıkları, müessese ve iş
letmeleri ile birliklerinin hem Hazine Kontrolörlerinin denetimine tabi olması, hem de bağımsız de
netim kurumlarının yapacağı denetime konu olmaları bir çelişkidir. 

. Tasarı Madde 9 - 4749 sayılı Kanun Madde 12 

4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesine eklenmesi öngörülen "... yasada para piyasası nakit iş
lemleri stoku ilgili yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin iki katını geçemez" şeklindeki kesin ifadeden 
sonra, "bu oranı iki katına kadar artırmaya bakan yetkilidir" hükümleri birbiriyle çelişkilidir. Ayrıca 
bu hükümler seçim dönemlerinde istismarlara yol açabilir. Seçim ekonomisinin bir aracı olur. Baka
na verilen yetki daha sınırlı bir şekilde düzenlenmelidir. 

. Tasarıya Komisyon görüşmeleri sırasında eklenen bir madde ile TMSF'na 31.12.2007 tarihi
ne kadar verilen özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri nedeniyle doğmuş olan Hazine alacakla
rının bütçenin gelir ve gider hesaplan ile ilişkilendirilmeksizin terkini konusunda Maliye Bakanına 
yetki verilmiştir. 

Düzenleme 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun belirlediği temel ilkelere, 
bu çerçevede saydamlığa aykırıdır. Bankacılık sisteminde yaşanan krizler nedeniyle toplumun han
gi maliyete katlandığının bilinmesi gerekir. 

. Tasarının bir diğer maddesi ile de TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün Hazine garantili kre
dilerinden Müsteşarlıkça yapılan üstlenimlerden ve ikrazen kullanılan kredilerden doğan anapara, 
faiz, masraf ve gecikme zammından oluşan Hazine alacaklarının, bütçenin gelir ve gider hesapları ile 
ilişkilendirilmeksizin TCDD'nin Ulaştırma Bakanlığından olan alacaklarından mahsubu suretiyle 
terkini ve artan kısmının da kuruluşun ödenmemiş sermayesine mahsubu konusundaki hüküm say
damlığa aykırıdır. 

M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

Esfender Korkmaz 

İstanbul 

Trabzon 

Faik Öztrak 

Tekirdağ 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Adı geçen Kanun Tasarısının geneli hakkındaki eksikliklere ilişkin muhalefet gerekçelerimiz 
aşağıda yer almıştır. 

4749 sayılı Kanunda değişikliğe hangi somut ihtiyaçtan dolayı gerek duyulmaktadır. Bu açık 
değildir. Tasarının hem genel gerekçesinde hem de maddelere ait gerekçelerde, somut ihtiyaç ortaya 
konulmamaktadır. Çok genel ifadelerle düzenlenmiş bir gerekçe sözkonusudur. Kanunun halen yü
rürlükte olan hükümleriyle ilgili bakana ve Hazine Müsteşarlığına zaten çok büyük yetkiler veril
miştir. Yeni Tasarı'da da aynı yetkilerin tekrarı ve teferruatı niteliğinde düzenlemeler öngörülmekte
dir. 4749 sayılı Kanunun mevcut hükümleriyle hangi işlemlerin yürütülemez iken, bu tasarı ile ya
pılabilecektir? Bu husus, Tasarıda ve gerekçesinde açıklanamamaktadır. 4749 sayılı Kanunun mev
cut halinde işlemlerin yürütülmesine engel bir durum olmaması, Tasarı ile yeni getirilen hükümlerin 
esas amacının da açıklanamaması Tasarının maddelerindeki hükümlerin doğuracağı sonuçlar ve dü
zenleme tekniğindeki aykırılıklar değerlendirildiğinde; Tasarının esas amacının, yetkinin doğal so
nucu olarak ortaya çıkacak sorumluluklardan kurtulmak amacıyla düzenlendiği ortaya çıkmaktadır. 
Bu husus Tasarının maddelerine aşağıda yapılan açıklamalarımızda açıkça ortaya konulacaktır. 

Tasarının geneli ile ilgili ikinci husus; Çok fazla detay düzenlemelere yer verilmesidir. Bu Ta
sarı ile getirilen düzenlemelerin birçoğu, aslında yönetmeliklerle düzenlenebilecek hususlardır. Ka
nuni düzenlemelerin ülkenin gerçek ihtiyaçları olan hususları ve sorunları ile ilgili düzenlemeler ye
rine, yönetmelikle düzenlenecek hususları kanunla düzenlemektedir. Örneğin, Eximbank ile ilgili 
tek bir işlem, çok detay ayrıntıyla kanunla düzenlenmeye çalışılmaktadır. Yine Borç yönetimi ile il
gili hususlar o kadar ayrıntı niteliğinde düzenlemeler içermektedir ki, bütün kavramlar birbiri içine 
geçmektedir. Tüm işlem süreçleri kanuna ithal edilmeye çalışılıyor. Bu düzenlemeler en fazla yö
netmelik ile, hatta bazıları genelgelerle düzenlenmelidir. 

Tasarıdaki bir başka husus da, 4749 sayılı Kanunun hem mevcut halinde, hem de Tasarı ile ge
tirilen hükümlerinde Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı'na birçok yetkiler veriliyor. Sa
yın Bakana yetki verilmesine ilke olarak karşı değiliz. Ancak yetkinin verilmesi, bunun kullanımı
nın objektif esaslara bağlı olarak kullanılması ile bir anlam ifade eder. Bu yetkilerin kullanım bi
çimleri mevzuatımızda belirlenmiştir. Kurumun iç işleyişi ile ilgili hususların tüzük, yönetmelikler
le ve genelgelerle, başka kişi ve kuruluşları da bağlayıcı yetkilerin kullanımının ise Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe sokulan Tebliğ veya Genel Tebliğ ile düzenlenmesi gerekir. Ancak bu suretle 
ilan edilerek alenileşen idari düzenleme ve işlemler, bu işlemlere taraf olanlarca hukuki denetime ta
bi tutulabilmesi sağlanacaktır. Şu ana kadar 4749 sayılı Kanun ile ilgili "Bakan" zikredilerek veril
miş bulunan yetkiler için ilanen yapılmış hiçbir düzenleme mevcut değildir. 4749 sayılı Kanun ile il
gili düzenlemeler aşağıda detayı da verildiği üzere kanunun 4 üncü, 8 inci, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü 
ve 16 nci maddelerine dayanılarak yapılmış olan ve ilgili maddelerde de Yönetmeliğinde düzenlen
mesine dair hüküm bulunan hususlarda yapılmıştır. Görüleceği üzere ilgili "Bakan" atfen verilen yet
kiler konusunda Hazine Müsteşarlığınca bir tebliğ veya düzenlemeye rastlanılmamaktadır. 4749 sa
yılı Kanuna dayanılarak Yapılan düzenlemeler aşağıdadır. Bu düzenlemeler 2003 ve öncesine aittir. 

4749 sayılı Kanunun 16. maddesine dayanılarak çıkarılmış olan; "Borç ve Risk Yönetiminin 
Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik", 

4749 sayılı Kanunun 16. maddesine dayanılarak çıkarılmış olan "Dış Proje Kredilerinde Dış Borç Kay
dı, Bütçeleştirme ve Muhasebeleştirme İşlemlerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik", 
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4749 sayılı Kanunun 8 ve 14 üncü maddelerine dayanılarak düzenlenen ve 12 Nisan 2002 tari
hinde Yayınlanan; "Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına 
İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik", 

4749 sayılı Kanunun 11 ve 16 nci maddelerine dayanılarak düzenlenen; "Hazine Garantileri Kap
samında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", 

4749 sayılı Kanunun 11 ve 16 nci maddelerine dayanılarak düzenlenen "Dış Borç Ödeme He
sabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik", 

4749 sayılı Kanunun 4, 13., ve 16 nci maddelerine dayanılarak düzenlenen "Risk Hesabı ile il
gili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", 

4749 sayılı Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak düzenlenen "Kamu Kurum ve Kuruluşların
ca Hazine Garantisi Olmaksızın Temin Edilen Kredilere İzin Verilmesi ve İzlenmesi Esas ve Usul
lerine İlişkin Yönetmelik", 

2001 yılında Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İliş
kin Esas ve Usullere Dair Tebliğ, 

Bakan tarafından kullanılacak yetkilerin hukuka uygunluğunun denetiminden başka, Meclisimiz 
tarafından verilen bu yetkilerin, İlgili Bakan tarafından nasıl kullanıldığının bilinmesi Bütçe hakkı ge
reğince Meclisin en doğal hakkıdır. Verilen yetkilerin Bütçe hesaplarına yansımayan sonuçları da 
bulunmaktadır. Dolayısıyla TBMM'nin bu hakkına saygının bir gereği olarak, Bakan tarafından kul
lanılan bu yetkilere ait işlemler ve sonuçlarından TBMM'ne rapor sunmalıdır. 

Tasarı ile 4749 sayılı Kanunda düzenlenmesi öngörülen hükümlerin bütçeye getireceği "Mali 
Yük" hakkında bir belirsizlik bulunmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu; 
stratejik, saydam ve hesap verilebilir yönetim anlayışını sağlamayı amaçlayıp, bunun da lafta kal
maması için birtakım ilkeler de getirmiştir. Yani bir anlamda Kamu Yönetiminin ne yaptığını ve ne 
yapması gerektiğini de bilen bir yönetim anlayışına kavuşması için bazı kurallar koymuştur. Bun
lardan birisi de Kanunun 14 üncü maddesinde; GELİR VE GİDERLERİ ETKİLEYECEK KANUN 
TASARILARI ile ilgili bir düzenlemedir. Bu maddeye göre; " Merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu ida
relerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği malî yükü, (mülga: Ödenek türleri 
itibarıyla) orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve ta
sarılara eklerler. Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal hesap
lara yer verilir. Ayrıca, bu kanun tasarılarına Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığının görüşleri eklenir." Kanun tasarısının birçok madde
si ya gelir azaltıcı ya da gider artırıcı veya yükümlülük altına sokacak hükümler içermektedir. Bu 
maddelerden örnekler vermek gerekirse; 

Tasarının 7 nci maddesinde Türkiye İhracat Kredi Bankası ile ilgili düzenlemede, 

- Hem ülkemiz açısından özel önem arzeden ülkelerdeki kuruluşlara düşük faizli, düşük vadeli, 
düşük primli nakdi veya gayri nakdi krediler ile ilgili uğranacak ve nihayetinde hazinece karşılana
cak olan zararların, 

- Politik riskler nedeniyle uğranacak kredi, garanti ve sigorta işlemlerinden doğan ve nihayetinde 
hazinece karşılanacak olan zararların, 

Oluşturacağı mali yükün miktarını orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde en az üç yıl-" 
lık dönem için hesaplaması ve Tasarı ekinde sunması gerekirdi. 
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Tasarının 14 üncü maddesi ile daha önce ilgili kuruluşlarla uzlaşılmış tutarlara ait yükümlülük
lerini yerine getirmeyen kurumlara, yeniden bir uzlaşma getirilerek, gelir azaltıcı bir niteliğe dönüş
mekte. Bu durumda olan kurum ve kuruluşlar ile bu işlemden ne kadar bir gelir azalması bekleniyor 
ise, bunun da getireceği mali yükün miktarının tasarıya eklenmesi gerekir idi. 

Yine Tasarının 16 nci maddesi ile 1.1.2006 tarihinden önce imzalanmış olup, Hazinece üstlen
miş olduğumuz üniversitelere ait borçlarını terkin yetkisi istenmektedir. Bu da yine bütçenin gelir
lerini azaltıcı nitelikte bir düzenlemedir. Bunun da bütçeye getireceği yük neden hesaplanmamış ve 
komisyonun bilgisine sunulmamıştır. 5018 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükümleri parlamento
nun "bütçe hakkı"nı kullanmasını sağlamaktadır. Hükümetin önerisi ile komisyona gelen bu tasarı
daki "Mali Yük" için bir hesaplama getirilmemesi nedeniyle de usule ve ilgili mevzuata aykırılıklar 
sözkonusudur. 

Tasarının maddelerdeki "mali yük" şayet hesaplanamaz deniyor ise o takdirde, Hazine Müste
şarlığı Bütçe Kanunu ile bu işlemler için hangi verilerle ödenek talebinde bulunacak. Getirilen Tek
liflerin uygulama sonuçları Parlamento tarafından nasıl denetlenecek. Dolayısıyla getirişi ve götürüşü 
hesaplanmayan kanun tasarılarının Parlamentonun huzuruna getirilmesi, millet iradesine olan inan
cın, saydam ve hesap verilebilir yönetim anlayışının bir göstergesi midir? Bu kavramlara Hükümet 
sözde değil özde inanıyor ise, Kanun tasarılarının getireceği mali yükleri Yüce Parlamentoya getir
miş olduğu tasarılara eklemelidir. Parlamentonun "bütçe hakkı" nı kullanmasına ve millet iradesinin 
temsiline imkan vermelidir. 

5018 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile görüşmekte olduğumuz Kanun 
Tasarısı arasında da çok ciddi bir çelişki daha yaşanmaktadır. Kanunun Tasarılarına Maliye bakanlı
ğı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı'mn görüşlerinin de ekleneceği 
belirtilmektedir. Yani Merkezi Yönetim Bütçesine dahil olan diğer kurumların gelir azaltıcı, gider ar
tırıcı ve yükümlülük altına sokucu kanun tasarılarına ve bunların getireceği mali yüklere ilişkin Ha
zine Müsteşarlığı'mn görüşünün alınması şartı gerekmektedir. Ancak Hazine Müsteşarlığı'mn ken
disini ilgilendiren Kanun tasarılarının bütçeye getireceği üç yıllık Mali Yük ile ilgili ne bir hesap, ne 
de bir görüş bildirmeyecek. Buradan şu sonuç çıkmaktadır: Parlamento bu nev'i Kanun tasarıları için 
Hazine Müsteşarlığı'mn görüşlerine itibar edecek, fakat Hazine Müsteşarlığı kendisiyle ilgili Kanun 
tasarılarında Parlamentonun "Bütçe Hakkı" konusunda görüş beyan etmeyecek. 

Tasarının diğer maddelerinde de muhalefet şerhi için gerekçelerimiz de aşağıdaki şekildedir. 

Tasarının 1 inci maddesinde, Genel Gider tanımına eklenen "borç servisinin zamanında gerçek-
leştirilememesinden kaynaklanabilecek ödemeler" ibaresi eklenmektedir. Bu düzenlemenin gerek
çesinden anladığımız kadarıyla, görev ihmali sonucu doğan gecikme faizi ve cezası gibi giderlerin 
devletten ödenmesi amaçlanıyor. Çünkü devlete ait işlemlerden kaynaklanan tüm giderler zaten dev
let tarafından karşılanmaktadır. Bu giderler işlemlerin doğal sonucu değilde görevlilerin kusur ve ih
malinden kaynaklanıyorsa bunu devlete ödetmek hukuka uygun değildir. 

Zira, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca borç servisinin zamanında gerçek
leştirilmesini sağlayacak altyapının sağlanmasıdır ve gerekli tedbirlerin alınması Müsteşarlığın 
görevidir. Ayrıca bu zafiyete neden olacak durumların önceden tespiti ve bu konuda gerekli önlem
lerin alınması da Müsteşarlığın asli görevidir. Tedbir almamak suretiyle Hazineyi kamu zararına uğ
ratmanın mazereti olamaz. 

Dolayısıyla Genel Gider tanımında değişiklikle görevlilerin sorumluluğunu ortadan kaldıracak 
bir düzenleme doğru değildir. 

Bir diğer husus, Madde ile Kanuna "Stratejik Ölçüt" kavramı getirilmektedir. Bu Ölçütün tes
piti de Kanunun 12 nci maddesi ile Yeni Oluşturulan Borç ve Risk Yönetim Komitesi'ne veriliyor. Bu 
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Komitede Hazineden sorumlu Bakan ile Müsteşarlığın Bürokratları yer alıyor. Stratejik ölçüt kavra
mı muğlak bir kavram. Stratejik ölçütün tespitinde yetkilerin ayrıştırılması ile ilgili iç kontrol dü
zenlemeleri bulunmamaktadır. Bu ölçütü hem Sayın Bakanın ve bürokratların komite tespit edecek, 
hem de uygulayacak. Bunların birbirinden ayrıştırılması gerekir. 

"Stratejik Ölçüt" kavramın uygulanması tasarının 12 nci maddesinin 7 nci fıkrasında düzenlen
mektedir. Maddede "Bu madde kapsamında sayılan ve devlet iç ve dış borcu yönetiminde kullanılan 
fınansal işlemler faiz ve anapara geri ödeme tarihlerinde oluşabilecek değer değişimleri dikkate alın
maksızın stratejik ölçütler esas alınarak gerçekleştirilir." denilmektedir. Tasarı ile getirilen "Stratejik 
Ölçüt" esas alınarak gerçekleştirilecek işlemler nelerdir? Bu işlemler "nakit borç ve risk yönetimini" 
düzenleyen 12 nci maddenin tamamında tarif edilen işlemlerdir. Bu işlemlerden birisi de yine Tasarı 
ile değiştirilen 12. maddenin 1 inci fıkrasında "makul risk düzeyi çerçevesinde orta ve uzun dönem
de en uygun maliyeti sağlayacak borçlanma yapısının oluşturulması amacıyla gerekirse borç yapısı
nın değiştirilmesi için işlemler yapılması... Müsteşarlık yetkilidir." ifadesindeki işlemlerdir. Dolayı
sıyla 12. maddenin 1. ve 7 nci fıkralarındaki değişiklik öngörülen hükümler birlikte değerlendirildi
ğinde; borç yapısının değiştirilmesi için, yapılan senet değişimi gibi işlemlerde "en düşük maliyeti" 
sağlamasa dahi, muğlak "Stratejik ölçütlere" dayanılarak işlem gerçekleştirmesine imkan verildiği an
laşılmaktadır. Çünkü maddenin mevcut halinde borç yapısının oluşturulmasında "en düşük maliyeti 
sağlayacak" işlemlerin yapılmasına imkan verilmiş iken, Tasarı ile bu ilke muğlak bir "orta ve uzun 
dönemde en uygun maliyeti sağlama" kriterine dönüştürülmektedir. "En düşük maliyeti" sağlamasa 
dahi, zarara işlem gerçekleştirebilecektir. Kısa vadede kamu zararı sonucu doğurabilecek işlemlerin 
yapılmasına imkan tanımaktadır. Tasarının 12 nci maddesinde Stratejik ölçüt kavramının arkasına sı
ğınılarak, sorumluluktan kaçınmaya alışılmaktadır. Sorumluluk doğuracak işlemler de içerisinde hem 
siyasi sorumluluk sahibi olan Bakan hem de Bürokratik sorumlu ve görevlilerin olduğu karma bir ko
misyona verilerek sorumluluk bulanıklaştırılmaktadır. Sorumluluk doğuracağı anlaşılan işlemler ba
kımından gizli bir sorumlunun kaybedilmesi düzenlemesi vardır. Halbuki 4749 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi mevcut haliyle bırakıldığında orta ve uzun dönemde en uygun maliyeti sağlayacak şekilde 
borçlanma yapısı değiştirilmesine engel bir hüküm bulunmamaktadır. Gerçekten Stratejik Ölçüt be
lirlemeye ihtiyaç olsa dahi, buna engel bir hüküm de yoktur. 4749 sayılı Kanunun mevcut halinde
ki, kriterler daha net ve yeni düzenlemeden daha isabetlidir. Dolayısıyla 4749 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinde yapılan bu düzenleme ihtiyaçtan kaynaklanmadığı gibi, kamu mali yönetiminin "kaynak
ların ekonomik etkili ve verimli olması" temel ilkelerine ve hukukun genel prensiplerine aykırıdır. 

Tasarı ile getirilen bir başka husus 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine eklenen bir fıkra ile 
Mahalli İdarelerin, bağlı kuruluşların ve İktisadi Teşebbüslerinin yurtiçi piyasalarda Tahvil İhracı 
(uzun vadeli borçlanma) ile borçlanması düzenleniyor. 

Bu maddede düzenlemeye konu edilen, belediye şirketleri 4749 sayılı Kanunun kapsamı dışın
daki şirketlerdir. Kanunun kapsam başlıklı 2 nci maddesinin tanımına göre "Büyükşehir Belediyele
ri ve Belediyelere Bağlı Kuruluşlar ile Sair Yerel Yönetim Kuruluşları," kanunun kapsamındadır. 
Belediyelere bağlı kuruluş kavramından Belediyelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kur
dukları veya iştirak ettikleri şirketler bu kapsamın dışındadır. Bağlı kuruluştan kasıt, aslen belediye
ler tarafından yürütülmesi gereken hizmetleri yürütmek üzere kurulmuş fakat ticari şirket niteliğin
den çok kamu hizmeti gören ve birçoğu da çeşitli kanunlarca yetki verilerek kurulmuş bulunan Su, 
Doğalgaz, Otobüs, Terminal İşletmeleri gibi belediyelerce yürütülmesi gereken hizmetleri yürüten ku
ruluşlardır. 
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Bu madde ile zımmi olarak Belediye Şirketleri 4749 saydı Kanunun kapsamı içerisine alınmış 
olmaktadır. Halbuki 4749 sayılı Kanunun Kapsamını düzenleyen 2 nci maddesinde Belediye Şirket
leri sayılmamaktadır. Saymak doğru da değildir. Zira bu şirketler Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
kurulmuş ve faaliyet gösteren şirketlerdir. Bazı Şirketlere belediyeler % 3-5 gibi azınlık hisseleriyle 
iştirak etmektedir. Belediyelerin başka tüzel kişilerle kurduğu veya sonradan ortak olduğu şirketleri 
bulunmaktadır. Bu nevi şirketlerin tahvil ihraç ederek borçlanma imkanı zaten vardır. Ancak bunla
rın kendi kredibiliteleri ve halka açıklık durumlarına göre tabi oldukları mevzuat ve izin almak zo
runda oldukları merciler değişmekle birlikte, zaten borçlanabilmektedirler. Daha çok sermaye şirke
ti olan bu şirketlerin Türkiye Cumhuriyetinin devletinin hazinesi ile herhangi bir ilgisi bulunma
maktadır. Bu Şirketlerin belediyelerle ilgisi ortaklık haklarının temsilinden ibarettir. Dolayısıyla 4749 
sayılı Kanunun düzenlemeleri içerisinde, Hazine Müsteşarlığı ile bir borç ilişkisi doğurmayan, Ta
sarıda zikredildiği üzere garanti ilişkisi de doğurmayan bu düzenlemenin 4749 sayılı Kanunun ama
cı ile çelişkilidir. Çünkü kanunun 1 inci maddesine göre kanunun amacı özetle; Devletin borçlanma
sı, hibe alıp vermesi, nakit planlaması yapmak, garanti vermek ve bu işlemler sonucunda Hazine 
Müsteşarlığı ile kapsama dahil olan kuruluşlar (2 nci maddede sayılan) arasında doğan, borç alacak 
ve garanti, kefalet vb. ilişkileri düzenlemektir. Kapsama dahil olmayan kuruluşlarla herhangi bir iliş
kinin doğması mümkün değildir. Düzenlemenin haliyle kabulü halinde, uygulamada hem hukuken 
tartışmalı bir ortam yaratılacak, hem de Belediye Şirketlerinin kullandığı kaynaklar bakımından Mer
kezi Yönetim kapsamındaki kuruluşlara dönüşecektir. Açıklanan nedenlerle Tasarının Belediye Şir
ketleri ile ilgili düzenlemeleri 4749 sayılı Kanunun hem amaç maddesi, hem de kapsam maddesi ile 
çelişmektedir. Diğer yasal düzenlemelerle çelişkisi de uygulamada ortaya çıkacaktır. 

4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesini değiştiren madde ile, Eximbank'a yeni görevler ve bu
nun sonucunda da görev zararları düzenlemesi yapılıyor. Bu madde ile getirilen düzenlemeler de yi
ne 4749 sayılı Kanunun amaç ve kapsam maddeleri ile çelişkilidir. Getirilen düzenlemeler Exim-
bank'ın çalışma şekli ve alınacak kararlara ait mekanizmalar ve işlem süreçleri açıklanmaktadır. Hal
buki bu tür düzenlemeler Eximbank'ın kuruluşunu düzenleyen Kanunda yapılmalıdır. Eximbank ile 
ilgili düzenlemelerin yeri 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hak
kında Kanun değildir. 4749 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenme amacı; kanun kapsamın
da bulunan kuruluşlarla Hazine arasındaki, borç alacak ve garanti gibi kamu finansmanına tesir eden 
ilişkilerini düzenlemektir. Yoksa Eximbank için yapıldığı gibi kapsama dahil kuruluşların ve çalış
ma usullerine ilişkin düzenlemeleri yapmak değildir. Bu düzenleme tekniğini diğer kuruluşlar bakı
mından çoğalttığımız zaman, bu kanunun adı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenme
si olmaktan çıkar. Olayın bir de uygulama safhasında oluşturacağı mahzurlar vardır. Kanuni düzen
lemeler, kanunun amaç, kapsam, yürütme gibi maddeleri ile birlikte yorumlandığında bir anlam ifa
de etmektedir. Aksi halde çeşitli çarpıklıklar ortaya çıkabilecektir. 

Eximbank ile ilgili düzenlemedeki bu çarpık yapı daha uygulamaya geçilmeden kendisini gös
termektedir. Eximbank 4749 sayılı Kanunun tarif ettiği Hazine Müsteşarlığı'mn Bakan'a bağlı bir 
kuruluş değildir. Dış Ticaret Müsteşarlığı'mn bağlı olduğu Bakana bağlıdır. Yetki ve sorumluluk iliş
kisi paralel kurulmalıdır. Bu açıdan Eximbank için getirilen düzenlemenin yürütücü Bakanı, Hazine 
den sorumlu Bakan olacaktır. Bu çelişki yönetimde karar alma, uygulama ve sonuçlarından da ka
muoyuna ve parlamentoya hesap verme ile ilgili bütün aşamalarında birçok soruna da kaynaklık ede
cek bir çelişkidir. Kamu Hukukundaki hiyerarşik yapılanma aykırıdır. Bu nevi düzenlemeler devlet 
yapısını içinden çıkılamaz ve hesap verilemez sonuçlara sevkeder. 
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Eximbank ile ilgili düzenlemenin 4749 saydı Kanun yerine aynı şekilde Eximbankın kuruluş ka
nununda düzenlendiği varsayılsa dahi, içerik yönünden de "kamu kaynaklarının verimli, tutumlu ve 
etkin yönetimi" anlayışından uzaklaşma emareleri de bulunmaktadır. Madde ile Eximbank'a peşinen 
zarar doğuracağı kabul edilen bir görev veriliyor. Nasılsa sonunda Hazine Müstaşarlığı'nca üstleni
lecek olan zararlar, Eximbanka verilen diğer fonların verimli ve etkin kullanılmasını da bozabilir. 
Bu anlayış Eximbankın bütün faaliyetlerini atalete sürükleme ihtimali vardır. Ülkemizde geçmiş yıl
larda uygulanan Görev Zararı uygulamalarından çıkarılan sonuçlardan birisi de; Kuruluşların diğer 
faaliyetlerinden doğan zararlarının, görev zararlarının arkasına gizlenmesidir. Eximbank ile ilgili dü
zenlemelerin 4749 sayılı Kanunda yapılması Kanunun, Amaç, Kapsam ve Yürütme maddelerindeki 
yukarıda izah edilen çelişkileri yanında Banka tarafından kullanılan kaynakların "etkinlik, verimli
lik ve tutumluluk" dışı uygulamalarına ortam hazırlamaktadır. 

Komisyon görüşmeleri sırasında Tasarıya önerge ile ilave edilen ve 4749 sayılı Kanuna eklenen 
geçici madde ile 2009 yılında düzenlenecek olan Dünya Bankası Grubu ve IMF toplantısı için ger
çekleştirilecek işlemlerin 5018 sayılı Kanun kapsamı dışına alınarak gerçekleştirilmesi de Hüküme
tin kendi çıkardığı kanunlara uymadığının bir diğer göstergesidir. 

Başka bir önerge ile Tasarıya konulan diğer bir husus ile TCDD'nin vadesi geçmiş ödemediği 
kredilerden doğan anapara, faiz, masraf ve gecikme zamlarından oluşan Hazine alacaklarının bütçe 
ile ilişkilendirilmeden çözülmesi amaçlanmaktadır. 

Farklı bir önerge ile Tasarıya ilave edilen diğer bir husus ise, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na 
31.12.2007 tarihine verilen özel tertip DİBS'den doğmuş veya doğacak ana para, faiz, masraf ve ge
cikme zammından oluşan Hazine alacaklarının bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendiril
meksizin terkinine Bakanın teklifi ile Maliye Bakanına yetki vermektedir. 

4749 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15'inci madde de henüz miktarı belirlenemeyen hak sahip
lerine ödenecek Konut Edindirme Yardımları için Hazine'nin EGYO'na ikraz en DİBS, EGYO'nun 
yükümlülüğünü aşan kısmı için işe, özel tertip DİBS ihraç edilebileceği hususları yer almaktadır. 

Önergelerle Komisyonda Tasarıya ilave edilen hususların gerek Kamu mali disiplinine, gerek
se 5018 sayılı Kanuna aykırılık taşıdığı düşünülmektedir. 

Yukarıda 4749 sayılı Kanunun hem geneli üzerinde, hem de maddeler itibarıyla ileri sürdüğü
müz gerekçelerle getirilen düzenlemelerin, ülkemize, ülkemizin kurumlarına yarar yerine zarar ge
tireceği kanaati taşıdığımızı ve Tasarıya karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. 

Münir Kutluata Emin Haluk Ayhan 

Sakarya Denizli 

Mehmet Günal Mustafa Kalaycı 

Konya Antalya 

Erkan Akçay 

Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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KARŞIOY YAZISI 

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun, Tasarı
nın çerçeve 1 inci maddesi ile değişik 3 üncü maddesinde yer alan "Stratejik ölçüt" tanımının somut 
olarak neyi ifade ettiği anlaşılır değildir. Çerçeve 9 uncu madde ile değişik 12 nci maddede yer alan 
stratejik ölçütle ilgili hükümler dikkate alınarak söz konusu tanımın daha anlaşılır ve somut hale ge
tirilmesi önerilmiş olmasına rağmen, önerimiz itibar görmemiştir. 

4749 sayılı Kanunun, Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddesinin dör
düncü fıkrasındaki, dış borcun ikrazı halinde ilgili kurumlardan, ikraz edilen tutar üzerinden bir de
faya mahsus olmak üzere binde 5 oranında alınan ikraz ücretinin iki katına çıkarılması hem ölçüsüz 
bir artış hem de kurum için ikraz maliyetini artıran bir unsurdur. 

4749 sayılı Kanunun, Tasarının çerçeve 5 inci maddesi ile değiştirilen 8 inci maddesinin üçün
cü fıkrasının sonuna eklenen cümle ile; Hazine geri ödeme garantisi ve Hazine yatırım garantisi ile 
lehine garanti sağlanan taraftan verilecek her garanti için bir defaya mahsus olmak kaydıyla garanti 
edilen tutarın yüzde birine kadar alınan garanti ücretinin beş katına kadar artırılması konusunda Ba
kana yetki verilmesi de borçlanmanın maliyetini artırıcı nitelikte bulunmuştur. 

Aynı maddede yapılan değişiklikle, özel yatırım ve kalkınma bankalarından, dış imkanlardan ya
rarlanırken müsteşarlığın izni aranmazken, kamu yatırım ve kalkınma bankalarına bir yıldan fazla sü
reli dış imkanlar için müsteşarlık izni getirilmesi rekabet açısından uygun görülmemektedir. 

4749 sayılı Kanunun, Tasarının çerçeve 6 nci maddesi ile değiştirilen 9 uncu maddesinde; nak
di ve ayni hibe anlaşmalarını yaparken Dışişleri Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kara
rı aranırken, anlaşma şartlarında değişiklik yaparken hem Dışişleri Bakanlığının görüşünün alınma
ması hem de Bakanlar Kurulu Kararı yerine bakan onayı ile yetinilmesi, anlaşma imza prosedürüne 
uygun düşmemektedir. 

4749 sayılı Kanunun, Tasarının çerçeve 9 uncu maddesi ile değişik 12 nci maddesinde; "kamu 
bankaları, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve 
bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıkları hariç olmak üzere özel bütçeli idare
ler, sosyal güvenlik kurumları, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuru
luşlar ile döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve mad
dede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri kendi bütçeleri veya tasar
rufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını T.C. Merkez Bankasında veya Maliye Bakanı ile 
Bakanın müşterek teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenecek esaslar dahilinde Türkiye'de yerleşik 
bankalar nezdinde kendi adlarına açtıracakları hesaplarda toplarlar." denilmektedir. Kamu kaynak
larının yatırılacağı bankanın başbakanın onayı ile belirlenecek olması, söz konusu makamı gereksiz 
eleştirilere açık hale getireceğinden, belirlemenin Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması daha uygun 
olacaktır. 

4749 sayılı Kanuna çerçeve 18 inci madde ile ilave edilen Geçici Madde 15'de; İstanbul'da 
2009 yılında düzenlenecek olan Dünya Bankası Grubu ve IMF toplantısı için gerçekleştirilecek or
ganizasyon giderleri ve bu kapsamda yapılacak mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Ka
nunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun bazı hükümlerinden muaf tutul
ması, kamu kaynaklarının ihalesiz harcanması sonucunu doğuracağından uygun görülmemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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4749 sayılı Kanuna çerçeve 18 inci madde ile ilave edilen Geçici Madde 18'de; yıllardır hak sa
hipleri adına yapılan konut edindirme yardımının neması ile birlikte ödenmesi için gerekli kaynağı 
bulamayan hükümetin, tasarıya önerge ile eklediği bu madde ile, söz konusu ödemeleri borçlanma
ya gitmek suretiyle karşılayabilmesine imkan tanınmaktadır. Bu durum, Hükümetin Türkiye Eko
nomisini getirdiği nokta açısından önemli bir eleştiri konusu olarak değerlendirilmektedir. 

Tasarının çerçeve 20 nci maddesi ile 5234 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin yürürlükten kal
dırılması; çerçeve 9 uncu maddede yapılan düzenleme aynı sonucu vermediğinden ve kamu kurum
larının hesaplarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası nezdinde tutulması uygulamasına kısmen son verilmesi sonucunu doğurduğundan 
uygun görülmemektedir. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle çoğunluk görüşüne iştirak edilmemiştir. 

Saygıyla arz olunur. 

Harun Öztürk 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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FIÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ 
YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ 

HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 4749 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinde yer alan "Dış borcun tahsisi", "Ge
nel giderler", "Hazine yatırım garantisi", "Hi
be", "Para piyasası nakit işlemleri" ile "Proje" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNE
TİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA 
KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sa

yılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Dü
zenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesin
de yer alan "genel, katma ve özerk bütçeli ku
rum ve kuruluşları" ifadesi "5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), 
(II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan ida
reler ve kurumlan" şeklinde değiştirilmiş ve söz 
konusu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanunda genel ve katma bütçeli ku
rum ve kuruluşlar ile konsolide bütçeye tabi ku
ruluşlara yapılan atıflar, ilgisine göre 5018 sayı
lı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
nun eki (I) sayılı cetvelde yer alan idarelere; ge
nel ve katma bütçe dışındaki kurum ve kuruluş
lar ile konsolide bütçe dışındaki kuruluşlara ya
pılan atıflar, ilgisine göre 5018 sayılı Kanunun 
eki (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri dı
şındaki idareler ve kurumlar ile kamu iktisadi 
teşebbüslerine, özel hukuk hükümlerine tabi ol
makla beraber sermayesinin yüzde ellisinden 
fazlası kamuya ait olan kuruluşlara, fonlara, ka
mu bankalarına, kalkınma ve yatırım bankaları
na, büyükşehir belediyelerine, belediyelere ve 
bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim 
kuruluşlarına, yap-işlet-devret, yap-işlet ve iş
letme hakkı devri ve benzeri finansman model
leri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen 
projeler kapsamında ödeme, yükümlülükleri 
Hazine Müsteşarlığınca garanti edilen kuruluş
lara yapılmış sayılır." 

MADDE 2- 4749 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinde yer alan "Genel giderler", "Hazine 
yatırım garantisi" ve "Proje" tanımları aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"Genel giderler: Devlet borcunun yürütül
mesi ve yönetilmesi için yapılan kayıt ve tescil 
giderleri, kredi derecelendirme kuruluşlarına 
ödenen ücretler, avukatlık ücreti, müşavirlik üc
reti, kur farkları, komisyon ödemeleri, borç ser
visinin zamanında gerçekleştirilememesinden 
kaynaklanabilecek ödemeler, Devlet iç borçlan
ma senetleri basım ve ilan giderleri ile benzeri 
tüm masraf ve giderleri," 

"Hazine yatırım garantisi: Yap-işlet-
devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ve benze
ri finansman modelleri kapsamında ilgili kanun 
hükümlerine dayanan ve bunlarla sınırlı olmak 
üzere verilen garantileri," 

"Proje: Yıllık yatırım programlarında yer 
alan projeleri, milli savunma projelerini, niteli
ği itibarıyla yıllık yatırım programına tabi ol
mayan projeler ile yap-işlet-devret, yap-işlet, iş
letme hakkı devri ve benzeri finansman model
leri çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri veya 
münferiden bunlardan her birini," 

tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye "Dış imkan" tanımından sonra gelmek üze
re "Diğer Hazine alacağı", "Sivil toplum örgü
tü" tanımından sonra gelmek üzere "Stratejik öl
çüt" tanımı ilave edilmiştir. 

"Dış borcun tahsisi: Müsteşarlık tarafından 
herhangi bir dış finansman kaynağından sağla
nan dış finansman imkânlarının ekonominin çe
şitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak ve/veya 
finansman ihtiyacını karşılamak üzere, genel 
bütçe kapsamındaki kamu idarelerine, Yük
seköğretim Kuruluna, üniversitelere ve yüksek 
teknoloji enstitülerine; savunma ve güvenlik 
hizmetleri sektörleri ile sınırlı olmak üzere ni
hai kullanıcısının genel bütçe kapsamındaki ka
mu idarelerinden olması durumunda Projeyi yü
rüten özel bütçe kapsamındaki kuruluşlara anlaş
madaki amaca sadık kalınarak kullandırılmasını" 

"Genel giderler: Devlet borcunun yürütül
mesi ve yönetilmesi için yapılan kayıt ve tescil 
giderleri, kredi derecelendirme kuruluşlarına 
ödenen ücretler, avukatlık ücreti, müşavirlik üc
reti, kur farkları, komisyon ödemeleri, gecikme 
faiz ve cezaları, Devlet iç borçlanma senetleri 
basım ve ilan giderleri ve benzeri tüm masraf ve 
giderleri ile nakit akışlarının ve banka hesapla
rının yönetilmesi kapsamında doğan komisyon 
giderlerini" 

"Hazine yatırım garantisi: Yap-işlet-
devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ve ben
zeri finansman modelleri kapsamında ilgili ka
nun hükümlerine dayanan ve bunlarla sınırlı ol
mak üzere verilen garantileri," 

"Hibe: Herhangi bir dış finansman kayna
ğından geri ödeme yükümlülüğü olmaksızın 
Türkiye Cumhuriyetinin aldığı ayni ve/veya 
nakdi yardım ile Türkiye Cumhuriyetinin ya
bancı ülkeler, yabancı ülkelerin kuruluşları, 
uluslararası kuruluşlar ve oluşturulacak ulus
lararası yardım konsorsiyumlarına verdiği ayni 
ve/veya nakdi yardımı," 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

M A D D E 3 - 4749 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hibe al
maya" ibaresinden önce gelmek üzere "kamu 
bankaları ile kalkınma ve yatınm bankaları hariç 
2 nci maddede yer alan kuruluşların projeleri 
için dış finansman temini izni vermeye," ibare
si eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, beşinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra bu
na göre teselsül ettirilmiştir. 

"Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke 
garantisi vermeye, verilen garantilerin şartlann-
da değişiklik yapmaya; borç ve hibe vermeye; 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uy
gun görüşü ile gerçekleştirilmesi ivedi ve zaru
ri olan projeleri tespit etmeye ve gerektiğinde 
tespit edilen bu projelere Türkiye Cumhuriyeti 
adına sağlanan dış finansmanın anlaşmalardaki 
koşullarına bağlı kalmaksızın dış borcun ikrazı 
suretiyle kullandırılmasına karar vermeye; Müs
teşarlığın görüşü ve Bakanın teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir." 

"Para piyasası nakit işlemleri: Hazinenin 
kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere fı-
ziken basılı olmayan Devlet iç borçlanma sene
di çıkarmak veya para piyasası araçlarını kul
lanmak suretiyle yapılan azami otuz gün vadeli 
borçlanmaları" 

"Proje: Yıllık yatırım programlarında yer 
alan projeleri, milli savunma projelerini, niteli
ği itibarıyla yıllık yatırım programına tabi ol
mayan projeler ile yap-işlet-devret, yap-işlet, iş
letme hakkı devri ve benzeri finansman model
leri çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri veya 
münferiden bunlardan her birini," 

"Diğer Hazine alacağı: Hazine alacağı dı
şında kalan ve Müsteşarlığın Devlet tüzel kişili
ğini temsilen taraf olduğu işlemlerden kaynak
lanan alacakları" 

"Stratejik ölçüt: Borçlanma ve risk yöneti
minde esas alınacak olan ve borç yönetiminin 
genel risk/maliyet hedeflerini ifade eden göster
ge ve kriterleri" 

M A D D E 2 - 4749 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hibe al
maya" ibaresinden önce "dış finansman temini 
izni vermeye" ibaresi, "dış borcun ikrazı" iba
resinden önce "anlaşmanın mali şartlarına bağ
lı kalarak" ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, al
tıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklen
miş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

"Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke 
garantisi vermeye, verilen garantilerin şartlann-
da değişiklik yapmaya; borç ve hibe vermeye; 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uy
gun görüşü ile gerçekleştirilmesi ivedi ve zaru
ri olan projeleri tespit etmeye ve gerektiğinde 
tespit edilen bu projelere Türkiye Cumhuriyeti 
adına sağlanan dış finansmanın anlaşmalardaki 
koşullarına bağlı kalmaksızın dış borcun ikrazı 
suretiyle kullandınlmasına karar vermeye; Müs
teşarlığın görüşü ve Bakanın teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5- 4749 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "mali dış 
koşulları" ibaresi "mali koşullan" şeklinde de
ğiştirilmiş, dördüncü fıkrasının ilk cümlesinden 
sonra gelmek üzere "Dış borcun ikrazı suretiy
le finanse edilecek projelerin yatırım progra
mındaki yeri ve önceliği hususunda Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü alı
nır." cümlesi eklenmiş ve dördüncü fıkrasının ikin
ci cümlesinde yer alan "binde beş oranında" ibaresi 
"yüzde birine kadar" şeklinde değiştirilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

"Yıllık yatınm programında yer alan pro
jelere dış finansman temini izni verilmesi için 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uy
gun görüşü aranır. Kuruluş, ihale mevzuatı da 
dahil olmak üzere projelerle ilgili olarak tabi ol
duğu mevzuata uymakla yükümlü olup, dış fi
nansman temini izni verilmiş olması, kuruluşun 
bu husustaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
Müsteşarlığın yetki ve sorumluluğu, talep edi
len dış finansmanın sağlanması ve sonuçlandı
rılması ile sınırlıdır." 

MADDE 4- 4749 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin başlığı, "Borçlanma, ikraz ve ga
ranti limiti" şeklinde, son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Mali yıl içinde sağlanacak garantili imka
nın ve ikrazen kullandırılacak dış borcun limiti, 
her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenir." 

"Genel yönetim kapsamındaki mahalli ida
reler ile bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüsle
rinin yurtiçi piyasalarda yapacakları tahvil ih
raçları Müsteşarlığın iznine tabidir. Bu iznin ve
rilmesi Hazine Garantisi sağlandığı anlamına 
gelmez. Söz konusu izin sürecine ilişkin usul 
ve esaslar Müsteşarlık tarafından hazırlanacak 
bir yönetmelikle belirlenir. Sermaye piyasası 
mevzuatı hükümleri saklıdır." 

"Bu projelere dış finansman temini aşama
sında da projelerin yıllık yatınm programındaki 
yeri, tutan ve ödeneği konusunda Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü alınır." 

MADDE 3- 4749 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin başlığı, "Borçlanma, ikraz ve ga
ranti limiti" şeklinde, ikinci fıkrası ile son fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Borçlanma limiti değiştirilemez. Ancak 
borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate 
alınarak, bu limit yıl içinde en fazla yüzde beş 
oranında artırılabilir. Bu miktarın da yeterli ol
madığı durumlarda, ilave yüzde beş oranında bir 
tutar, ancak Müsteşarlığın görüşü ve Bakanın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile artırı
labilir. Bütçenin denk olması durumunda da 
borçlanma, anapara ödemesinin en fazla yüzde 
beşine kadar artınlabilir." 

"Mali yıl içinde sağlanacak garantili imkân 
ve dış borcun ikrazı limiti, yılı bütçe kanunuyla 
belirlenir." 

MADDE 4- 4749 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin; birinci fıkrasında geçen "mali dış 
koşullan" ibaresi "mali koşullan" şeklinde, dör
düncü fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "bin
de beş oranında" ibaresi "yüzde birine kadar" 
şeklinde değiştirilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 7- 4749 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Türkiye 
Cumhuriyeti adına yabancı ülkeler, yabancı ül
kelerin kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve 
oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyum
larına nakdî hibe vermeye" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "ve bu yöndeki anlaşmaları imza
lamak için Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerini 
tayine" ibaresi eklenmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

MADDE 5 - 4749 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin; üçüncü fıkrasının sonuna aşağıda
ki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasının birinci 
cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve onuncu fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu oranı beş katına kadar artırmaya Ba
kan yetkilidir." 

"Kamu mevduat bankaları ile özel yatırım 
ve kalkınma bankaları hariç olmak üzere, bu Ka
nun kapsamındaki kuruluşlarca sağlanacak her 
türlü dış imkân ile diğer kurum ve kuruluşlar le
hine verilecek garantiler Müsteşarlığın iznine ta
bidir. Kamu yatırım ve kalkınma bankaları tara
fından sağlanacak bir yıl ve daha kısa vadeli dış 
imkân bu izne tabi değildir. Bu iznin verilmesi 
Hazine garantisi sağlandığı anlamına gelmez. 
İzin verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönet
melikle düzenlenir." 

MADDE 6- 4749 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ve 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Hibe alınmasına ilişkin anlaşmalarda de
ğişiklik yapmaya Bakan yetkilidir." 

"Nakdi hibe vermeye ve bu yöndeki anlaş
maları imzalamak için Türkiye Cumhuriyeti 
temsilcilerini tayine, Dışişleri Bakanlığı ile Ha
zine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak kay
dıyla Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. Söz konusu hibe tutarları Müsteşarlık 
bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten kar
şılanır. Nakdi hibe verilmesine ilişkin anlaşma
ların hazırlık, temas ve müzakereleri Müsteşar
lık tarafından yürütülür ve Dışişleri Bakanlığı 
ile istişare edilerek sonuçlandırılır. Nakdi hibe 
verme anlaşmalarının şartlarında değişiklik yap
maya Bakan yetkilidir. Ayni hibe verilmesine 
ilişkin anlaşmaların hazırlık, temas ve müzake
releri ise ilgili kuruluşlar tarafından yürütülerek 
sonuçlandırılır. Ayni hibe vermeye ve bu yön
deki anlaşmaları imzalamak için Türkiye Cum
huriyeti temsilcilerini tayine ilgili Bakanın tek-

MADDE 6- 4749 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna "Bu oranı 
beş katına kadar artırmaya Bakan yetkilidir." 
cümlesi eklenmiş, dördüncü fıkrasının ilk cüm
lesi "Hazine geri ödeme garantisi verilmesi su
retiyle finanse edilecek projelerin yatırım prog
ramındaki yeri ve önceliği hususunda Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görü
şü alınır." şeklinde değiştirilmiştir. 
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MADDE 8- 4749 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "verilen 
borçlann yeniden yapılandırılmasına" ibaresin
den sonra gelmek üzere "ve bu yöndeki anlaş
maları imzalamak için Türkiye Cumhuriyeti 
temsilcilerini tayine" ibaresi eklenmiş, "Bu borç
lara dair anlaşmalara ilişkin her türlü hazırlık, te
mas ve müzakereler Müsteşarlık tarafından yü
rütülür" ibaresinden sonra gelen "ve sonuçlandı
rılır" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

lifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ayni hi
be verme anlaşmalarında değişiklik yapmaya il
gili Bakan yetkilidir. Hibe vermeye ilişkin an
laşmalar, anlaşmada aksine bir hüküm bulun
mamak kaydıyla imza tarihi itibarıyla Bakanlar 
Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Savunma ve 
güvenlik amaçlı hibeler hakkında bu fıkra hü
kümleri uygulanmaz." 

MADDE 7 - 4749 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 10- Türkiye Cumhuriyeti adına; 
yabancı ülkeler, yabancı ülkelerin kuruluşları, 
uluslararası kuruluşlar ve oluşturulacak ulus
lararası yardım konsorsiyumlarına borç verme
ye, bu borcun esas ve şartlarını belirlemeye, ve
rilen borçların yeniden yapılandırılmasına ve bu 
yöndeki anlaşmaları imzalamak için Türkiye 
Cumhuriyeti temsilcilerini tayine Müsteşarlığın 
görüşü ve Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. Bu kapsamda verilecek borç tu
tarları Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konula
cak ödenekten karşılanır. Bu borçlara dair an
laşmalara ilişkin her türlü hazırlık, temas ve mü
zakereler Müsteşarlık tarafından yürütülür ve 
sonuçlandırılır. Borç vermeye ilişkin anlaşma
lar Bakanlar Kurulu kararı ile anlaşmada aksine 
bir hüküm bulunmamak kaydıyla imza tarihi iti
barıyla yürürlüğe girer. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şir
ketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlen
dirme Kurulu tarafından yabancı ülkelere yöne
lik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat 
kredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sigorta 
işlemlerine ilişkin olarak yıllık programında be
lirlenen Ülke Limitleri Listesi Bakanlar Kuru
lunca onaylanır. Türkiye İhracat Kredi Bankası 
Anonim Şirketi tarafından Ülke Limitleri Liste
sinde yer alan ülkelere bu ülkelerdeki bankalar 
ve diğer kuruluşlara açılacak iki yıl ve daha 
uzun vadeli mal ve/veya hizmet satış sözleşme
leri veya bu tür sözleşmelerle eş değer fınansal 



- 4 6 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

kiralama işlemleri ile ilgili nakdi ve gayrinakdi 
resmi destekli ihracat kredileri ile iki yıl ve da
ha uzun vadeli sağlanacak sigorta desteğinin 
esaslarını ve fınansal hükümlerini düzenlemeye 
Bakan yetkilidir. Bakan bu yetkisini, Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenecek limitler çerçeve
sinde Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim 
Şirketi Yönetim Kuruluna devredebilir. 

Ülkemiz açısından özel önem arzeden ül
kelerdeki kuruluşlara düşük faizli ve/veya dü
şük primli ve/veya uzun vadeli tavizli nakdi ve 
gayrinakdi resmi destekli ihracat kredisi açıl
ması hususunda Bakanın teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca Türkiye İhracat Kredi Bankası 
Anonim Şirketine görev verilebilir. Bu fıkra 
kapsamında Banka tarafından açılacak tavizli 
nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kre
dileri nedeniyle Bankanın uğrayacağı gelir ka
yıpları, Hazinece karşılanır. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şir
ketinin politik riskler nedeniyle kredi, garanti ve 
sigorta işlemlerinden doğabilecek zararları Ha
zinece karşılanır. Bankanın tavizli resmi destek
li ihracat kredileri nedeniyle uğrayacağı gelir ka
yıpları ile politik riskler nedeniyle kredi, garan
ti ve sigorta işlemlerinden doğabilecek zararla
rının Hazinece ödenmesine ilişkin usul ve esas
lar Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şir
ketinin yabancı ülkelere ve bu ülkelerdeki ban
kalar ve diğer kuruluşlara verdiği tavizli ve/ve
ya tavizsiz nakdi ve gayrinakdi resmi destekli 
ihracat kredileri ile yaptığı iki yıl ve daha uzun 
vadeli sigorta işlemlerine ilişkin alacakların üç 
yıl veya daha uzun vadeli olarak yeniden yapı
landırılmasına ilişkin anlaşmalar Müsteşarlığın 
uygun görüşü ve Bakanın teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu tarafından onaylanır. Bu kredilerden 
ve sigorta işlemlerinden kaynaklanan alacakla
rın üç yıldan daha az süreyle yeniden yapılandı
rılmasına ilişkin esasları ve finansman hüküm-
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MADDE 9- 4749 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinin birinci fıkrasına "Bakan yetkilidir" 
ibaresinden önce gelmek üzere "ve ilgili ala
cakları anlaşmaya bağlamaya" ibaresi ile aynı 
maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üze
re aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar bu
na göre teselsül ettirilmiştir. 

"Bu Kanunun 8 inci maddesinin beşinci 
fıkrasında yer alan hükümler ikrazen kullandı
rılan dış borca ilişkin olarak da geçerlidir." 

lerini düzenlemeye Bakan yetkilidir. Bakan bu 
yetkisini Bakanlar Kurulu tarafından belirlene
cek tutar ve/veya süre limitleri çerçevesinde 
Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 
Yönetim Kuruluna devredebilir." 

MADDE 8- 4749 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş, üçüncü ve yedinci fıkralarından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Bu Kanun hükümlerine göre imzalanan 
garanti, ikraz ve hibe anlaşmaları kapsamında 
yapılan işlemler ile bu Kanun kapsamında olu
şan Hazine alacakları nedeniyle Kanunun 2 nci 
maddesinde sayılan kuruluşlardan her türlü bil
gi ve belge istemeye, söz konusu kuruluşlar hak
kında Hazine Kontrolörleri Kurulu aracılığıyla 
denetim yaptırmaya ve kamu iktisadi teşebbüs
leri, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bun
ların bağlı kuruluşları ile bağlı ortaklıkları, mü
essese ve işletmeleri ile birliklerinden bağımsız 
denetim kuruluşlarınca uluslararası genel kabul 
görmüş denetim standartlarına uygun olarak ha
zırlanacak bağımsız denetim raporlarını talep et
meye Müsteşarlık yetkilidir." 

"Bu Kanunun 8 inci maddesinin beşinci 
fıkrasında yer alan hükümler dış borcun ikrazı
na ilişkin olarak da geçerlidir." 

"Diğer Hazine Alacaklarının kaydının ya
pılmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ta
rafından belirlenir." 

MADDE 9- 4749 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 12- Makroekonomik dengeleri 
gözeterek maliye ve para politikaları ile uyum
lu bir şekilde nakit akışlarının yönetilmesi ve 
makul risk düzeyi çerçevesinde orta ve uzun dö
nemde en uygun maliyeti sağlayacak borçlanma 
yapısının oluşturulması amacıyla gerekirse borç 
yapısının değiştirilmesi için işlemler yapılması 
ve bunun için gerekli alt yapının güçlendirilme
sine, Türkiye Cumhuriyeti adına Bakanın verdi-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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ği yetki çerçevesinde, Müsteşarlık yetkilidir. Na
kit akışlarının yönetiminin gerektirdiği faiz öde
meleri, borç ve risk yönetimi kapsamındaki fı
nansal tekniklerin kullanılmasından kaynakla
nan ödemeler Müsteşarlık bütçesine bu amaçla 
konulacak ödenekten karşılanır. 

Müsteşarlık, piyasa yapıcılığı sistemini 
kurmaya, sistemin işleyiş esaslarını belirlemeye 
ve işleyişi ile ilgili her türlü tedbiri almaya ve
ya sistemi kaldırmaya yetkilidir. 

Genel bütçe kapsamındaki ödemeleri za
manında yapabilmek, nakit akımları arasındaki 
dönemsel farklılıkların ödemeler üzerindeki 
olumsuz etkilerini önlemek amacıyla, kısa dö
nemli nakit ihtiyacını karşılamak için para piya
salarında nakit işlem yapmaya ve/veya yaptır
maya, Hazine hesaplarında oluşacak nakit faz
lalıklarını değerlendirmek amacıyla Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla nema-
landırılmasını teminen işlem yaptırmaya, bu 
amaçlarla teminat almaya ve vermeye Bakan 
yetkilidir. Nemalandırmaya ilişkin usul ve esas
lar Müsteşarlık ile Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası arasında müştereken tespit olunur. Pa
ra piyasası nakit işlemleri stoku ilgili yıl bütçe 
başlangıç ödenekleri toplamının yüzde ikisini 
geçemez. Bu oranı iki katına kadar artırmaya 
Bakan yetkilidir. 

Genel bütçe kapsamındaki idareler kendi 
bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her 
türlü mali kaynaklarını Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasında veya muhabirinde açılacak 
hesaplarda toplarlar. Kamu bankaları, mazbut 
vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst 
kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıkla
rı hariç olmak üzere özel bütçeli idareler, sosyal 
güvenlik kurumları, özel kanunla kurulmuş di
ğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar 
ile döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel 
idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu mad-
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dede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve 
işletmeleri ile birlikleri kendi bütçeleri veya ta
sarrufları altında bulunan her türlü mali kay
naklarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sında veya Maliye Bakanı ile Bakanın müşterek 
teklifi ve Başbakanın onayıyla belirlenecek 
esaslar dahilinde Türkiye'de yerleşik bankalar 
nezdinde kendi adlarına açtıracakları hesaplarda 
toplarlar. Bu maddede sözü edilen kurumlar ta
hakkuk etmiş tüm ödemelerini bu hesaplardan 
yaparlar. Kamu kaynaklarının bu madde hü
kümlerine aykırı şekilde değerlendirilmesinden 
elde edildiği tespit edilen nemalar genel bütçe
ye gelir kaydedilir. İlgili kamu kurum ve kuru
luşlarının yetkilileri ile muhasebe yetkilileri yu
karıda bahsi geçen hükümlerin yerine getiril
mesinden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. 
Bu fıkra kapsamındaki hususlara istisna getir
meye, uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye 
Maliye Bakanı ve Bakanın müşterek teklifi ile 
Başbakan yetkilidir. 

Hazinenin Devlet dış borcu kapsamında or
taya çıkan yükümlülüklerinin uluslararası ser
maye piyasalarında mevcut muhtelif fınansal 
araçlar vasıtasıyla yönetimi amacıyla, takas dâ
hil türev ürünleri kullanmaya, nakit ile yurtiçi 
ve yurtdışı menkul kıymet şeklinde teminat al
maya ve değerlendirmeye, teminat vermeye ve 
bu amaçla gerektiğinde yurtdışından menkul 
kıymet satın almaya, daha önce uluslararası ser
maye piyasalarında ihraç olunan tahvilleri geri 
almaya, başka tahvillerle değiştirmeye ve ben
zeri işlemlere ilişkin anlaşma yapmaya Bakan 
yetkilidir. Söz konusu anlaşmalar, anlaşmada 
aksine hüküm yoksa imzalandıkları tarih itiba
rıyla yürürlüğe girer. Bu anlaşmalara ilişkin te
mas ve müzakereler Müsteşarlık tarafından yü
rütülür ve sonuçlandırılır. 

Borç ve risk yönetimi amacıyla daha önce 
ihraç olunan Devlet iç borçlanma senetleri işle
miş faizleri ödenerek veya piyasa koşullarından 
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geri alınabilir, başka senetlerle değiştirilebilir 
veya gerektiğinde söz konusu senetlerin anapa
raları ödenmeksizin sadece işlemiş faiz tutarla
rı kupon ödeme tarihinden önce erken itfaya tâ
bi tutulabilir. Ayrıca bu amaçla, takas dâhil türev 
ürünler kullanılabilir. Bu kapsamda nakit ile 
yurtiçi ve yurtdışı menkul kıymet şeklinde te
minat alınabilir ve değerlendirilebilir, teminat 
verilebilir ve bu amaçla gerektiğinde yurtdışın
dan menkul kıymet satın alınabilir. 

Bu madde kapsamında sayılan ve Devlet iç 
ve dış borcu yönetiminde kullanılan fınansal iş
lemler, faiz ve anapara geri ödeme tarihinde olu
şabilecek değer değişimleri dikkate alınmaksızın 
stratejik ölçütler esas alınarak gerçekleştirilir. 

Hazinenin mali varlık ve yükümlülükleri
nin yönetimine ilişkin stratejik ölçütler ve uy
gulama çerçevesi Bakan, Müsteşar, Müsteşar
lıkta görevli Müsteşar Yardımcıları ile Genel 
Müdürler arasından belirlenecek üyelerden olu
şan Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından 
tespit edilir ve Bakan tarafından onaylanır. 

Borç ve Risk Yönetimi Komitesinin, Dev
let borcu ve Hazine garantilerinin yönetimi kap
samında stratejik ölçütlerin belirlenmesi, ikraz 
ve garanti limitinin önerilmesi, Hazine alacak 
yönetimine ve Hazine nakit varlıklarına ilişkin 
temel politikaların tespitine yönelik toplantıla
rına Bakan başkanlık eder. 

Borç ve Risk Yönetimi Komitesinin, Hazi
nenin mali varlık ve yükümlülüklerinin yöneti
mine ilişkin olarak uygulamanın izlenmesi, et
kinliğin artırılması, altyapının geliştirilmesi ve 
diğer hususlardaki toplantılarına Müsteşar baş
kanlık eder. Borç ve Risk Yönetim Komitesi, 
ayda en az bir kez toplanır. 

Borç ve Risk Yönetimi Komitesinin sekre-
terya işlerini risk yönetiminden sorumlu birim 
yürütür. Toplantılar risk yönetimi biriminin öne
risiyle Başkan tarafından belirlenen gündemle 
yapılır." 
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MADDE 10- 4749 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin altıncı fıkrasının ilk cümlesinde yer 
alan "ve sağlanan Hazine garantileri" ibaresi 
madde metninden çıkartılmış, altıncı fıkrasının 
sonuna "Dış proje kredisi kullanımlarına ilişkin 
olarak sadece dış borç kaydı ve dış borç kaydı
nın muhasebeleştirilmesi Müsteşarlığın sorum
luluğunda olup, kullanımların usulüne uygunlu
ğu da dahil olmak üzere, kullanımlara ilişkin her 
türlü sorumluluk kullanıcı kuruluşlara aittir." 
ibaresi; onuncu fıkrasında yer alan "ve benzeri 
yükümlülükleri" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"anlaşmaların imzalanması veya yürürlüğe gir
mesinden bağımsız olarak" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 10- 4749 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkradan 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, 
yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Malî yıl içinde, türev ürünler dahil olmak 
üzere, ödenecek Devlet iç ve dış borç anapara 
ödemeleri ile iç ve dış borçlanma tutarlarını, Ha
zinenin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla para piyasalarından yapacağı borçlan
ma tutarları ile borç verme tutarlarını, dış bor
cun ikrazı ve ikrazen ihraç edilmiş olan Devlet 
iç borçlanma senetlerinden yapılan anapara tah
silatını ve türev ürünlerden ve para piyasası nakit 
işlemlerinden kaynaklanan teminatları bütçe dı
şında özel hesaplarda izlemeye Bakan yetkilidir." 

"Her ne suretle olursa olsun, türev ürünler 
de dâhil, yapılmış olan borçlardan doğan Devlet 
iç ve dış borç faizleri ile iskonto giderleri, genel 
giderler, teminatların faizleri ile Hazinenin kısa 
vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
para piyasalarından yapacağı borçlanma faizle
ri bu amaçla bütçeye yeterli miktarda konulacak 
ödeneklerle karşılanır. Bu ödenekler hakkında 
10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kanunun 21 in
ci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulan
maz. Türev ürünler de dâhil, yapılmış olan borç
lardan doğan Devlet iç ve dış borç faizleri ile is
konto giderleri, teminatların faizleri ile Hazine
nin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla para piyasalarından yapacağı borçlan
ma faizlerine ilişkin tertiplere yılı Bütçe Kanu
nu ile konulan başlangıç ödeneklerine, Bakanın 
teklifi üzerine yüzde beş oranına kadar ödenek 
eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek
lerden bütçenin diğer kalemlerine hiçbir şekilde 
aktarma yapılamaz." 

"Kullanıcı ve borçlu bütün kamu kurum ve 
kuruluşları, Müsteşarlığın sahip olduğu iç ve dış 
yükümlülüklerin muhasebe ve istatistik kayıtla-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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rina doğru ve zamanında aktarılmasını teminen, 
ikraz ve tahsis edilen krediler ile herhangi bir dış 
finansman kaynağından Hazine garantisi altında 
veya Hazine garantisi olmaksızın sağladıkları 
dış kredi anlaşmaları ve bu anlaşmalar kapsa
mındaki kullanım ve her türlü ödemeleriyle il
gili bilgilerini ve Müsteşarlığın ihtiyaç duydu
ğu diğer bilgi ve belgeleri, dış borç kaydı yapı
lan kullanımlarına ilişkin teyit bilgilerini ve Ka
nun kapsamında sağlanan hibelerden yaptıkları 
kullanım bilgilerini, kredi kullanımına aracılık 
eden kurum ve kuruluşlar da söz konusu kredi
lere ilişkin olarak temini talep edilen her türlü 
bilgiyi, Müsteşarlık tarafından nakit aktarımı ya
pılan kamu kurum ve kuruluşları Müsteşarlıkça 
talep edilen her türlü bilgiyi ve bankalar ile di
ğer fınansal kuruluşlar ise kamu kurum ve ku
ruluşlarına ait her türlü varlık ve yükümlülükle
re ilişkin bilgileri belirlenen usul ve esaslar çer
çevesinde Müsteşarlığa vermekle yükümlüdür." 

"Dış proje kredisi kullanımlarına ilişkin 
olarak sadece dış borç kaydı ve dış borç kaydı
nın muhasebeleştirilmesi Müsteşarlığın sorum
luluğunda olup, kullanımların usulüne uygunlu
ğu da dâhil olmak üzere, kullanımlara ilişkin so
rumluluk kullanıcı kuruluşlara aittir." 

"Risk hesabına yapılan ödemeler hariç ol
mak üzere Dış borcun ikrazı ve ikrazen ihraç 
edilmiş olan Devlet iç borçlanma senetleri sure
tiyle kullandırılan finansman imkânları, için 
Müsteşarlığa ödenen anapara dışındaki taksit tu
tarları ile gecikme faiz ve cezalan bütçeye gelir 
kaydolunur." 

"Müsteşarlıkça bu Kanun kapsamında 
borçlu veya garantör sıfatıyla herhangi bir dış 
finansman veya türev ürüne ilişkin olarak baş
latılan işlemler kapsamında ilgili anlaşmalann 
imzalanmasından önce veya imzalanan anlaş
maların veya daha önce imzalanmış anlaşmala
rı tadil eden anlaşmaların yürürlüğe girmesini 
sağlayacak kanunî düzenlemeler tamamlanınca-
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ya kadar peşin ödenmesi gereken komisyon üc
reti, taahhüt ücreti, garanti ücreti, gecikme faizi 
ve benzeri yükümlülükleri ödemeye Bakan yet
kilidir. Söz konusu komisyon ücreti, taahhüt üc
reti, garanti ücreti, gecikme faizi ve benzeri yü
kümlülükler, ilgili anlaşmaların veya daha önce 
imzalanmış anlaşmaları tadil eden anlaşmaların 
imzalanması veya yürürlüğe girmesinden ba
ğımsız olarak ödenebilir. Söz konusu yükümlü
lükler Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konula
cak ödenekten karşılanır." 

MADDE 11- 4749 sayılı Kanuna 14 üncü 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
14/A maddesi eklenmiştir. 

"İdari para cezaları 
MADDE 14/A- Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası gere

ğince Müsteşarlıktan izin alınmaması, 
b) 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 

belirtilen ikraz ücretinin Müsteşarlıkça talep edi
len süre içerisinde ödenmemesi, 

c) 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında be
lirtilen garanti ücretinin Müsteşarlıkça talep edi
len süre içerisinde ödenmemesi, 

ç) 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında be
lirtilen sorumluluk ile müteselsil sorumluluğa 
ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, 

d) 8 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğin
ce Hazine garantisi altında sağlanan dış kredile
re ilişkin geri ödemeler için gereken tutarın yılı 
bütçelerinde yatırım harcamalarına kıyasla ön
celikli olarak ayrılmaması, 

e) 8 inci maddesinin onuncu fıkrası gere
ğince Müsteşarlıktan izin alınmaması, 

f ) 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası gere
ğince ikrazen kullandırılan dış borca ilişkin ola
rak Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında 
belirtilen sorumluluk ile müteselsil sorumluluğa 
ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, 

g) 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında be
lirtilen bilgi, belgeler ile bağımsız denetim ku-
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MADDE 11- 4749 sayılı Kanunun 16 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve ga
ranti limiti" ibaresi ", ikraz ve garanti limiti" 
şeklinde, "uluslararası kredili ihaleye çıkma" 
ibaresi "dış finansman temini izni verilmesi" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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ruluşlarınca uluslararası genel kabul görmüş de
netim standartlarına uygun olarak hazırlanacak 
bağımsız denetim raporlarının Müsteşarlıkça ta
lep edilen süre içerisinde verilmemesi ve Hazi
ne Kontrolörleri Kurulu aracılığıyla denetim 
yaptırılmasına engel olunması, 

h) 11 inci maddesinin yedinci fıkrası gere
ğince oluşturulacak Dış Borç Ödeme Hesabının 
ihdasında ve işletilmesinde ilgili mevzuat ve an
laşmalarda belirlenen esaslara uyulmaması, 

ı) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ge
reğince istenecek her türlü bilgi ve belgenin belir
lenen usul ve esaslar çerçevesinde verilmemesi, 

i) 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasında be
lirtilen yılı bütçesinin ilgili tertipleriyle ilişki-
Iendirilme, bütçeleştirme ile ödenek ve gider 
kaydedilmeye ilişkin yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi, 

hallerinde, söz konusu yükümlülükleri ye
rine getirmeyen kişiler hakkında 750 Yeni Türk 
Lirası idari para cezası uygulanır. 

İdari para cezalarının verilmesini gerekti
ren fiillerin üç yıl içerisinde tekrarı halinde, ve
rilen para cezası iki katı, aynı süre içerisinde 
ikinci ve müteakip tekrarı halinde ise üç katı ar
tırılarak uygulanır. 

İdari para cezası ilgilisine tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay içerisinde ödenir." 

MADDE 12- 4749 sayılı Kanunun 16 nci 
maddesinin; başlığı "Düzenleme yapma, danış
manlık hizmetleri ile anlaşma ve ilgili dokü
manların muhafazası" şeklinde, birinci fıkrasın
da geçen "ve garanti limiti" ibaresi "ikraz ve ga
ranti limiti" şeklinde, "uluslararası kredili iha
leye çıkma" ibaresi "dış finansman temini izni 
verilmesi" şeklinde, dördüncü fıkrasında geçen 
"yabancı ülkelere, bu ülkelerdeki kurum ve ku
ruluşlara, uluslararası kuruluşlara" ibaresi "yur
tiçinde ve yurtdışında" şeklinde değiştirilmiş ve 
maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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MADDE 12- 4749 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin (C) fıkrasının (1) numaralı bendin
de yer alan "Savunma ve güvenlik amaçlı kredi 
ve hibe anlaşmaları" ibaresi, "Savunma ve gü
venlik amacıyla sağlanan finansmana ilişkin 
kredi, garanti ve hibe anlaşmaları" olarak; (2) 
numaralı bendinde yer alan "sağlanan kredilere 
ilişkin olarak imzalanan anlaşmalar" ibaresi, 
"sağlanan finansmana ilişkin olarak imzalanan 
kredi ve garanti anlaşmaları" olarak; (3) numa
ralı bendinde yer alan "geri ödenmesini düzen
leyen kredi anlaşmaları" ibaresi "geri ödenme
sini düzenleyen kredi ve garanti anlaşmaları" 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 13- 4749 sayılı Kanunun geçici 
9 uncu maddesinde yer alan "ve benzeri yü
kümlülükler hakkında da" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "anlaşmaların imzalanması veya 
yürürlülüğe girmesinden bağımsız olarak" iba
resi eklenmiştir. 

MADDE 14- 4749 sayılı Kanuna aşağıda
ki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10- Sel ve Deprem Fe
laketi Acil Yardım Projesi, Marmara Depremi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

"Bu Kanun kapsamında yer alan hususlara 
ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına Müste
şarlıkça imzalanmış anlaşmaların ve ilgili dokü
manların asılları Müsteşarlıkça muhafaza edilir." 

MADDE 13- 4749 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin (C) fıkrasının (1) numaralı bendin
de geçen "Savunma ve güvenlik amaçlı kredi ve 
hibe anlaşmaları" ibaresi "Savunma ve güven
lik amacıyla sağlanan finansmana ilişkin kredi, 
garanti ve hibe anlaşmaları" şeklinde, (2) nu
maralı bendinde geçen "sağlanan kredilere iliş
kin olarak imzalanan anlaşmalar" ibaresi, "sağ
lanan finansmana ilişkin olarak imzalanan kre
di ve garanti anlaşmaları" şeklinde, (3) numa
ralı bendinde geçen "geri ödenmesini düzenle
yen kredi anlaşmaları" ibaresi "geri ödenmesini 
düzenleyen kredi ve garanti anlaşmaları" şek
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 14- 4749 sayılı Kanunun Geçici 
3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Ancak bu madde kapsamında uzlaşılan tu
tarlar ile ilgili olarak; uzlaşma taksitlerinde uz
laşma tarihinden bu yana gecikmeye düşmüş ku
rum ve kuruluşlar, uzlaşmadan kaynaklanan 
borçları ile gecikme faiz ve cezalarının tamamı
nı 31/12/2008 tarihine kadar ödedikleri takdir
de uzlaşmaları iptal edilmez." 

MADDE 15- 4749 sayılı Kanunun Geçici 
9 uncu maddesinde geçen "ilgili anlaşmaların" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "veya daha ön
ce imzalanmış anlaşmaları tadil eden anlaşma
ların" ibaresi, "ve benzeri yükümlülükler hak
kında da" ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgi
li anlaşmaların veya daha önce imzalanmış an
laşmaları tadil eden anlaşmaların imzalanması 
veya yürürlüğe girmesinden bağımsız olarak" 
ibaresi eklenmiştir. 
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Acil Yeniden Yapılandırma Projesi, Türkiye Alt
yapı ve Kentsel Yeniden Yapılandırma Projesi, 
Kalıcı Konutların Karayolu Bağlantıları Projesi, 
Ç ı n a r c ı k - T e ş v i k i y e - K o c a d e r e - E s e n k ö y -
Armutlu Kanalizasyon Projesi, Sosyal Riskin 
Azaltılması Projesi ve Özelleştirme Sosyal Des
tek Projesi, Endüstriyel Teknoloji Projesi ve 
TÜBİTAK-Bilten Araştırma Uydusu Projesinin 
finansmanı için Dünya Bankası, Avrupa Yatırım 
Bankası, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin il
gili finans kuruluşları ve National VVestminster 
Banktan sağlanmış olan kredilerden bu madde
nin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan kulla
nımlar sonucunda doğan ve ikraz anlaşmasına 
bağlanmamış, ilgili kuruluşlardan olan alacak
ların, Bakanın teklifi üzerine bütçenin gelir ve 
gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin terkini
ne Maliye Bakanı yetkilidir. Söz konusu kredi
ler ile bu Kanunun geçici 4 üncü ve geçici 8 in
ci maddeleri kapsamında sağlanmış ve sağlana
cak kredilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra yapılacak ikraz anlaşmasına bağ
lanmamış kullanım tutarları, bütçenin gelir ve 
gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin ilgili 
kuruluşlara karşılıksız tahsis edilmiş sayılır. Bu 
şekilde tahsis edilmiş kredi tutarları hakkında, 
14 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının 
5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer 
alan kuruluşlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 11 - Türkiye Cumhuriye
ti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür
lüğünün ilgili yıllar yatırım programında yer 
alan ve Müsteşarlık tarafından dış finansman 
sağlanmasına izin verilmiş, ancak henüz finans
man temin çalışmaları sonuçlandırılmamış olan 
projeleri ile 2006 Yılı Yatırım Programında yer 
alan projelerinin finansmanı için herhangi bir dış 
finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyeti
nin borçlu sıfatıyla sağlayacağı kredileri, anılan 
Genel Müdürlüğe bütçenin gelir ve gider ka
lemleri ile ilişkilendirilmeksizin karşılıksız tah-
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sis etmeye Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. Bu maddeye istinaden sağlana
cak krediler hakkında, 14 üncü maddenin be
şinci ve altıncı fıkralarının 5018 sayılı Kanunun 
eki (I) sayılı cetvelde yer alan kuruluşlara ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 12-5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) 
sayılı cetvelin (A) bölümünde bulunan kuruluş
ların yılı yatırım programında yer alan projele
rinin finansmanı için 1/1/2006 tarihinden önce 
imzalanan dış kredi anlaşmaları çerçevesinde 
sağlanan krediler anılan kuruluşlara tahsisli ola
rak kullandırılmaya devam edilir. Bu maddeye 
istinaden kullandırılacak krediler hakkında, 14 
üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının 
5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer 
alan kuruluşlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 13- Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kapsamında 
oluşturulacak program ve/veya projelerin fi
nansmanı için herhangi bir dış finansman kay
nağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfa
tıyla sağlayacağı kredileri, anılan Fona bütçenin 
gelir ve gider kalemleri ile ilişkilendirilmeksi
zin tahsis etmeye Bakanın teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye istinaden 
sağlanacak krediler hakkında, 14 üncü madde
nin beşinci ve altıncı fıkralarının 5018 sayılı Ka
nunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan kuruluşla
ra ilişkin hükümleri uygulanmaz." 

MADDE 15 - 4/2/1924 tarihli ve 406 sayı
lı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 33 üncü 
maddesinin dokuzuncu fıkrasından sonra gel
mek üzere aşağıdaki fıka eklenmiş ve diğer fık
ralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

'Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve 
İşletme Anonim Şirketine, faaliyet konuları ile 
ilgili olarak Bakanlar Kurulunca görev verilebi
lir. Bu görev için yapılacak ödeme miktarı Ba
kanlar Kurulu Kararında belirtilir. Bu görevden 



- 5 8 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

doğan alacak Hazine Müsteşarlığınca tespit edi
lerek karşılanır. Bu fıkra uyarınca doğmuş ve 
doğacak alacaklar avans olarak Hazine Müste
şarlığı bütçesinde bu amaçla öngörülen ödenek
lerden ödenir." 

MADDE 16- 406 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 37- Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketi ile Türksat Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin, ilgili ma
li yıl kârlarından Hazineye isabet eden füturları; 

a) Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye, 

b) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirke
ti ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İş
letme Anonim Şirketinin ödenmemiş sermaye
sine veya diğer kanun ve Bakanlar Kurulu kara
ları uyarınca yapılması gereken ödemeler kap
samında doğan alacaklarına mahsup edilmek 
üzere Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gi
der kaydetmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ile 

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme 
Anonim Şirketinin ilgili mali yıldan önceki yıl
lara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tu
tarları Türk Telekomikasyon Anonim Şirketi ile 
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme 
Anonim Şirketinin diğer kanun ve Bakanlar Ku
rulu kararları uyarınca yapılması gereken öde
meler kapsamırda doğan alacaklarına veya öden
memiş sermayelerine mahsubuna ilişkin işlemle
ri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi 
üzerine gelir ve gider hesaplan ile ilişkilendiril
meksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesap-
lanna kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir." 

MADDE 17- 4/2/1924 tarihli ve 406 sayı
lı Telgraf ve Telefon Kanununun geçici 9 uncu 
maddesi ile 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Ba-
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zı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 
2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 18- 21/12/1959 tarihli ve 7397 
sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 26 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağı
daki cümleler eklenmiştir. 

"Primleri Bakanlıkça belirlenen sigortalar 
ihale konusu edilemez. Bakanlık bu sigortaların 
sigorta şirketleri tarafından temini usullerini be
lirlemeye yetkilidir." 

MADDE 19- 25/3/1987 tarihli ve 3332 sa
yılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Ta
bana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenle
mede Alınacak Tedbirler ile 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nu ve 31 82 sayılı Bankalar Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü madde
sinin (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"C) Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim 
Şirketinin politik riskler nedeniyle kredi, sigor
ta ve garanti işlemlerinden doğabilecek zararla
rı Hazinece karşılanır. Türkiye İhracat Kredi 
Bankası Anonim Şirketinin politik risk kapsa
mında yapacağı tahsilatların ve Bankanın faali
yet kârlarından Hazineye tekabül eden temettü 
tutarlarının tamamı veya bir kısmı, Bankanın 
politik risk alacağına ve/veya ödenmemiş ser
mayesine mahsup edilebilir. Söz konusu mah
sup işlemlerine Hazine Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakan; mahsup işlemlerini Hazine Müste
şarlığının teklifi üzerine, bütçenin gelir ve gider 
hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahiyetleri
ne göre ilgili Devlet Hesaplarına kaydettirmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir." 

MADDE 20- 15/11/2000 tarihli ve 4603 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Tür
kiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye 
Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Ka
nunun 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"2. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi ve Türkiye Halk Bankası Ano
nim Şirketindeki kamu hisselerinin ve bankala
rın iştiraklerindeki hisselerin satış işlemleri, ban
kalar özelleştirme kapsam ve programına alın
madan, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkında Kanun Hükümlerine göre, Özelleştir
me İdaresi Başkanlığınca yürütülür. Ancak, bu 
bankalarda çalışmakta olanlar hakkında, 4046 
sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümleri uy
gulanmaz. Özelleştirmeye hazırlık işlemlerine 
ilişkin olarak yapılacak çalışmaların usul ve 
esaslarını belirlemeye Özelleştirme Yüksek Ku
rulu yetkilidir. Özelleştirme Yüksek Kurulu, 
anılan bankaların gerekli gördüğü iştiraklerin
deki hisselerin özelleştirme kapsam ve progra
mına alınarak özelleştirilmelerine karar verebi
lir. Özelleştirme kapsam ve programına alınarak 
satın alınan bankaların iştiraklerindeki hisselerin 
satış gelirleri, Özelleştirme fonundan karşılanan 
giderler düşüldükten sonra anılan bankalara 
ödenir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi ve Türkiye Halk Bankası Ano
nim Şirketindeki kamu hisselerinin ve bu hisse
lerle birlikte satışı gerçekleşen bankaların işti
raklerindeki hisselerin satışından elde edilen ge
lirler ise, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
hisselerin satışına ilişkin Özelleştirme Fonun
dan karşılanan giderlerin mahsup edilmesinden 
sonra Hazineye ödenir." 

MADDE 21- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sa
yılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sis
temi Kanununun 2 nci maddesinin (1) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1) Bireysel emeklilik aracıları: Emeklilik 
şirketlerinin emeklilik sözleşmelerine aracılık 
eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan 
kişileri," 

MADDE 22- 4632 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi 
"Başka bir şirkete aktarım talebinde bulunula-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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bilmesi için şirkette en az bir yıl süreyle kalın
mış olması gereklidir." şeklinde, ikinci ve üçün
cü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Şirket, katkı paylarını, en geç şirkete intika
lini takip eden ikinci iş gününde yatırıma yönlen
dirmek zorundadır. Bu maddede öngörülen pay
laştırma, aktarım ve yatırıma yönlendirme yü
kümlülüklerini belirlenen süreler içinde gereği gi
bi yerine getirmeyen şirkete, aktarımlarda katı
lımcının dahil olduğu; yatınma yönlendirmede ise 
dahil olacağı fonun ilgili döneme ait pozitif geti
rişinin iki katı tutarında gecikme cezası uygulanır 
ve bu tutar katılımcının hesabına ilâve edilir. 

Grup emeklilik sözleşmelerinde, dernek, 
vakıf ve diğer kuruluşlar ile işverenler tarafın
dan kısmen veya tamamen katkı payı ödenmesi 
halinde, Müsteşarlıkça belirlenen esaslar dahi
linde bu katkılar bireysel emeklilik hesaplarında 
ayrı olarak takip edilir ve azami beş yıl içinde 
hak edilir." 

MADDE 23- 4632 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Emeklilik planlarına ilişkin uygulama 
esasları ile yıllık gelir sigortasına ilişkin tarife 
ve teknik esaslar serbestçe belirlenir. Bakan, ge
rekli gördüğü hallerde uygulama esasları ile ta
rife ve teknik esasları Müsteşarlığın onayına ta
bi kılabilir. Bu madde kapsamında hak sahiple
rinin bulunması için şirket ve Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası tarafından yapılması ge
reken araştırmalara, söz konusu tutarın on yıllık 
süre içerisinde şirketçe ve iki yıllık süre içeri
sinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 
değerlendirilmesine ilişkin esas ve usuller Ku
rulun uygun görüşü alınarak Müsteşarlık tara
fından belirlenir." 

MADDE 24- 4632 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üze
re aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar bu
na göre teselsül ettirilmiştir. 
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"Bireysel emeklilik hesabındaki fon payla
rından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sa
yısı ile asgari ücret tutarının çarpımına karşılık 
gelen birikim tutarı ve 6 nci madde kapsamında 
bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara 
yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık 
ödemeye isabet eden miktarının asgari ücret tu
tarına kadar olan kısmı haczedilemez, rehnedi-
lemez, iflas masasına dahil edilemez. Bu fıkra
daki hükümlerin uygulanmasında rehin, haciz 
veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tu
tarı esas alınır." 

MADDE 25- 4632 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi "Port
föy yönetim sözleşmelerinin Kurulca belirlenen 
asgari unsurlara uygun olması zorunludur." şek
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 26- 4632 sayılı Kanunun geçici 
1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu fıkranın yürürlüğe girmesinden itiba
ren beş yıl içinde yapılmak kaydıyla, Kanunla 
kurulanlar dahil olmak üzere, dernek, vakıf ve 
diğer kuruluşlardaki üyelere ait birikimler ile ça
lışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan 
şirketlerdeki söz konusu taahhütlere ilişkin tu
tarlar Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar çerçe
vesinde bireysel emeklilik sistemine veya yıllık 
gelir sigortalarına aktarılabilir. Aktarımlar, üye 
ve çalışanların bu Kanunda öngörülen şartları 
haiz olmaları halinde ve gönüllülük esasına gö
re yapılır. Birikimlerin veya taahhütlere ilişkin 
tutarların ödenmesine yönelik gayrimenkul sa
tışları dahil olmak üzere aktarımlarla ilgili iş
lemler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
Bu muafiyet, doğabilecek gelir vergisi yüküm
lülüğünü de kapsar. Bu fıkra kapsamında yıllık 
gelir sigortalarına intibak ettirilenlerden veya 
emeklilik sözleşmesi akdetmiş olan katılımcı
lardan giriş aidatı alınmaz ve aktarılan tutar üze
rinden herhangi bir kesinti yapılmaz." 
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MADDE 27- 24/4/2003 tarihli ve 4853 sa
yılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının 
Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere 
Dair Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1- Mülga 9/3/1988 tarihli ve 
3417 sayılı Kanunla kurulan ve bu kapsamda hak 
sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin usul ve 
esasları belirlemek üzere 24/4/2003 tarihli ve 
4853 sayılı Kanunla tasfiye edilen Çalışanların 
Tasarruflarını Teşvik Hesabına ait tüm varlık ve 
yükümlülükler, 31/12/2006 tarihine kadar Hazi
neye devrolunur. Devir tarihinden sonra hak sa
hiplerine yapılacak her türlü ödeme, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ka
yıtları esas alınarak Banka tarafından gerçek
leştirilir. Bu ödemelere ilişkin bilgi ve belgele
rin Hazine Müsteşarlığına iletilmesini takiben 
söz konusu ödeme karşılığı tutarlar Müsteşarlık 
bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten kar
şılanmak suretiyle, hak sahibine ödenmek üze
re Bankaya aktarılır. 

4853 sayılı Kanun kapsamında hak sahip
lerine fazla ödeme yapıldığının tespiti halinde, 
söz konusu tutarlar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Anonim Şirketi tarafından tahsil edile
rek Hazineye aktarılır. Ancak fazla ödemelerin 
emeklilere yapılmış olduğunun belirlenmesi du
rumunda, bu tutarlar oniki aya kadar faizsiz tak-
sitlendirilerek tahsil edilir ve Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi yönünden 
gerçekleşmiş ödemelere ilişkin tüm hak ve yü
kümlülükler kendiliğinden sona erer." 

MADDE 28- 26/6/2003 tarihli ve 4911 sa
yılı Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Me
suliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edile
meyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılan
ması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun uyannca, 
Hazine Müsteşarlığı adına Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası nezdinde açılan Sivil Hava 



- 6 4 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Devlet 
Garantisi Hesabına ödenmesi gereken Devlet 
garantisi bedelinin ve fer'ilerinin ödenmesine 
ilişin olarak, söz konusu borcun borçlu şirketler 
tarafından gayri kabil-i rücu ve ihtilafsız olarak 
bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay 
içinde ödenmesi şartıyla, borçlu şirket yetkilile
ri hakkında bu maddede yer alan ödeme sebe
biyle ilgili olarak hukuki ve mali sorumluluk 
aranmaz." 

MADDE 29- 10/7/2007 tarihli ve 5216 sa
yılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 
üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı ku
ruluşlar ile sermayesinin %50'sinden fazlası bü
yükşehir belediyelerine ait şirketlerin; 31/12/2004 
tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarından 
olan kamu ve özel hukuka tabi alacakları, bun
ların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan 
borçlarına karşılık olmak üzere, 30/6/2006 tari
hine kadar takas ve mahsup edilir. Bu madde 
kapsamındaki alacak ve borç ifadesi bu alacak 
ve borçlara ilişkin fer'ileri ve cezalan da kapsar." 

MADDE 30- 8/6/1984 tarihli ve 233 sayı
lı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"5 . Kamu iktisadi teşebbüslerinin bu mad
de uyarınca doğmuş ve doğacak görev zararı 
alacakları avans olarak Hazine Müsteşarlığı 
bütçesinde bu amaçla öngörülen ödeneklerden 
karşılanır." 

MADDE 31- 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10- 12/12/2001 tarihli 
ve 2001/3372 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 
önceki yıllar kararları kapsamında üretilen şe
kerin, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirke
tinin özelleştirme programına alındığı tarih iti
barıyla sözleşmesi ve bağlantısı yapılmış olan, 
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dahilde işleme rejimi kapsamındaki satışları ile 
ihracatından doğan ve/veya doğacak görev za
rarları ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürlüğünün ilgili mevzuatında belirtilen esas ve 
usuller kapsamında doğmuş ve doğacak görev 
zararı alacakları, avans olarak Hazine Müste
şarlığı bütçesinde bu amaçla öngörülen ödenek
lerden karşılanır. Ancak, avans ödemesi Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 2004-
2005 kampanya döneminde dahilde işleme reji
mi kapsamında ihracat öncesi yaptığı satışlar
dan doğmuş veya doğacak olan görev zararları 
için geçerli değildir." 

MADDE 32- 8/6/1984 tarihli ve 234 sayılı 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlü
ğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 8- Uygulama Dairesi Başkanlı
ğı, kıymetli madenlerle ilgili resmi ayar evi iş
lemlerini yapmak, özel ayar evlerinin kuruluşu
na izin vermek, denetimini yapmak ve bu konu
da gerekli düzenlemeleri yapmak, kıymetli ma
denlerin ve taşların ithal ve ihracında Hazine 
Müsteşarlığınca yapılan düzenlemeleri uygula
mak, hatıra paraların koleksiyon servisini kur
mak, yurt dışı ihracatını gerçekleştirmek, her tür
lü madde, malzeme ve makinaların satın alınma
sı ve ithalatını gerçekleştirmek ile görevlidir." 

MADDE 33- 25/11/1999 tarihli ve 587 sa
yılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

"EK MADDE 1 - Kurum ve bu Kanun Hük
münde Kararname kapsamında gerçekleştirilen 
iş ve işlemler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Ka
nununa tabi değildir." 
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MADDE 16- 4749 sayılı Kanunun Geçici 
12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"5018 sayılı Kanunun eki ( I I ) sayılı Cetve
lin (A) bölümünde bulunan üniversitelere, 
1/1/2006 tarihinden önce imzalanan dış kredi 
anlaşmaları çerçevesinde sağlanan ve ödemesi 
devam etmekte olan Hazine garantili dış borç
lar, anılan kuruluşlara tahsisli olarak kullandırı
lır. Üniversitelerin 1/1/2006 tarihinden önce im
zalanan Hazine garantili kredilerine ilişkin ola
rak Müsteşarlıkça yapılan üstlenimler ile ikra
zen kullandırılan kredilerinden doğan Hazine 
alacaklarının ve anılan kuruluşların uzlaşma 
kapsamındaki Hazine alacaklarının, bu madde
nin yürürlülük tarihi itibariyle ödenmeyen baki
ye tutarını, Bakanın teklifi üzerine bütçenin ge
lir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin 
terkinine Maliye Bakanı yetkilidir" 

MADDE 17- 4749 sayılı Kanunun; 
a) 2 nci maddesinde yer alan "genel, katma ve 

özerk bütçeli kurum ve kuruluşları" ibaresi "merke
zi yönetim kapsamındaki kamu idareleri" şeklinde, 

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
"Dış borcun devri" tanımında geçen "genel ve 
katma bütçe" ibaresi "genel bütçe kapsamında
ki kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, 
üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri" 
şeklinde, "Dış borcun ikrazı" tanımında geçen 
"genel ve katma bütçe" ibaresi "genel bütçe 
kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğretim 
Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji ensti
tüleri" şeklinde, 

c) 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 
geçen "genel ve katma bütçe" ibaresi "genel 
bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile Yüksek
öğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek tekno
loji enstitüleri" şeklinde, 

ç) 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında ge
çen "genel ve katma bütçe dışı" ibaresi "genel 
bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki" 
şeklinde, 
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d) 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında 
geçen "genel bütçeye dahil daireler ve katma 
bütçeli idareler" ibaresi "genel bütçe kapsamın
daki kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, 
üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri" 
şeklinde; altıncı fıkrasının birinci cümlesinde 
geçen "konsolide bütçeye tabi kullanıcı kuru
luşlarca" ibaresi "genel bütçe kapsamındaki ka
mu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniver
siteler ve yüksek teknoloji enstitülerince" şek
linde ve ikinci cümlesinde geçen "Bu kapsamda, 
genel ve katma bütçeli kuruluşlar" ibaresi ile 
üçüncü cümlesinde geçen "konsolide bütçe" 
ibaresi "bu kuruluşlar" şeklinde, onücüncü fık
rasında geçen "Genel ve katma bütçeli kuruluş
larca" ibaresi "genel bütçe kapsamındaki kamu 
idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversite
ler ve yüksek teknoloji enstitüleri tarafından" 
şeklinde, 

e) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında ge
çen "5422" ibaresi "13/6/2006 tarihli ve 5520" 
şeklinde, 

f) Geçici 4 üncü maddesinde geçen "genel 
ve katma bütçeli kuruluşlar" ibaresi "genel büt
çe kapsamındaki kamu idareleri" şeklinde, 

g) Geçici 8 inci maddesinde geçen "genel 
ve katma bütçeli kuruluşlara" ibaresi "genel büt
çe kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğ
retim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji 
enstitülerine" şeklinde, 

değiştirilmiştir. 
MADDE 18- 4749 sayılı Kanuna aşağıda

ki geçici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 15- İstanbulda 2009 yı

lında düzenlenecek olan Dünya Bankası Grubu 
ve Uluslararası Para Fonu Toplantısı için 2009 
yılında gerçekleştirilecek organizasyon giderle
ri ile bu kapsamda yapılacak mal ve hizmet 
alımları için 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Ka
mu İhale Kanununun 5 inci maddesinin beşinci 
fıkrası, 62 nci maddesinin (b) bendinin son cüm-
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lesi ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 26 ile 27 
nci maddesi hükümlerine tabi olmaksızın 2008 
yılında Hazine Müsteşarlığınca ihaleye çıkılabi-
lir ve taahhüde girişilebilir. Söz konusu giderler 
Müsteşarlığın 2009 yılı bütçesine bu amaçla tef
rik edilen ödenekten karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 16- Türkiye Cumhuriye
ti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür
lüğünün bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla 
vadesi geçmiş Hazine garantili kredilerinden 
Müsteşarlıkça yapılan üstlenimlerden ve ikrazen 
kullandırılan kredilerinden doğan anapara, faiz, 
masraf ve gecikme zammından oluşan Hazine 
alacaklarını, bütçenin gelir ve gider hesapları ile 
ilişkilendirmeksizin Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demiryollarının Ulaştırma Bakanlığından 
olan yol bakım ve onarım giderleri karşılığı ala
caklarından mahsup suretiyle terkin etmeye, 
sözkonusu işlemden sonra Kuruluşun bakiye 
borcunun kalması halinde bu tutarı Kuruluşun 
ödenmemiş sermayesine mahsuba Bakanın tek
lifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 17- Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonuna 31/12/2007 tarihine kadar veri
len özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetlerin
den doğmuş ve/veya doğacak anapara, faiz, 
masraf ve gecikme zammından oluşan Hazine 
alacaklarının bütçenin gelir ve gider hesapları 
ile ilişkilendirmeksizin terkini Bakanın teklifi 
üzerine Maliye Bakanı tarafından yerine getiri
lir. Bu işlem, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
nun, faaliyet izni kaldırılan veya yönetimi ve de
netimi kendisine devredilen bankalardan kay
naklanan alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin 
hak ve yetkilerini ortadan kaldırmaz. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Ka
nununun 130 uncu maddesinde sayılan gelirle
rinden oluşan ve sigorta rezervi olarak tutulan
lar hariç olmak üzere, faaliyet izni kaldırılan ve-
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MADDE 34- Ekli (I) sayılı listede yer alan 
kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin eki (I) sayılı cetvelin Hazine Müsteşarlığına 
ait bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 35- 1/1/2004 tarihinden önce dü
zenlenmiş olan yatırım teşvik belgeleri ve KO
Bİ yatırım teşvik belgelerindeki 3/12/1988 ta
rihli ve 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad-

ya yönetimi ve denetimi kendisine devredilen 
bankaların her türlü mal, hak ve alacaklarından 
elde ettiği veya edeceği nakdi gelirlerinden, 
mevcut ve muhtemel çözümleme giderleri ve bu 
kapsamda diğer kurumlara yapılması zorunlu 
ödemeler düşüldükten sonra kalan tutarı Müste
şarlığın ilgili hesaplarına Müsteşarlıkça belirle
nen usul ve esaslar çerçevesinde aktarır. Bu çö
zümleme gelirlerinin aktarılması nedeniyle çö
zümleme giderleri için ilave kaynağa ihtiyaç du
yulması halinde, sigorta rezervine başvurul
maksızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
Müsteşarlıkça özel tertip Devlet İç Borçlanma 
Senedi ihraç etmeye Bakan yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 18- 22/5/2007 tarihli ve 
5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sa
hiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 4 
üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyannca hak 
sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin olarak; 
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 
yükümlülüğü için Müsteşarlık tarafından Emlak 
Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim 
Şirketine ikrazen Devlet İç Borçlanma Senetle
ri ihraç edilebilir. Emlak Konut Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığının yükümlülüğünü aşan kıs
mı için ise, Müsteşarlık tarafından Emlak Ko
nut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şir
ketine özel tertip Devlet İç Borçlanma Seneti ih
raç edilebilir. Bu kapsamda ihraç edilecek özel 
tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri için bu Ka
nunun 6 nci maddesi ikinci fıkrası hükümleri 
uygulanmaz. 

MADDE 19- Ekli (I) sayılı listede yer alan 
kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 
190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin 
Hazine Müsteşarlığına ait bölümüne eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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MADDE 36- Bu Kanunun; 
a) 1 ila 14 üncü maddeleri 1/1/2006 tari

hinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b)20 nci maddesi 9/11/2005 tarihinden ge

çerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
c) 23 üncü maddesi yayımı tarihinden üç ay 

sonra, 
d) 33 üncü maddesi 1/1/2005 tarihinden ge

çerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
e) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 37- Bu Kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı V. 
C. Çiçek 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

MADDE 20- 17/09/2004 tarihli ve 5234 
sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu
nun 31 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 21- Bu Kanunun; 
a) 3 üncü maddesi 01/01/2009 tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

MADDE 22- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı V. 
M. Başesgioğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
F. N. Özak 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 

desinin (c) bendine göre aranılan ihracat taah
hüdü hesapları, yatırım teşvik belgesi ve KOBİ 
yatırım teşvik belgesi iptal edilenler ve cezai 
müeyyidesi fiilen tahsil edilenler hariç olmak 
üzere re'sen kapatılmış sayılır. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU: Hazine Müsteşarlığı 
TEŞKİLATI: Merkez 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADRONUN 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
GİH Daire Başkanı 1 3 - 3 

TOPLAM 3 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU: Hazine Müsteşarlığı 
TEŞKİLATI: Merkez 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADRONUN 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
GİH Daire Başkanı 1 3 - 3 
GİH Şube Müdürü 1 9 9 

TOPLAM 12 12 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 237) 




