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TUTANAK DERGİSİ 

76'ncı Birleşim 
23 Mart 2010 Sah 

(Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuş
macılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) 

İ Ç İ N D E K İ L E R Savfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 346 
II. - GELEN KÂĞITLAR 348 

III. - YOKLAMA 365 
IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 365,369,371,373 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 365:367, 369, 371:373, 
373-375 

1.- Malatya Milletvekili Öznur Çahk'ın, 17-18 Mart 2010 tarihlerinde 
Malatya'da meydana gelen don afetine ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 365:367, 369 

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, 21 Mart Nevruz Bayramı 
ve önemine ilişkin gündem dışı konuşması 371:373 

3.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana ve Türkiye'nin pek 
çok bölgesinde bulunan bazı ilçe ve belde belediyelerinin sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması 373:375 

V - AÇIKLAMALAR 367, 369, 373 
1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, 17-18 Mart 2010 

tarihlerinde Malatya'da meydana gelen don afetine ilişkin açıklaması ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 367, 369:371 
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2.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, 17-18 Mart 2010 tarihlerinde 

Malatya'da meydana gelen don afetine ilişkin açıklaması ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 367:368, 369:371 

3.- Elâzığ Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın 17-18 Mart 2010 
tarihlerinde Malatya'da meydana gelen don afetine ilişkin açıklaması ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 368, 369:371 

4.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, 17-18 Mart 2010 tarihlerinde 
Malatya'da meydana gelen don afetine ilişkin açıklaması ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 368, 369:371 

5.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, 21 Mart Nevruz Bayramı'na 
ilişkin açıklaması 373 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 375, 398 
A) ÖNERGELER 375, 398:401 
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/1612) esas numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/193) 375 
2.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, (2/499) esas numaralı 

Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/194) 398:401 
B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 3 75:383 
1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, 

işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/631) 375:377 

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 25 milletvekilinin, 
Mersin'deki tarım ürünleri yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/632) 377:379 

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 25 milletvekilinin, Mersin 
ilinde işsizlik ve yoksulluktaki artışın araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/633) 379:381 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, işsizlik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/634) 381:383 

C) TEZKERELER 383:385 
1.- Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine 

ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1127) 383:385 
2.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Kuş'a ödenek ve yolluğunun 

verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1128) 385 

VII.- ÖNERİLER 385, 391 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 385:387, 391:398 
1.- Gündemdeki sıralama ile 485 ve 477 sıra sayılı kanun tasarılarının 

İç Tüzük'ün 91 'inci maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler hâlinde 
görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 385:387, 391:398 
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VIIL- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
1.- 477 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın temel kanun olarak görüşülmesinin 

İç Tüzük'ün 90 ve 91'inci maddelerine aykırı olması nedeniyle Danışma 
Kurulu önerisinden çıkarılması gerektiğine ilişkin Oturum Başkanının 
tutumu hakkında 

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, elektrik zammı ile ilgili 

açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısıdan sözlü soru 
önergesi (6/885) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya 
merkez ofisinin kapatılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1005) ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY çağrı 
merkezindeki işten çıkarmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1006) ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

4.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulamada 
kullanılan elektrik borçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1017) ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

5.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY dış hat seferlerinde 
bazı gazetelerin alınmadığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1039) ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

6.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'daki çağrı 
merkezlerinde çalışanlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1047) ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki hizmet binasının 
taşınmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1195) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 

8.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hazırlandığı iddia edilen bir 
kanun tasarısı taslağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1202) ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in cevabı 

9.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, personel arasındaki ücret 
farklılıklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1204) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 

10.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan 
bazı personele ilişkin sözlü soru önergesi (6/1205) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 

11.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin 
sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1223) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 

12.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir medya grubuna verilen 
vergi cezasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1279) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 
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13.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, "varlık barışı" 
uygulamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1284) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 402:421 

14.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bütçe revizyonuna ve temel 
ihtiyaç maddelerinde KDV indirimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1326) ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 402:421 

15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yapılandırılan vergi 
borçlarını ödeyemeyenlerin durumuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/1348) ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 402:421 

16.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep TEDAŞ 
Müdürlüğünün oluşturduğu kaynağa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1369) ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 403:421 

17.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan 
atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1452) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 403:421 

18.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan 
atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1453) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 403:421 

19.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan 
atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1454) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 403:421 

20.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki çiftçi birliklerinin 
elektrik borçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1516) ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in cevabı 403:421 

21.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bazı çiftçilerin TEDAŞ'a olan 
borçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1591) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 403:421 

22.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, elektrik sayaçlarının 
değiştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1600) ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in cevabı 403:421 

23.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, otomobillerden alınacak bir 
vergiye ilişkin sözlü soru önergesi (6/1623) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 403:421 

24.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Tarsus sahil bandındaki 
tesislerin tahsislerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1667) ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in cevabı 403:421 

25.-Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, çiftçilerin elektrik borçlarına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1670) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 
cevabı 403:421 

26.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tarımsal sulamada kullanılan 
elektrik borçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1685) ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in cevabı 403:421 
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27.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki işsizlik oranını 
azaltacak çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1720) ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in cevabı 

28.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki işsizlikle ilgili 
proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1721) ve Maliye Bakam Mehmet Şimşek'in cevabı 

29.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki işsizliğe yönelik 
projelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1722) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

30.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, emeklilere yapılan zammın 
kaynağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1752) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Midyat'taki elektrik 
kesintilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1784) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 

32- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yatırım 
araçlarının vergilendirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1791) ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

33.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa ilçesindeki bir binanın 
Gazi Osman Paşa Üniversitesine devredilmesine ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1841) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

34.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa ilçesindeki bazı 
binaların Adalet Bakanlığına devredilmesine ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1842) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tüpgazdaki ÖTV'ye ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1867) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

36.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnaf ve sanatkârların vergi 
borçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1885) Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 

37.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alınan personele 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/914) 

38.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayısı Festivalindeki 
yemek duasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/918) 

39.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DSİ'nin verdiği HES yapım 
izinlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

40.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin sulama 
birliklerine devrettiği su kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1018) 

41.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yükseköğrenim öğrenci
lerinin yurt ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1038) 

42.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Topkapı Sarayındaki personel 
durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

43.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ulaşımda akaryakıt desteği 
sağlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 
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X.- KANUN TASARI VE T E K L İ F L E R İ İLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 

(S. Sayısı: 96) 
2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 

(S. Sayısı: 321) 
3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 

Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek 
Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) 

4.- Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili 
Mehmet Şandır ile Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; Türk Dünyası 
İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/805, 2/549) (S. Sayısı: 485) 

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Pandemi Kuruluna ve bir 

aşının prospektüsüne ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
(7/11932) 

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yeni kamu personel rejimi 
çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu ve 
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/12061) 

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, vekâleten 
yürütülen üst yönetim görevlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/12240) 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Atatürk'e hediye edilen Kur'an-ı 
Kerim'in sergilenmesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/12481) 

5.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, Hakkâri'de dağıtılan 
kömürlere ve hava kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12602) 

6.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'deki atık su bertarafına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12653) 

7.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, atık suların bertarafına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/12655) 

8.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Fethiye-Kumluova'daki 
kanalların ıslahına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu'nun cevabı (7/12724) 

9.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ormanlık alanın işgal edildiği 
iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun 
cevabı (7/12728) 
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10.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, üniversite mezunlarının 

istihdamına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer'in cevabı (7/12733) 464:466 

11.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir köydeki tahribat iddiasına 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12759) 466:468 

12.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'deki turizm 
yatırımlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 
cevabı(7/12760) 469:473 

13.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Lara-Kundu bölgesindeki 
plan çalışmalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın cevabı (7/12761) 473:477 

14.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, Yıldız Sarayı Müzesinde 
tarihî eşyaların hurdaya çıkarılarak satıldığı haberlerine ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12762) 477:479 

15.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Seferihisar'ın, "sakin şehir" 
üyeliğinin desteklenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12763) 480:481 

16.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir parti faaliyeti için resmî 
yazıyla bilgi istenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın cevabı (7/12764) 482:495 

17.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, AB Genel Sekreterliği 
müşavirliklerine yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Egemen 
Bağış'ın cevabı (7/12804) 495:496 

18.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Yozgat İŞKUR İl 
Müdürlüğüne yapılan başvurulara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12828) 497:500 

19.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara'da bazı tarihî eserlerin 
bulunduğu alanlardaki çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12917) 500:505 

20.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, katkı ve öğrenim kredisi geri 
ödemelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı(7/12963) 505:506 

21.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki özürlülere 
yönelik meslekî rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Selma Aliye Kavafın cevabı (7/12986) 507:510 

22.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Rusya'ya yapılan ihracata 
yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer 
Çağlayan'ın cevabı (7/12989) 510:513 

23.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneğinin burs projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye 
Kavafın cevabı (7/13082) 513:515 

24.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, banka promosyonunun 
kullanımına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Nevzat Pakdil' in cevabı (7/13160) 515:516 
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TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, küçük esnaf ve sanayicinin vergi ve sigorta 
borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım; 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Elâzığ'daki depreme ve depremin meydana 
getirdiği sorunlara, 

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, demokrasinin geliştirilmesinin işsizlik ve açlığın 
giderilmesinin üzerindeki etkilerine, 

İlişkin gündem dışı konuşmaları ile Yozgat Milletvekili Osman Coşkun'un, 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 95'inci yıl dönümüne ilişkin açıklamasına Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç; 

Cevap verdi. 

Yozgat Milletvekili Osman Coşkun, 

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, 

Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı, 

Adana Milletvekili Yılmaz Tankut, 

Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, 

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 95'inci yıl dönümüne ilişkin birer 
açıklamada bulundular. 

Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin: 

Ana dilinde eğitim konusunun araştırılması (10/627), 

Toplumsal olaylar sonucu cezaevinde bulunan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi (10/628), 

Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefetten dolayı tutuklu bulunan çocukların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/629), 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kadın intiharlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi (10/630), 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

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

l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 
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2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321), 

3'üncü sırasında bulunan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana 
Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun (1/761) (S. Sayısı: 458), 

5'inci sırasında bulunan, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu'nun (1/786) (S. Sayısı: 460), 

6'ncı sırasında bulunan, Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun, 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporlarının (2/325) (S. Sayısı: 417), 

Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

4'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen ve görüşmelerine devam olunan 
Biyogüvenlik Kanunu Tasansı ile Çevre, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Avrupa Birliği Uyum 
ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/789) (S.Sayısı: 473) kabul edildi ve 
kanunlaştı. 

23 Mart 2010 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 18.28'de son verildi. 

Şükran Guidai MUMCU 

Başkan Vekili 

Murat ÖZKAN Yusuf COŞKUN 

Giresun Bingöl 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II.- GELEN KÂĞITLAR 

19 Mart 2010 Cuma 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Türkiye'de kaçak olarak bulunan yabancılara ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12523) 

2.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, küçük esnaf ve sanatkarın korunmasına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12524) 

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, özelleştirme sonrası Türk Telekomun 

durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12525) 

4.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, alışveriş merkezlerine yönelik düzenleme yapılmasına 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12528) 

5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, dinleme ve takiple ilgili bazı iddialara ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12530) 

6.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen İzmir 

metrosu ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12531) 

7.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, Hacettepe Tıp Fakültesindeki bir tedavi 

ünitesinin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12532) 

8.- Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, Dışişleri Bakanlığı konutuna ilişkin Başbakandan yazılı 

soru önergesi (7/12534) 

9.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, TMSF'nin satışlarına ve özelleştirmelere ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12536) 

10.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Pendik ilçesinin bazı köylerindeki imar sorununa 

ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12537) 

11.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Antalya'daki belediyelerin İller Bankasına olan 

borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12538) 

12.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, özürlü istihdamındaki teşvik uygulamasına ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12539) 

13.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Musabeyli Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/12544) 

14.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Yuvarlakçay'a kurulacak hidroelektrik santralinin 

çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12545) 
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15.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Ergene Havzasındaki çevre sorunlarına ilişkin Çevre 

ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12546) 

16.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim'in, Giresun'daki HES projelerine ilişkin Çevre ve 

Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12547) 

17.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, muhtarların ekonomik sorunlarına ilişkin İçişleri 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/12550) 

18.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Antalya'daki belediyelerin denetimlerine ilişkin 

İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12551) 

19.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Antalya'daki belediyelerin atık altyapısına ilişkin 

İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12552) 

20.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, terör zararlarının tazminine ilişkin İçişleri Bakanından 

yazılı soru önergesi (7/12553) 

21.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in, bir teröristin cesedinin teslimine ilişkin İçişleri 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/12554) 

22.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Adıyaman-Kahta'da öldürülen kız çocuğuna 

ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12555) 

23.- Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, ABD'li bir generalin Türkiye ziyaretine ilişkin İçişleri 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/12556) 

24.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, TEKEL işçilerinin eylemine ilişkin İçişleri 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/12557) 

25.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, yerel eşitlik birimi kadrosuna ilişkin İçişleri 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/12558) 

26.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, illerde toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu 

kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12559) 

27.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, TEKEL işçilerinin eylemine ilişkin İçişleri 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/12560) 

28.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, Batman-Beşiri Belediyesinde işten çıkarılan 

işçilerin mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12561) 

29.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Yozgat Defterdarlık Hizmet binasının yıkım işine 

ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12564) 

30.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, TEKEL işçilerine yönelik çözüm önerilerine ve 

işçilerin banka hesaplarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12565) 
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31.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sözleşmeli personelin özür grubu atamalarına 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12566) 

32.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir öğretmene verilen ceza ve ödüllere ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12567) 

33.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, dershanelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 

yazılı soru önergesi (7/12568) 

34.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Yozgat'ta tarımın desteklenmesine ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12574) 

35.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Yozgat'ta bazı tarımsal uygulama çalışmalarına 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12575) 

36.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Yuvarlakçay'a kurulacak hidroelektrik santralinin 

tarıma etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12576) 

37.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12577) 

38.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, hayvancılıktaki hibe desteklerine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12578) 

39.- Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, hayvancılık sektöründeki teşviklere ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12579) 

40.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Eğribel Geçidine tünel yapımına ilişkin Ulaştırma 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/12580) 

41.- Samsun Milletvekili Suat Binici'nin, Vezirköprü-Durağan karayolundaki trafik güvenliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12581) 

42.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, yüksek hızlı trenin sefer güvenliğine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12582) 

43.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı ulaşım projelerinin güzergahlarına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12583) 

44.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Türk Telekomun gayrimenkullerine ve STK'lara 

verilen arazilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12584) 

45.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, Sri Lanka'da gözlem altında bulunan iki kaptana 

ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12585) 

46.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Afganistan'daki Türk birliklerinin görevlerine ilişkin 

Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12590) 
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22 Mart 2010 Pazartesi 

Tezkere 

1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1126) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2010) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Kumköy Regülatörü ve HES'in devrine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1918) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

2.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, karayollarındaki trafik güvenliğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1919) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir beldenin yolunun yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1920) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, formasyon eğitiminde aranan şartlara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1921) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, eczanelerden ilaç alımının SGK sistemine bağlanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1922) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08/03/2010) 

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1923) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerde sel taşkınları nedeniyle yapılacak 
çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1924) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/03/2010) 

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı faaliyetlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1925) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki bazı çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1926) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çiftçi destekleme ödemelerine haciz konulmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1927) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/03/2010) 

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün içme suyu şebekesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1928) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1929) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

13.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, TSK'nın bir uçak alım sözleşmesine ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1930) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, banka promosyonunun kullanımına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13160) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/03/2010) 
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2.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, bazı eski milletvekillerine yapılan ödemelere ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13161) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26/02/2010) 

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Edremit'te Körfez Üniversitesi kurulmasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13162) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki kamu binalarının jeolojik etütlerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13163) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

5.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, sabit hatlardaki ücretlendirmeye ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13164) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

6.- İzmir Milletvekili Harun Öztürk'ün, kullanma izni bulunmayan yapılara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13165) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010) 

7.- İzmir Milletvekili Harun Öztürk'ün, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13166) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010) 

8.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Çatalzeytin TOKİ afet konutlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13167) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010) 

9.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, KOBİ'lerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/13168) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

10.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, TRT'nin yaptırdığı programlara ve personel alımına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13169) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

11.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Bursa'da depreme yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13170) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

12.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Marmara Depreminden sonra getirilen vergilere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13171) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

13.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, özürlü TEKEL işçilerinin istihdamına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13172) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

14.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bazı illerde depreme yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13173) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

15.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, deprem vergisi olarak bilinen vergilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13174) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

16.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, ABD Başkanı ile görüşmesine ve Ermeni tasarısına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13175) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

17.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Sabahattin Ali'nin ölüm olayına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13176) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

18.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, meslek yüksekokulu mezunlarının sorunlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13177) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

19.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, işsizliğe ve meslek edindirme kurslarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13178) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

20.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, kamu kuruluşlarının bir otelde yapılan 
toplantılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13179) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 
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21.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13180) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

22.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, muhtarların sorunlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/13181) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

23.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına 
ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/13182) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

24.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, çiftçilerin kredi kullanımına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13183) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

25.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, ÖSYM sınavlarında alınan ücrete ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13184) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

26.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, cezaevlerinde tecrit uygulandığı iddialarına ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13185) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

27.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13186) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010) 

28.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bazı mtukluların nakil talebine ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/13187) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010) 

29.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın ilçelerinde Sosyal Güvenlik Merkezi 
açılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13188) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 08/03/2010) 

30.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, işçi emeklilerinin maaşından yapılan bir kesintiye 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13189) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10/03/2010) 

31.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13190) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

32.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Antalya'daki işsizliğe ve meslek edindirme 
kurslarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13191) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10/03/2010) 

33.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Medula Reçete Provizyon Sistemine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13192) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/03/2010) 

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerde sel taşkınları nedeniyle yapılacak 
çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13193) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10/03/2010) 

35.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Hamzadere ve Çakmak Barajlarına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13194) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

36.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bir taşocağı için verilen ÇED raporuna ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13195) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, bir yatırım teşvikine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13196) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/03/2010) 
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38.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki çiftçilerin Ziraat Bankasına kredi 
başvurularına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi 
(7/13197) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

39.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki sanayicilere verilecek enerji 
destek primlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru 
önergesi (7/13198) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öpt'ün, Batman Gümrük Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin 
Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13199) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/03/2010) 

41.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Edirne Gümrüğündeki bir uygulamaya ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13200) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

42.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Irak seçimlerine gözlemci heyet gönderilmesine ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13201) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

43.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, bazı ülkelerdeki terör örgütü kamplarına ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13202) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

44.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, otoprodüktörlerin elektrik enerjisi satışına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13203) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09/03/2010) 

45.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün bir AB Projesine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13204) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09/03/2010) 

46.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Maden İşleri Genel Müdürlüğündeki personel 
yönetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13205) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 09/03/2010) 

47.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Kemalpaşa ilçesinde verilen bir taşocağı 
ruhsatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13206) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10/03/2010) 

48.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, belediyelere gönderilen ödeneklere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13207) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

49.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Kadıköy Salı Pazarının taşınmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13208) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

50.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının 
taşınacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13209) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09/03/2010) 

51.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, görev şehidi yakınlarının kamuda istihdamına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13210) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010) 

52.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Kırıkkale Belediyesi işçilerinin ücretlerinin 
zamanında ödenmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13211) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

53.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, bazı belediyelerin hafta tatili gününü değiştirmeye 
çalıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13212) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/03/2010) 
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54.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki trafik suçlan ve kazalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13213) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

55.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Elazığ'daki depreme ve depremlere yönelik 
önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13214) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

56.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13215) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

57.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Tekirdağ Kültür Merkezinin yapımına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13216) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

58.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Çimpe Kalesinin restorasyonuna ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13217) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

59.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te tarih ve kültür varlıklarına yönelik 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13218) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10/03/2010) 

60.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Bingöl'deki belediyelere aktarılan kaynağa ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13219) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

61.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 
özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13220) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09/03/2010) 

62.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, özelleştirilen kuruluşların geçici personel olarak 
istihdam edilen çalışanlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13221) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 09/03/2010) 

63.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, TEDAŞ'ın aydınlatma direkleri için yaptığı ödemelere 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13222) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

64.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, ücretli öğretmen istihdamına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13223) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

65.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, okulların güvenliğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13224) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav ilçesine Fen Lisesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13225) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010) 

67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki okullarda ilkyardım seti 
bulundurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13226) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10/03/2010) 

68.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki okullarda ilkyardım seti 
bulundurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13227) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10/03/2010) 

69.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, öğretim üyeleri hakkındaki intihal iddialarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13228) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

70.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir lisede yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13229) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 
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71.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Antalya'nın üniversite giriş sınavındaki başarı 
durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13230) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/03/2010) 

72.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, okul bahçelerinin otopark olarak kullanılmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13231) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

73.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Antalya'daki öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13232) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

74.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bazı dönemlerde ek ders ücretlerinin 
kesilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13233) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/03/2010) 

75.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yargı tarafından ataması iptal edilen 
personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13234) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/03/2010) 

76.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, döner sermayelerden alınan paylara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13235) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

77.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, trafik kazası geçirenlere verilen sağlık 
hizmetlerinin bedelinin ödenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13236) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

78.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir sağlık ocağındaki sağlık personeli açığına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13237) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

79.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, bir hastane yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13238) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

80.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, OSBTer bedelsiz arsa tahsisine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13239) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

81.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Kemalpaşa OSB'nin genişleme alanındaki 
kamulaştırmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13240) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10/03/2010) 

82.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, hayvancılık sektöründeki bir desteklemeye ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13241) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

83.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal sulamadaki elektrik borçlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13242) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

84.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, hayvan alımlarında hibe desteği uygulamasının 
yaygınlaştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13243) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 08/03/2010) 

85.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, hayvancılıktaki bir teşvik uygulamasına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13244) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

86.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, gıda denetimlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13245) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

87.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bir sel felaketinden etkilenen çiftçilere yapılacak 
desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13246) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10/03/2010) 
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88.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, çiftçilerin sulamada kullandıkları elektrik 
borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13247) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10/03/2010) 

89.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, gübre, mazot ve et fiyatlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13248) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

90.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, et ve süt ürünleri ihracatına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13249) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

91.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, e-telgraf sistemine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/13250) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

92.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, İpsala Hudut Kapısı yol çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13251) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

93.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'nın hava ulaşımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13252) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

94.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya dış çevre yolu projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13253) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010) 

95.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bir tren yolu inşaatında oluşan soruna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13254) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

96.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, yerel basına ilan desteğine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13255) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08/03/2010) 

97.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, AB fonlarının kullanımına ilişkin Devlet 
Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/13256) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010) 

98.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, 1973'te ölen bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/13257) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010) 

99.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, "Andımız"la ilgili açıklamasına ve Damştaya 
sunulan savunmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13258) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 08/03/2010) 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11808) 

2.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, domuz gribi aşılarına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11847) 

3.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, hasta hakları ihlallerine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11849) 

4.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, yenilenen bir hastanedeki kapasite kullanımına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11850) 

5.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, özürlü istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/11851) 

6.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya balıkçı barınağı projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12516) 
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7.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Poyrazköy'de ABD Konsolosluğunun bir 
aracının görüldüğü iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12518) 

8.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Amasra'ya kurulması planlanan termik 
santrale ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12519) 

9.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, TEKEL bünyesindeki bir şirketin yönetimine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12592) 

10.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, bir olayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/12593) 

11.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, okullarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/12594) 

12.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, bir belediyenin yaptığı itfaiye eri alımı sınavına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12595) 

13.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, bazı özelleştirmelere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/12597) 

14.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, konut ve taşıt kredisi kullanıcılarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12598) 

15.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, Sinop'taki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12599) 

16.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Tire-Yenişehir Göleti projesine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12600) 

17.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Menemen ilçesindeki bazı köylerin su sorununa 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12601) 

18.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, kadın istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12603) 

19.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Marmaray Projesinde arkeolojik kazılarda 
çalışanların durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12604) 

20.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, parti binalarına yönelik saldırılara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12605) 

21.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, özel güvenlik bürolarına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/12606) 

22.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van'da boşaltılan köylere geri dönüşe ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12607) 

23.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere'de bir minibüsün taranması olayına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12608) 

24.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Tut ilçesinde ham toprak vasıflı arazilerin kiraya 
verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12609) 

25.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Menemen ilçesindeki bazı köylerin sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12610) 

26.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir İl Özel İdaresine ait araç ve makine 
parklarının kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12611) 
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27.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Tire ilçesinin bazı köylerindeki sorunlara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12612) 

28.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Tire ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12613) 

29.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Tire ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12614) 

30.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Menemen ilçesindeki bir köyün yol ve okul 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12615) 

31.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Menemen'deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12616) 

32.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Uludere'de bir minibüsün taranması olayına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12618) 

33.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'm, bazı mali verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/12619) 

34.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Antalya'da belediyelerinin aldığı Hazine 
yardımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12620) 

35.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, elektrik borçlarının faturalandırılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12621) 

36.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, bazı belediyelerin aldıkları Hazine yardımına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12622) 

37.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Sinop'taki belediyelere yapılan Hazine 
yardımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12623) 

38.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Balya ilçesindeki lise binası ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12624) 

39.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir soruşturma raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/12625) 

40.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara'da otopark olarak kiraya verilen okul 
bahçelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12626) 

41.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İstanbul'daki bazı projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12631) 

42.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, THY seferlerindeki gecikmelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/12632) 

43.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'm, doğalgaz ve petrol ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12633) 

44.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Kürtçe Kuran meali çalışmasına ilişkin Devlet 
Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/12635) 

• 
- 3 5 9 -



TBMM B: 76 23 . 3 . 2 0 1 0 

No.: 106 

23 Mart 2010 Sah 

Tasarılar 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/834) (İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2010) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) 
Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/835) 
(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.3.2010) 

Teklifler 

1.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanunu, 
Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/637) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2010) 

2.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in; Tarihi Sinop Cezaevinin "Sabahattin Ali Müzesi" 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/638) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2010) 

3.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu ve 14 Milletvekilinin; 8/6/1984 Tarihli ve 
233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/639) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2010) 

4.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 2 Milletvekilinin; 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/640) (Anayasa ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2010) 

5.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 21 Milletvekilinin; Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/641) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.3.2010) 

6.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve 
Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (C) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 
(2/642) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2010) 

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında 
Kanunun 2'nci Maddesinin A Bendinin Değiştirilerek 21 Mart Gününün Resmi Tatil ve Nevruz 
Bayramı İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/643) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.3.2010) 

8.- Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 4 Milletvekilinin; 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de 
İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/644) (İçişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2010) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Elazığ'daki depremin Tunceli'de oluşturduğu hasara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1931) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 
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2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bir alanın turizm bölgesine 
dönüştürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1932) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/03/2010) 

3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, gıda fiyatlarındaki artışların dar ve sabit gelirlilere 
etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/1933) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

4.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizliğe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1934) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir kısmı kurumlan bir gölün kuş 
cenneti olarak turizme açılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1935) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çıldır ilçesinin bazı köylerindeki baz istasyonu ihtiyacına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1936) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun ek derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1937) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir bürokrat hakkında basında çıkan iddialara ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13259) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08/03/2010) 

2.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, 1995'teki Gazi olaylarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/13260) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/03/2010) 

3.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, TOKİ'nin konut üretimine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/13261) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/03/2010) 

4.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, A Milli Futbol Takımının teknik direktörüne 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13262) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

5.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarına 
formasyon için getirilen not şartına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13263) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/03/2010) 

6.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, mülkiyet sorunu olan Hazine arazilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13264) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kurban kesimi organizasyonlarından yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13265) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

8.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, dahilde işleme rejimi kapsamındaki ürünlerin iç 
piyasaya sürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13266) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/03/2010) 

9.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'da bir hastanede yaşandığı iddia edilen olaya 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13267) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

10.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, müzelerdeki hırsızlık olaylarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/13268) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

11.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, TEKEL'e ait bazı arsalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/13269) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

12.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Elazığ depremindeki afet yönetimine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13270) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

- 3 6 1 -



TBMM B: 76 23 . 3 . 2010 

13.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bazı yakınlarının mal varlıklarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/13271) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

14.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Ege Bölgesinde depreme yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13272) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

15.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adli Tıp Kurumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/13273) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/03/2010) 

16.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Müsteşarın İstanbul'daki görüşmelerine yönelik 
iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13274) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

17.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Müsteşarın İstanbul'da yaptığı bir görüşmeye 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13275) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

18.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kelkit ırmağı üzerindeki HES projelerine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13276) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki HES projeleri uygulamalarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13277) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

20.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'm, Samsun'da özel sektöre devredilen hidroelektrik 
santrale ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13278) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/03/2010) 

21.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, TRT 2'de yayınlanan bir habere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Annç) yazılı soru önergesi (7/13279) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/03/2010) 

22.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, tarihi bir caminin tamir ve tadilatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Annç) yazılı soru önergesi (7/13280) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/03/2010) 

23.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'nin yayın politikasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Annç) yazılı soru önergesi (7/13281) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/03/2010) 

24.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, kolluk personeli hakkındaki soruşturmalara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13282) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/03/2010) 

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat İtfaiye Müdürlüğünün taşınmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13283) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

26.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta itfaiye aracı bulunmayan belediyelere ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13284) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

V 27.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, vali ve kaymakam odalanna Başbakanın fotoğrafının 
asılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13285) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

28.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, muhtarlann özlük haklanna ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/13286) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

29.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, kaçak bir tesisin yıkımına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/13287) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

30.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Elazığ'da meydana gelen depremdeki afet yönetimine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13288) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

31.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Büyükşehir Belediyesindeki rüşvet iddialanna 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13289) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 
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32.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu 
taşımacılıktaki politikasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13290) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/03/2010) 

33.- İzmir Milletvekili Canan Antman'm, Ankara Resim ve Heykel Müzesindeki kayıp eserlere 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13291) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

34.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, Karun Hazinesinin yurt dışına kaçırılan parçalarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13292) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

35.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, Samsun'da kapatılan sağlık kuruluşlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13293) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

36.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'da uyuşturucu bağımlılarının tedavisine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13294) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

37.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da gripten dolayı ölümlere ve aşı çalışmalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13295) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

38.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'de gripten dolayı ölümlere ve aşı çalışmalanna 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13296) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

39.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Keşan'a ilçe tarım binası yapılmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13297) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

40.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Gübretaş'ın dahil olduğu konsorsiyuma ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13298) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

41.- K a h r a m a n m a r a ş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TİGEM'in kiraya verilen bir 
arazisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13299) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12/03/2010) 

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir firmanın iyi tarım ürünleri 
konulu girişimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13300) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/03/2010) 

43.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, pamuk üretimine ve desteklemesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13301) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

44.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, hayvancılıktaki hibe desteğinin 
yaygınlaştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13302) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/03/2010) 

45.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, OR-Gİ Havaalanı Projesine ve Eğribel Geçidindeki 
ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13303) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12/03/2010) 

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kent içi ulaşım kurumu kurulmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13304) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

47.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13305) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

48.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Yozgat Şehir Merkezi Yağmur Suyu Toplama 
Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi 
(7/13306) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

49.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, tank modernizasyonu projesine ilişkin Milli 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13307) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 
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50.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Yenimahalle'deki ilköğretim 
okullarında yapılan bir deneme sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13308) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010) 

51.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kiralanan 
bir arazisine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/13309) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12/03/2010) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 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 (10/631) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.02.2010) 

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 25 Milletvekilinin, Mersin'deki tarım ürünleri 
yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/632) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2010) 

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 25 Milletvekilinin, Mersin ilinde işsizlik ve 
yoksulluktaki artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/633) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2010) 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 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 (10/634) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.02.2010) 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Devlet sırrı içeren belgelerin incelenmesine 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11748) 

2.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, domuz gribi ve aşısına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11785) 

3.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, HİNİ vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/11843) 

4.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, HİNİ virüsü aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/11845) 

5.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, domuz gribi aşılarına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/11847) 

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/11938) 

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir lisedeki öğretmen ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/11939) 

8.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, domuz gribi aşılarının kullanımına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11943) 

9.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/11944) 
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23 Mart 2010 Salı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.05 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Gülsen ORHAN (Van), Murat ÖZKAN (Giresun) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76'ncı Birleşimini açıyorum. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapağız. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz, Malatya'da yaşanan tabii afet ve don olayı hakkında söz isteyen Malatya 
Milletvekili Öznur Çahk'a aittir. 

Buyurun Sayın Çalık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

1. - Malatya Milletvekili Öznur Çalık 'ın, 17-18 Mart 2010 tarih lerinde Malatya 'da meydana gelen 
don afetine ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 17-18 Mart 2010 
tarihlerinde Malatya'da meydana gelen don afeti nedeniyle zarar gören kayısı ağaçlan ve 
çiftçilerimizin uğradığı zararlarla ilgili şahsım adına gündem dışı söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan önce yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Dünyanın kayısı başkenti olarak anılan Malatya'mızda her dört aileden birinin, yaklaşık 60 bin 
ailenin geçim kaynağı kayısı üreticiliğidir. Dünya kuru kayısı üretiminde yüzde 90'lara yaklaşan pay, 
ilimize aittir. Kayısı, Türkiye'nin ihracatı içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. 

Kayısı ile ilgili bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla üreticilerimizin daha önceki 
yıllarda çeşitli düzeylerde yaşanan don olaylan nedeniyle uğradığı maddi zararlann önüne geçebilmek 
adına girişimlerde bulunmuştuk ve yapmış olduğumuz bu girişimler neticesinde, yaşanan afetler 
dolayısıyla çiftçilerimizin zararlarını karşılamak adına Hükümetimiz, Sayın Başbakanımız, 
Bakanımız TARSİM uygulamasını başlatmıştır. TARSİM uygulamalanm Türkiye genelinde 
Malatyalı çiftçilerimiz gerekli sorumluluk bilinciyle takip etmiş ve ürünlerini sigortalatmışlardır ve 
bu vesileyle de Malatya'ya TARSİM'le birlikte ödenen para vardı. 

Ancak, kayısının çiçek dönemindeki don afeti hasarı tarım sigortası teminatı kapsamında 
olmadığından çiçekte oluşabilecek hasar TARSİM tarafından tazmin edilememektedir. Bu sebeple 
daha önce 2006 yılında yaşanan don afetinin hasarları Sayın Başbakanımızın talimat ve himmetleriyle 
2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun 
çerçevesinde tazmin edilmiş ve 6.874 çiftçimize 16 trilyon 751 milyar ödenmiştir. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, Malatya'mızda 17-18 Mart 2010 tarihlerinde gece yaşanan don olayı 
nedeniyle bu yıl geçmiş yıllara oranla çok daha ciddi oranda zararlar oluşmuştur ve kayıplar 
oluşmuştur ve bu yaşanan afet tüm Malatya kamuoyunu ciddi ve derinden yaralamıştır. Merkez dâhil 
tüm ilçelerimizde -on üç ilçemizde- kayısı ağaçlarında büyük maddi hasarlar meydana gelmiştir. 
Malatya'nın can suyu kayısımızın ciddi hasarlarını maalesef şu an hep birlikte takip etmekteyiz ve 
yapmış olduğumuz girişimler neticesinde gerek Tarım İl Müdürlüğü yetkililerimiz gerekse TARSİM 
yetkililerimiz şu an hasar tespit çalışmalarına devam etmektedir. 

17-18 Mart 2010 tarihinde ilimizin Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde sıcaklık derecesi eksi 3 
dereceyi bulmuştur. Bu ilçelerimizde yapılan tespitler ve bize gelen bilgiler, ağaçların ciddi anlamda 
dondan etkilendiği yönündedir. 

18'ini 19'una bağlayan gece Kale, Battalgazi, Doğanyol, Pütürge'de eksi 3 derece; diğer 
ilçelerimizde ve merkez de dâhil olmak üzere eksi 6 dereceye kadar soğukluk söz konusudur. 

Genel olarak ilimizin bütün ilçelerinde kayısı ağaçlarımız çiçeklenme döneminde olduğundan 
çiçek eksi 2 dereceden sonra dondan etkilenmektedir. Bazı ilçelerimizde sıcaklığın sıfır olduğu 
belirtilmesine rağmen bu oran, zarar oranı yüzde 70'lere varmaktadır. 

Yaşanan afetin yaralarını sarmak, çiftçilerimizin yegâne geçim kaynağı olan kayısımızda 
meydana gelen hasarın tazmin edilebilmesi adına Malatya milletvekilleri ve İl Başkanımız olarak 
sürecin başından itibaren, Sayın Başbakanımız başta olmak üzere Sayın Tarım Bakanımız, ilgili 
kurum ve kuruluşlar nezdinde çiftçilerimizin zararlarını tazmin etmek için girişimlerde bulunmuş 
vaziyetteyiz. 

Bu çerçevede, çiftçilerimizin yaşadığı sorunlar ve karşılaşılacak maddi hasarlarla ilgili olarak 
bilgileri ve dosyayı Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik, Sayın Bakanımızla konuları 
paylaştık. Özellikle çiçek dönemindeki don hasarı tarım sigortası teminatı kapsamında olmadığından 
çiçekte oluşabilecek hasarın TARSİM tarafından tazmin edilmediği, dolayısıyla oluşan bu hasarın 
2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun 
kapsamına alınmasını ve bu kapsamda zararın tazmin edilmesi hususundaki beklentilerimizi arz ettik. 
Sayın Başbakanımız da konunun önemine binaen Tarım Bakanımıza hasarın tespitiyle ilgili 
talimatlarını vermiş bulunmakta. 

Meydana gelen afetin neticeleri hepimizi derinden üzmüştür. Yapılan çalışmalar en kısa zamanda 
sonuç verecektir. 2006 yılında yaşanılan afette nasıl Malatyalı çiftçilerimizin zararları Hükümetimiz 
-Sayın Başbakanımız ve Bakanımız- tarafından karşılanmışsa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Çalık, lütfen tamamlayınız. 

Buyurun. 

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Ben inanıyorum ki Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla, 2010'da 
kayısıda yaşanan bu zararlar yine Sayın Bakanımız ve Başbakanımız tarafından ciddi manada takip 
edilip zararlar karşılanacaktır. 

Ben, Malatya'da konuyu çok yakından takip eden ziraat odalarına, muhtarlarımıza, Malatya 
kamuoyuna, Malatya milletvekillerimize, tüm siyasi partilerimize teşekkür ediyorum ve şimdiden, 
Sayın Başbakanımızdan ve Bakanımızdan bizleri bu konuda bir kez daha zararlardan kurtarmak için, 
zararlarımızı karşılamak için desteklerini beklediğimizi ifade ediyor ve Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 
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Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çalık. 

Aynı konuyla ilgili Sayın Çetinkaya, Sayın Aslanoğlu ve Sayın İnan söz istemişlerdir. Her 3 
sayın milletvekiline ikişer dakika söz veriyorum. 

Sayın Aslanoğlu, buyurun. 

V.- AÇIKLAMALAR 

/.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, 17-18 Mart 2010 tarihlerinde Malatya 'da 
meydana gelen don afetine ilişkin açıklaması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir kez de 
aynı konuyla ilgili gündem dışı yarın bana söz vereceğiniz için teşekkür ediyorum. 

Sayın Çalık'a teşekkür ediyorum. 

Sorun hepimizin sorunu, sorun çiftçimizin ve tüm Malatyalının sorunu. Sorun ekmeğimizdir. 
Bu konuda hepimiz çiftçimize her türlü önlemi almak zorundayız. Hakikaten tüm Malatya'nın tüm 
ekonomisi kayısıya bağlıdır. Çiçek dönemini kapsamayan sigorta nedeniyle tüm çiftçilerimiz mağdur 
olmuştur. Olay çok büyüktür, zararımız çok büyüktür. Bu nedenle hepimizin bu konuda hassas bir 
şekilde çözüm bulacağımızı ümit ediyorum. Sorun, siyasetin ötesinde bir ekmeğin sorunudur, 
çocuklarımızın sorunudur, orada yaşayan herkesin sorunudur. Bu konuda kim destek verirse şimdiden 
ona bir Malatya Milletvekili olarak teşekkür ediyorum. Özellikle 2090 sayılı Afet Yasası'nın mutlaka 
çalıştırılması lazım çünkü çiçek dönemi sigorta kapsamı içinde değil. Bir kez daha, kim destek 
olacaksa, ekmek adına, çocuklar adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 

Sayın Şandır, siz de söz istediniz ama Grubunuzdan Sayın İnan istedi, her gruptan bir sayın 
milletvekiline vereceğim. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Aynı konuda MHP Grubu adına ben de konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN - O zaman Sayın İnan'a vermekten vazgeçeceğiz Sayın Şandır. 

Sayın İnan, buyurun. 

2- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'nın, 17-18 Mart 2010 tarihlerinde Malatya 'da meydana gelen 
don afetine ilişkin açıklaması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 

MÜMİN İNAN (Niğde) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye'de olduğu gibi Niğde'de de özellikle hava sıcaklıklarının 
aşırı düşmesi neticesinde Türkiye'nin genelinde çok ciddi bir biçimde don afeti yaşanmıştır ve 
çiftçilerimiz mağdur olmuşlardır. Sayın Çalık'ın dile getirdiği gibi, Türkiye'nin ve dünyanın merkezi 
olan kayısıyla ilgili Malatya'da meydana gelen afetle birlikte Niğde'de de kayısı, şeftali, nektarin ve 
bademle ilgili çiftçilerimiz çiçek aşamasında sigorta kapsamında olmadıkları için çok ciddi bir 
biçimde mağdur olmuşlardır. Dolayısıyla, bu mağduriyetin giderilmesi noktasında Sayın 
Başbakandan ve Sayın Tarım Bakanından gerekli ilginin gösterilmesini, dolayısıyla çiftçilerimizin 
mağduriyetinin önlenmesi noktasında acil olarak -Niğde'de henüz tespitler de yapılmamıştır-
tespitlerin de yapılarak bir an önce çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi ve umudunu ona 
bağlayan insanlarımıza en azından moral açısından ilk etapta bir tespitin yapılarak gerekli tedbirlerin 
alınması noktasında Hükümete de yapacağı çalışmalar için şimdiden ilgilerine de teşekkür ediyoruz. 

- 3 6 7 -



TBMM B:76 2 3 . 3 . 2 0 1 0 O: 1 

- 3 6 8 -

Ben, çiftçiler adına da Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına da göstereceğiniz ilgiden dolayı 
Sayın Bakanım, Sayın Başbakana şimdiden teşekkür ediyoruz efendim. 

Sağ olun. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İnan. 

Sayın Ünlütepe, zaten grup adına Sayın Aslanoğlu'na vermiştim, teşekkür ediyorum. 

Sayın Çetinkaya, buyurun. 

3.- Elâzığ Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya 'nın 17-18 Mart 2010 tarihlerinde Malatya 'da 
meydana gelen don afetine ilişkin açıklaması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 

MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA (Elâzığ) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Hakikaten, Sayın Çalık'ın da belirttiği gibi, Malatya bölgesi ve benim ilim olan Elâzığ'da da 
özellikle Baskil ilçesinin yüzde 100'e yakını tamamen kayısı üretimiyle uğraşmakta ve bütün gelirleri 
kayısıdan karşılanmaktadır. Fakat 16, 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde vuku bulan don olayı neticesinde 
kayısıların yüzde 100'e yakını tamamen dondan etkilenmiş ve maalesef kayısıların yüzde 100'e 
yakını dondan zarar görmüş durumda. Sayın Tarım Bakanımla da bu konuyu görüştük ve bölgeye 
müsteşar yardımcısının başkanlığında bir komisyon, bir heyet gönderildi. Hasar tespit komisyonu 
yapıldıktan sonra konu, Sayın Başbakanımız tarafından da Hükümet olarak değerlendirilecek ve zarar 
gören çiftçilerle ilgili gerekli bütün yardım ve destekler o zaman kararlaştırılacak. Tabii çiçek 
safhasında olduğu için tarım sigortası maalesef yapılamamaktadır mevcut kanuna göre ama 2090 
sayılı Kanun'la bu konu değerlendirilecek ve inşallah, hiç olmazsa çiftçilerimizin kısmen de olsa bu 
husustaki karşılaşmış olduğu zarara Hükümetimiz tarafından en kısa zamanda gereken önem verilerek 
bir çare bulunması hususunda yapılacak desteklerden dolayı şimdiden, başta Sayın Başbakanımız 
olmak üzere, Hükümetimize teşekkür ediyorum ve gerek Malatya'da gerek Elâzığ'da ve Baskil 
yöresinde gerek Niğde bölgesinde meydana gelen bu don olayından dolayı zarar gören bütün 
vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. 

Bana bu sözü verdiğiniz için teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetinkaya. 

Sayın Kaplan, buyurun. 

4- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, 17-18 Mart 2010 tarihlerinde Malatya 'da meydana 
gelen don afetine ilişkin açıklaması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Barış ve Demokrasi Partisi olarak biz de Malatya'da kayısı hadisesinde don olması nedeniyle 
üründe büyük bir zararın meydana geldiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Önemli olan 
vicdanların donmamasıdır. Türkiye, bu tür tabiat olaylarıyla sık sık karşı karşıya kalmaktadır. 
Devletin, Hükümetin bu konuda önlem almasıyla, sigorta açısından da birtakım düzenlemeler 
yapmasıyla rahatlıkla aşacağına inanıyoruz. Söz, vaat değil, gecikmeden somut adımların atılması 
gerektiğine inanıyoruz ve tarım sektöründeki yaşanan krizle birlikte bu tür doğal afetler karşısında 
da önlem alınmasının gerektiğini düşünüyoruz. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaplan. 

Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker cevap 
vereceklerdir. 

Buyurun Sayın Bakanım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 

I.- Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın, 17-18 Mart 2010 tarihlerinde Malatya'da meydana 
gelen don afetine ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 
cevabı (Devam) 

V- AÇIKLAMALAR (Devam) 

/. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, 17-18 Mart 2010 tarihlerinde Malatya 'da 
meydana gelen don afetine ilişkin açıklaması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in 
cevabı (Devam) 

2.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, 17-18 Mart 2010 tarihlerinde Malatya 'da meydana gelen 
don afetine ilişkin açıklaması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (Devam) 

3.- Elâzığ Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya 'nın 17-18 Mart 2010 tarihlerinde Malatya 'da 
meydana gelen don afetine ilişkin açıklaması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 
cevabı (Devam) 

4.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, 17-18 Mart 2010 tarihlerinde Malatya 'da meydana gelen 
don afetine ilişkin açıklaması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (Devam) 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; gündem dışı konuşma yapan Malatya Milletvekilimiz Sayın Öznur 
Çalık'ın konuşmasına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; havaların birden soğuması sebebiyle geçtiğimiz hafta 
Türkiye'nin bazı bölgelerinde don hadisesi yaşandı. Özellikle Malatya merkez ve ilçelerinde 17-19 
Mart 2010 tarihlerinde sıfırın altında değişik değerlerde ve sürelerde don afeti meydana geldi. 

Tabii, 1.100 rakımın üzerinde olan bölgelerdeki ağaçlarda henüz tomurcuk kabarması, tomurcuk 
patlaması ve pembe tomurcuk devresinde olunduğundan nispeten dondan hasar az meydana geldi 
ancak 1.100 rakıma kadarki, 1.100 rakımın altındaki bölgelerde ise çiçeklenme, tam çiçeklenme ve taç 
yaprak dökümü devam ettiğinden bu bölgelerimizde, bu yükseltilerde zarar görme oranı daha yüksek. 

Biz tabii gerek İl Tarım Müdürlüğümüz vasıtasıyla mahallinde gerekse bugün Müsteşar 
Yardımcımız ve Üretim Genel Müdürümüzün, ikisinin de katıldığı bir heyet Malatya'ya gidiyor. 
Ayrıntılı, orada -ki bu kişiler aynı zamanda Tarım Sigortaları Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi; 
Müsteşar Muavinimiz bu Kurulun Başkanı- meseleyi iki boyutta ele alıyoruz. Birincisi, sigorta ile 
ilgili olabilecek ihtilaflar konusunda inceleme yapmak ve bunu bir vuzuha kavuşturmak teknik olarak. 

İkincisi ise sigorta yaptırmamış olan vatandaşlarla ilgili olarak da hasarın derecesini ve bunlarla 
ilgili olarak mevcut mevzuat çerçevesinde hangi imkânların, hangi prosedürün uygulanabileceğini 
tespit etmek üzere arkadaşlarımız teknik olarak çalışıyorlar. Tabii gelen ilk değerlendirmelerde hasar 
oranının yüksek olduğu ifade ediliyor ancak bizim bunu herhangi bir karara, bir ödemeye, bir 
yardıma, bir desteğe dönüştürmemiz muhakkak surette kesin hasar tespitinin ortaya çıkmasıyla 
mümkündür. Bunu özellikle şunun için de vurguluyorum: Çünkü bu bir defada olan biten bir şey 
değil. Genellikle "geç don" dediğimiz hadise Nisan 15'e kadar olabiliyor o bölgelerde. Dolayısıyla 
yani diyelim 17-19 Mart tarihlerinde vuku bulan bir don var, bir hasar var ama kesin olarak bunun 
arkasından gelebilecek bir başka don veya bir başka problem ilave hasarlar da meydana 
getirebilecektir. O nedenle de biz şu anda bunu bütün detayıyla zaten inceliyoruz, tespitlerimizi 
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yapıyoruz. Bu sadece Malarya, tabii şu anda Sayın Çalık konuşma yaptığından dolayı -kendisine de 
teşekkür ediyoruz bu konuyu gündeme getirdiğinden dolayı, diğer milletvekillerimize de- bu konuyu 
konuşuyoruz ama tabii Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde bu günlerde olabiliyor, Niğde'de de başka 
yerlerde de; oralarda da zaten gerekli inceleme, araştırma yapılıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz tabii tarım sektörünün, daha doğrusu tarımsal üretimin 
tabiat şartlarına bağlı bir üretim olması hasebiyle yüksek düzeyde risk altında olduğunu biliyoruz. 
Özellikle açıkta yetiştirilen ürünlerde, gerek bitkisel ürünlerde gerek meyve sebzede, tarla ürünlerinde 
hepsinde bu risk son derece yüksek, zaman zaman oluyor. Bu riski minimize etmek için bir yandan 
bilgi ve teknoloji kullanılması, bilişim teknolojilerinin kullanılması, bir yandan alınabilecek 
tedbirlerin alınması ama öte yandan da bu riskle kaçınılmaz olarak karşı karşıya kalındığında da 
üreticiye destek olunması açısından birtakım argümanları biz geliştirdik ve ortaya koyduk. Türkiye, 
1930 yılından itibaren konuştuğu Tarım Sigortalan Kanunu'nu bizim dönemimizde, bizimle birlikte, 
2005 yılında uygulamaya koydu ve 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren de bir risk değerlendirmesi 
kapsamında tarımsal sigorta uygulaması yapılıyor, hatta çiftçi ödediği poliçe bedelinin yansını da 
devletten, Bakanlıktan, Hükümetten destek olarak almaktadır. Yüzde 50 hibe destek veriyoruz yani 
çiftçimiz tarlasını diyelim 500 Türk Lirasına sigortalattıysa, 250 lirasını biz hibe olarak kendisine 
karşılıksız ödüyoruz. Nitekim bu ay mesela sigorta ödememiz yaklaşık 9 milyon lira ki, cuma günü 
sigorta ödemeleri gerçekleştirilecek, 9 milyon lira bu ayın ödemesi olarak yapıyoruz. 

2009 yılında Malatya ilimizde 7 milyon 277 bin lira çiftçi prim ödedi, 7 milyon 277 bin lira... 
Burada sigortanın ben ne kadar önemli olduğunu ve aslında çiftçinin ne kadar yaranna olduğunu 
ifade etmek istiyorum. Karşılığında ne aldı Malatya çiftçisi? 24 milyon 120 bin lira hasar ödemesi 
aldı. Yani 7'ye karşı 24 aldı; 7 ödedi, 24 aldı. Bu uygulama bu şekilde sürüyor. 

Şimdi tabii, burada özellikle çiçeklenmeyle ilgili birtakım tartışmalar var. Dünyanın hiçbir 
yerinde de, dünyanın tarım sigortası uygulanan hiçbir ülkesinde bütünüyle, baştan aşağı çiçeklenme 
sigorta kapsamında değil çünkü çiçek dökülmesi sadece don ile meydana gelmiyor, dondan 
kaynaklanmıyor. Don olmasa da fizyolojik sebeplerle de yani normal bir gelişmenin bir parçası olarak 
da çiçek dökebiliyor. O nedenle, teknik olarak çiçeğin tamamının risk kapsamında değerlendirilip, 
sigorta kapsamında değerlendirilip bunun bütünüyle sigortalanması dünyanın hiçbir yerinde yok ve 
böyle bir uygulama da böyle bir risk de mümkün görünmüyor ancak bunun mutlaka bir orta yolunun 
bulunması... Bu konuda bizim, tabii, gönlümüz, çiftçinin lehine bir uygulamanın gerçekleşmesi 
çünkü bu reasüre ediliyor yani üç yıllık dönemlerle reasürans yapılıyor yani bu alınan, toplanan 
primler bir başka yere sigortalanıyor ve onun bir sözleşmesi, bir anlaşması var, bu şekilde yapıldı. 
Hatırlarsanız değerli milletvekilleri, biz uygulamayı başlangıçta yaptığımızda zaten don risk 
kapsamında değildi, daha sonra biz donu çiftçinin faydasına olur düşüncesiyle -ki yerinde de bir 
karar- onu kapsama dâhil ettik. Nitekim bu sene sel baskınlarını da tarım sigortası kapsamına aldık 
ilk defa olarak. Sel felaketlerini de bu sene, tarımda eğer bir zarar, bir hasar söz konusu oluyorsa 
bundan dolayı, yapılıyor. 

Bu konudaki ikinci risk yönetim aracımız, daha doğrusu çiftçi riskle karşı karşıya kaldığında 
yaptığımız, uyguladığımız yöntem, 2090 sayılı bir Kanun var tabii afetlerden zarar görenlere 
yapılacak yardımlarla ilgili. Bu Kanun, tabii, 1977 yılında yürürlüğe giriyor fakat 1996 yılma kadar 
hiç uygulanmıyor, 96-2002 arasında sadece 2 milyon lira, bir, çiftçiye ödeme yapılıyor, sadece 
2 milyon lira 1996-2002 arasında. 2003-2009 arasında çiftçilere karşı karşıya kaldıkları zararlar 
nedeniyle bu Kanun kapsamında 253 milyon 953 bin lira, biz, Türk çiftçisine bu kapsamda yardımda 
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bulunduk yani 253 -eski parayla- trilyon lira. Bu Kanunu da biz işlettik ve yürütüyoruz. Bu Kanunla 
ilgili şu anda, biraz daha bunun, tabii, şartlan ağır. Bunun şartları içerisinde, çiftçilerimizin toplam 
mal varlığının yüzde 40'ının hasar görmesi şartı var. Bunun şartlarının iyileştirilmesi, ürün bazında, 
belki yüzdeleri itibarıyla, toplam mal varlığını değil de biraz daha ürünle bire bir ilişkilendirilmek 
suretiyle bir düzenlemeye gidilebilir. Bu, tabii, yüce Meclisin, sizlerin takdiriyle olacak bir husus 
ama biz, bugün karşı karşıya kaldığımız Malatya'daki kayısı üreticilerinin sorunlarının çözülmesi, 
karşı karşıya kaldıkları felaketten bir nebze kendilerine yardımcı olmak maksadıyla, gerek sigorta ile 
ilgili gerekse 2090 sayılı Kanunla ve gerekse, eğer gerekiyorsa tabii, kesin hasar raporlarının 
sonuçlarına göre başka birtakım kararları arkasından alacağız. Bununla ilgili gerekli çalışmaları da 
zaten yapıyoruz. 

Bu vesileyle, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mart ayında, bu ay içerisinde, daha doğrusu 
bugün Ziraat Bankasına biz 1 milyar 200 milyon lira Türk çiftçisine destek ödemesi 
gerçekleştiriyoruz. Cuma günü, 26 Mart günü çiftçilerin hesabında olacak ama bugün biz Bakanlık 
olarak bankaya, çiftçilere ödenmek üzere aktardık. Nedir bunlar? Özellikle fındık üreticileri ile ilgili 
bizim bu sene başlattığımız destek uygulamasında yaklaşık 640 milyon lira yani 640 trilyon lira 
ödemesi fındıktan, çay primi keza 126 milyon lira, 259 milyon lira hayvancılık, 8 milyon 900 bin lira 
tanmsal sigorta, 5 milyon 600 bin lira kırsal kalkınma destekleri, 147 milyon lira hububat, bakliyat 
primleri ve 9 milyon lira sertifikalı tohum kullanımı olmak üzere yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira 
yani 1 katrilyon 200 trilyon eski parayla Türk çiftçisine -biz bugün bankaya- ödenmek üzere 
hesaplarına geçirdik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, bu vesileyle bir kez daha, gerek Malatya'daki tüm 
zarar gören üreticilerimize gerek komşu il Elâzığ-Baskil gerekse Türkiye'nin diğer bölgelerinde, 
Niğde'de, başka bölgelerde afetle karşı karşıya kalan, dondan zarar gören bütün çiftçilerimize geçmiş 
olsun dileklerimi sunuyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Gündem dışı ikinci söz, Nevruz Bayramı ve önemi konusunda söz isteyen Adıyaman Milletvekili 
Şevket Köse'ye aittir. 

Buyurun Sayın Köse. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 

2.- Adıyaman Milletveküi Şevket Köse 'nin, 21 Mart Nevruz Bayramı ve önemine ilişkin gündem 
dışı konuşması 

ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 21 Mart Nevruz Bayramı 
ve önemi üzerine gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlarken, yüce heyetinizi sevgi 
ve saygıyla selamlanm. 

Değerli milletvekilleri, ben de başta Malatya olmak üzere Elâzığ ve çevre illerde don nedeniyle 
zarar gören kayısı üreticilerimize geçmiş olsun diyor, Hükümetin acilen bu çiftçilerimize destek 
olmasını, Malatya ve Elazığlılar adına önemle rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, "yeni gün" anlamına gelen "nevruz" dünya tarihinde çok önemli bir yere 
sahiptir. Nevruz sadece bir emik kökene, dine, mezhebe ve millete mal edilmeyecek kadar geniş 
kapsamlı bir bayramdır. Asya'dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyada nevruz bayram 
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havasında kutlanmaktadır. Ülkemizde nevruz, Müslüman-Hristiyan, Alevi-Sünni, Kürt-Türk ayrımını 
ve kültürler arasında ön yargıları ortadan kaldırıp dostlukları kuran, kardeşlik duygularını geliştiren 
bayram olarak kutlanmaktadır. Nevruz, sosyal barışa katkı sağlamaktadır. Bundan dolayıdır ki, nevruz 
ateşi, bütün kötülükleri ve düşmanlıkları yok etmek anlamındadır. Bu ateş, barış, dostluk ve kardeşlik 
için yakılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, nevruz, tarihsel kökleri geçmişe dayanan bir gelenektir. Eski tarihlerde 
nevruzda hükümdarlar tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım edilirdi ve nevruzu bayram havasında 
kutlamak için şenlikler düzenlerlerdi. Hükümdarlar gibi halk da nevruzu büyük coşkuyla kutlardı. Bu 
coşkuya doğa da eşlik ederdi. Bahar ile birlikte doğa yeni ve renkli elbiselerini giyerdi. İnsanların 
mutlu, doğanın güzel olduğu yerde sıkıntı olmazdı, insanların ümitleri yeşerir ve geleceğe güzel 
bakarlardı. İşte bundan dolayı birçok ülkede nevruz hâlâ yılbaşı olarak kutlanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, nevruzun bir de kutsal anlamı vardır. İlk insan olan Hazreti Adem'in bu 
gün doğduğuna inanılır. Ayrıca Hazreti Nuh'un gemisinin bu gün karaya ulaştığına inanılmaktadır. 
Böylesine kutsal anlamları olan nevruzun, Alevilerin dünyasında da ayrı bir değeri ve kutsallığı 
vardır. Aleviler, nevruzu, diğer ismi Ebu Turab olan Hazreti Ali'nin doğum günü olarak kabul 
etmektedirler. Ebu Turab'ın Türkçesi ise "Toprağın oğlu" demektir. Yani Aleviler, nevruzda toprağın 
dirilişini, canlanmasını ve hayat bulmasını Hazreti Ali ile özdeşleştirirler. İşte nevruzun bu kutsal 
yanı insanların ortak değerlerini oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, toplumsal barışın sağlanabilmesi için elbette ki nevruz tek başına yeterli 
değildir. Her şeyden önce bir toplumun ekonomisi bozuksa o ülkede barışın sağlanması mümkün mü? 
Devlet, denetleyici olacağım diye ekonomiden elini çekerse, fabrika açıp işsizliği azaltmazsa, üreticiyi 
desteklemezse, memuruna, işçisine, emeklisine, esnafına, öğrencisine, işsizine sahip çıkmazsa, değerli 
arkadaşlar, o ülkede barış sağlamak hayaldir. Böyle bir durumda nevruz buruk kutlanır ve barış 
sağlanamaz. Bu yüzden, nevruzun anlamlı olabilmesi ve barışa hizmet edebilmesi için öncelikle 
ekonomik sorunların çözülmesi gerekir. Çünkü ekonomisi düzgün, sağlıklı ve eğitimli bir gelecek 
kuşak, nevruzun bahar bayramı olarak kutlanmasını sağlar. Devlet her yurttaşına dil, din, etnik köken 
ayrımı yapmadan sahip çıkarsa ve onları bilinçlendirirse ancak o zaman nevruz amacına ulaşır. 

Değerli arkadaşlar, nevruz aynı zamanda UNESCO tarafından evrensel bir kültür mirası olarak 
kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı, nevruzun evrensel bir bayram olmasına katkı sağlamıştır. 
Ben de nevruzun bu öneminin farkında olarak Meclis Başkanlığına bir yasa teklifi sundum. Şüphesiz 
her bayram gibi nevruz bayramı da iyiliğin, güzelliğin ve umudun tekrar dirildiği ve çoğaldığı gündür. 

Değerli arkadaşlar, ne yazık ki yeniden umutlanmaya, iyiliği ve güzelliği çoğaltmaya ihtiyacımız 
olan günlerden geçmekteyiz. Bu nedenle, nevruzun öneminin anlaşılması, sürekli olarak hatırlanması 
ve bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla nevruzun kurulduğu 21 Mart günü tatil edilmelidir diyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yılki nevruz kutlamalarında körü görüntülerin görünmemesi şüphesiz hepimizi 
sevindirmiştir. Bu durum nevruzun anlamına fazlasıyla da yakışmıştır. İki gün önce nevruz kutlamalarında 
Trabzon'da kolbastı oynandı, horon tepildi; Adıyaman'da halaylar çekildi, zılgıtlar atıldı; efeler, 
seğmenler oyunlar oynadı, ülkemizin her yanında örste demirler dövüldü, yakılan ateşin üzerinden 
atlanırken dilekler tutuldu ve herkes halaylar, şiirler, türküler ve şarkılar eşliğinde nevruzu kutladı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Diyarbakır... 

BAŞKAN - Sayın Köse, lütfen tamamlayınız. 

Buyurun. 
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ŞEVKET KÖSE (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakınız -ne güzel söylemiş- büyük ozanımız Ahmet Arifin 
"Dağlarına bahar gelmiş memleketimin." sözleri de bize nevruzu hatırlatmaktadır. 

Bu düşüncelerle, sevgi, barış, kardeşlik duyguları içinde, sizin, bizim ve tüm yurttaşlarımızın 
Nevruz Bayramı'nı kutlar, yüce heyetinize tekrar saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Köse. 

Sayın Yaman, söz talebiniz var, buyurun. 

Bir dakika süre veriyorum. 

V- AÇIKLAMALAR (Devam) 

5.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman 'ın, 21 Mart Nevruz Bayramı 'na ilişkin açıklaması 

M. NURİ YAMAN (Muş) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Ben de, Barış ve Demokrasi Partisi adına, 2010 "nevroz"una büyük bir coşkuyla katılan 
Edirne'den Kars'a, Muş'tan İzmir'e ve Samsun'dan Adana'ya kadar tüm Anadolu halkına bu 
ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. 

Yine, 2010 yılı "nevroz"uyla gelecek "nevroz"ların barışa, kardeşliğe ve birliği, birlikte 
yaşamaya ve birlikte çözüme katkısının yanında, 17 Martta Gever'de yakılan "nevroz" ateşinin 
sıcaklığının da taşlaşan kalpleri bahar sıcaklığıyla ısıtması ve barışa ve kardeşliğe katkı sunması 
dileğiyle, bu duygularla yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yaman. 

Gündem dışı üçüncü söz, Adana ilindeki bazı ilçe ve belde belediyelerinin sorunları hakkında 
söz isteyen Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'a aittir. 

Buyurun Sayın Tankut. (MHP sıralarından alkışlar) 

IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 

3.-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut 'un, Adana ve Türkiye 'nin pek çok bölgesinde bulunan bazı 
ilçe ve belde belediyelerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana ve ülkemizin pek 
çok bölgesinde bulunan bazı ilçe ve belde belediyelerimizin karşı karşıya kaldığı çok önemli bir 
sorunu dile getirmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, sadece seçim bölgem olan Adana'da değil, bugün ülkemizin pek çok 
bölgesinde her yıl yaşanan ve yaşanmaya devam eden çok önemli bir sorunu ve çözüm teklifini 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, nüfus sayımlarında vatandaşlarımızın büyük bir 
bölümü, yaz aylarını geçirdiği veya tatil yaptığı sahil bölgelerimizdeki yazlıklarını veya mevsimlik 
olarak kiraladıkları evlerini ikamet adresleri olarak vermemektedirler, doğal ve haklı olarak işlerinin 
olduğu ve zaman bakımından daha fazla barındığı, çalıştığı, yaşadığı birinci adresini vermektedirler. 
Keza, bu durum yayla iklimine sahip belde ve ilçelerimiz için de geçerli olmaktadır yani 
vatandaşlarımız, kalıcı adres olarak, sürekli yaşadığı yer olarak, gittiği yayla ya da deniz sahilindeki 
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adresi vermemektedir. Böylece de, söz konusu vatandaşlarımızın nüfus varlığı haklı olarak ilk 
adreslerinde gösterilmektedir. İşte bu durum, İller Bankası üzerinden nüfusa göre belediyelere yapılan 
ödeneklerde ciddi bir haksızlığa ve adaletsizliğe neden olmaktadır. Şöyle ki: Kış aylarında belli bir 
nüfusa sahip olan belde, ilçe veya il konumundaki belediyelerimiz yaz aylarında yoğun bir nüfus 
artışına sahne olmaktadır. Yayla özelliği olan veya denize sahili bulunan belediyelerimizin nüfusu yaz 
aylarında en az 5-6 kat fazlalaşmakta ve bu fazlalık bazen 15-20 katına, hatta bazı özel yerlerde 30-
40 katına kadar çıkmaktadır. Örneğin seçim bölgem olan Adana'nın Aladağ ilçesindeki kalıcı nüfus 
4.500 civarındayken yayla döneminde 5 katına kadar çıkabilmektedir. Yine Pozantı ilçemizin nüfusu 
10 binden 30 bine, bu ilçemize bağlı -değerli arkadaşlar altını özellikle çizerek belirtmek istiyorum-
ve şu an resmî olarak 3.081 olan Akçatekir beldemizin nüfusu ise yaz sezonunda 150-200 bine kadar 
çıkarak neredeyse 50-60 kat fazlalaşmaktadır ve ne yazık ki, Akçatekir Belediyemiz, diğer benzer 
durumdaki belediyelerimizde olduğu gibi, yaz aylarında çok yüksek nüfusa ulaşan beldenin temizlik 
hizmetlerinden içme suyuna, yol ve kanalizasyon çalışmalarından itfaiye ve cenaze hizmetlerine 
kadar vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarına cevap verememekte ve büyük bir sıkıntı ve çaresizlik 
içerisinde çırpınmaktadır. Bu örneklere yine Adana'nın Yumurtalık, Karataş, Saimbeyli, Feke, 
Tufanbeyli, Tuzla belediyelerini de ekleyebiliriz. Bunlara Mersin, Antalya, Osmaniye, Hatay ve 
ülkemizin pek çok yerindeki ilçe ve beldelerimizi de ilave etmek mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte bu hususlar çerçevesinde şu değerlendirmeleri yapmak 
sağlıklı bir yaklaşım olacaktır: Ülkemizde yayla iklimine sahip olan ve denize sahili bulunan 
belediyelerimiz, yaz aylarında çok ciddi mağduriyetleri yaşamaktadırlar; sahip oldukları yerel 
kaynaklar haricinde en önemli destek sayılan İller Bankası ödeneklerinin kış aylarındaki resmî nüfusa 
göre verilmesinden dolayı, yaz aylarında onlarca kat artan nüfusa bağlı olarak belde ve ilçe 
sakinlerinin en temel ihtiyaçlarını dahi maalesef karşılayamamaktadırlar. Dolayısıyla itfaiye, 
kanalizasyon, cenaze, temizlik, yol ve sair zorunlu hizmetler ciddi şekilde aksamakta ve bu mevsimde 
çoğu tatil yapıp dinlenmek isteyen vatandaşlarımız, büyük sıkıntılar çekerek perişan olmaktadırlar. 
Anılan hedef belediyelerdeki mevcut araç, ekipman, personel ve bütçe imkânları sabit nüfusun 
hizmetlerine dahi cevap veremez hâldeyken, Akçatekir Beldemizdeki gibi bir anda 50-60 kat 
fazlalaşan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak asla mümkün olmamaktadır ve olmayacaktır da. 

Bu nedenlerden ötürü, anılan mağdur belediyelerin çok yoğun şekilde yaşadığı ve buradan dile 
getirdiğimiz sorunlarının acilen çözüme kavuşturulması bir mecburiyet olarak bugün hepimizin 
önünde durmaktadır. Bunun mutlaka halledilmesi gereken bir mecburiyet olduğunu ifade ediyorum, 
çünkü asıl mağdur olan, belediyelerin kurumsal ve siyasi kimlikleri değil, bu belediyelerin ve 
hepimizin varlık sebebi olan vatandaşlarımızdır, halkımızdır. Çözüm olarak önerimiz ise İller Bankası 
ödeneklerinin yaz ayları süresince, iktidar partisine mensup olsun veya olmasın, parti ayırımı 
yapılmadan, objektif ölçülerle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Tankut, buyurun. 

Lütfen tamamlayın. 

YILMAZ TANKUT (Devamla) - .. .tespit edilerek belirlenecek olan hedef belediyelerdeki artan 
nüfusun dikkate alınarak sağlanması, diğer aylarda ise normal, rutin ödeneklerin devam etmesi 
şeklindedir. 
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Değerli arkadaşlar, şayet bunun için kanuni bir düzenleme gerekiyorsa bunu bir an önce hep 
birlikte gerçekleştirmemiz lazım geldiğini de buradan hatırlatmak istiyorum. Bu şekildeki bir 
düzenleme hem ilgili belediyelerimizi rahatlatacak hem de bu belediyelerimizden yaz aylarında 
hizmet alan vatandaşlarımızın mağduriyetini büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. 

Sözlerime son verirken, dile getirdiğim ve genelde ülkemizin yayla ve sıcak bölgelerinde 
yaşanan bu genel ve önemli sorunun yaklaşmakta olan bu yaz döneminde hiç yaşanmaması dileğiyle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tankut. 

Gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır, ancak, sayın milletvekilleri, Maliye Bakanı Sayın 
Mehmet Şimşek gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1, 5, 6, 7, 10, 13, 57, 59, 
61, 62, 68, 89, 93, 120, 131, 144, 195, 196, 197, 239, 300, 307, 327, 363, 366, 378, 408, 409, 410, 
439,471,478, 526, 527, 552 ve 570'inci sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 
Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim. 

Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır, okutuyorum: 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÖNERGELER 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun (6/1612) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/193) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin Sözlü Sorular Kısmının 318. sırasında yer alan (6/1612) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/631) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde yaşanan işsizliğin varmış olduğu boyutların tüm yönleriyle araştırılması, TÜİK 
verilerinde yer almayan kesimlerin durumlarının daha da net bir biçimde ortaya çıkarılması, bölgesel 
farkların, bölgelerin kendi özgünlükleri bağlamında değerlendirilerek ortadan kaldırılması için ve 
bugüne kadar işsizlikten kaynaklı ortaya çıkmış sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik olumsuzlukların 
tespit edilip, gerekli önlem ve tedbirlerin alınması için, Anayasanın 98. ve İç Tüzüğün 104 ve 105. 
maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz 

1) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 

2) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 
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3) Ayla Akat Ata (Batman) 

4) Bengi Yıldız (Batman) 

5) Akın Birdal (Diyarbakır) 

6) Emine Ayna (Mardin) 

7) Fatma Kurtulan (Van) 

8) Hasip Kaplan (Şırnak) 

9) Hamit Geylani (Hakkâri) 

10) İbrahim Binici (Şanlıurfa) 

11) M. Nuri Yaman (Muş) 

12) Mehmet Nezir Karabaş (Bitlis) 

13) Mehmet Ufuk Uras (İstanbul) 

14) Osman Özçelik (Siirt) 

15)ÖzdalÜcer (Van) 

16) Pervin Buldan (İğdır) 

17) Sebahat Tuncel (İstanbul) 

18) Sevahir Bayındır (Şırnak) 

19) Sırrı Sakık (Muş) 

20) Şerafettin Halis (Tunceli) 

Gerekçe: 

Türkiye'de işsizlik temel sorunların başında yer almaya devam etmektedir. Sosyal, siyasal ve 
kültürel birçok sorunun tetikleyicisi durumunda olan yoksulluğu ortaya çıkaran temel ekonomik 
politikalar, ülkemiz tarihi boyunca yakıcı derecede önemli bir sorun olmaya devam etmekle beraber 
özellikle AKP iktidarının son yıllarıyla daha da artarak, sonuçları öngörülemez sosyal ve siyasal 
sorunların temel faktörü haline gelmiştir. 

İşsizlik, TÜİK verilerine göre 2007 yılından 2009 yılına kadar yaklaşık yüzde 50'den fazla artış 
gösterebilmiş ve küresel fınans kriziyle beraber işsizlik ülkemizi, her zamankinden daha da fazla 
yapısal bir sorun olmakla tehdit etmektedir. 2007 ve 2009 yıllan arasında işsizlik rakamları yüzde 
8,8'den tarihsel rekor olan yüzde 16,1 'e çıkabilmiştir. Ancak resmî TÜİK verilerinin ülkemizdeki 
gerçek işsizliği ne kadar yansıttığı da temel tartışmalardan birini oluşturmaktadır. 

Ülkemizdeki istihdam biçimleri ve kayıtlı iş alanları göz önüne alındığında, işsizlik 
araştırmalarında kullanılan yöntemlerin ne kadar gerçeği yansıttığı da tartışılan bir konudur. Ücretsiz 
aile içi işçilik, ev kadınlarının durumu, öğrencilere yaklaşım ve iş bulmaktan umudunu kesen 
vatandaşlarımızın durumunu göz önüne alarak hazırlanacak bir işsizlik araştırması verisi, ülkemizde 
işsizliğin varmış olduğu boyutları, gerçeğe en yakın boyutlarıyla verecektir. Ancak bu durumda 
ülkemizin işsizlik denilen olumsuz koşullarla doğru bir yüzleşmesi ve çözüm koşulları 
gerçekleştirilebilir. 

Ülkemizde işsizlik verileri emek sendikalarının araştırmalarına göre yüzde 25 Meri aşmış ve 
toplumumuzun büyük bir bölümü de artık iş aramaktan umudunu kesmiştir. İş aramaktan umudunu 
kesen vatandaşlarımız, aynı zamanda yaşama ve geleceğe dair de umutlarını yitirmekte, bu durum ise 
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bireyin depresyon ve cinnet geçirmesine neden olabilmektedir. Bu bireysel cinnet ve umutsuzluk 
hali sayıları milyonları bulan işsizlerimiz ve iş bulmaktan ümidini kesmişlerle beraber bu durum 
toplumsal bir cinnet ve umutsuzluk haline dönüşebilmektedir. Defalarca yaşanmış aile facialarının, 
bireysel cinnetlerin nedenlerini, kuşkusuz yoksulluk, işsizlik ve umutsuzluk durumundan bağımsız 
değerlendiremeyiz. 

Bununla beraber işsizlik aynı zamanda bölgeler arası gelişmişlik farkını da arttırıcı bir rol 
oynamaya devam etmektedir. Sonuç alıcı ve sürdürülebilir ekonomik politikaların özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde devreye konulmamasından kaynaklı, bu bölgelerden batı illerine 
yoğun göçler yaşanmakta ve durumla birlikte kent sorunları daha da ağırlaşmakta, bununla beraber 
kültürel sorunlar da baş göstermektedir. 

Çiftçiliğin ve hayvancılığın, temel geçim kaynaklarını oluşturduğu Güneydoğu ve Doğu Anadolu 
bölgelerinde, özellikle 30 yıllık savaş koşullarından kaynaklı tahrip olması, aynı zamanda ülkesel 
boyutta da bu sektörleri ve tüketicileri zor duruma sokmuştur ve sokamaya devam etmektedir. 
Hükümetler tarafından, bölgeler arası kalkınmışlık farklarını gidermeye yönelik özel sektöre 
çıkarılmış olan teşvik kanunlarından da bir sonuç alınamamış ve işsizliği gidermeye dönük ciddi ek 
istihdam ortaya çıkarılamamıştır. Hacettepe üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Tatlıdil ile 
uzman Barış Özgürlük'ün yapmış olduğu İşsizlik Risk Araştırmalarında, özellikle Güneydoğu 
illerinden alınan sonuçlar ve bu bölgedeki işsizlik oranları birlikte değerlendirildiğinde, bölge halkı 
ciddi oranda gelecekten umudunu kesmiş görünmektedir. 

Türkiye' de işsizliğin varmış olduğu boyutların yarattığı tahribatlar ve bölgeler arası gelişmişlik 
farklarının ortaya çıkarmış olduğu sosyal siyasal kültürel ve ekonomik tablo Meclisin araştırmasını 
gerekli kılan bir duruma gelmiştir. 

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 25 milletvekilinin, Mersin'deki tarım ürünleri 
yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/632) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Mersin ilinde yaşanan ve tarımla uğraşan vatandaşlarımızın, tarımsal ürün üretiminde ve 
pazarlamasında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" 
amacıyla, aşağıda belirtilen gerekçelerle Anayasa'mızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü'nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

1) Mehmet Şandır (Mersin) 

2) Osman Durmuş (Kırıkkale) 

3) Behiç Çelik (Mersin) 

4) Ahmet Kenan Tannkulu (İzmir) 

5) Kadir Ural (Mersin) 

6) Osman Çakır (Samsun) 

7) Hasan Özdemir (Gaziantep) 

8) Emin Haluk Ayhan (Denizli) 

9) Ali Uzunırmak (Aydın) 
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10) Akif Akkuş (Mersin) 

11) Recep Taner (Aydın) 

12) Mümin İnan (Niğde) 

13) Mehmet AkifPaksoy (Kahramanmaraş) 

14) Mustafa Kalaycı (Konya) 

15) Ahmet Orhan (Manisa) 

16) Beytullah Asil (Eskişehir) 

17) Cemaleddin Uslu (Edirne) 

18) Reşat Doğru (Tokat) 

19) Hasan Çalış (Karaman) 

20) Yılmaz Tankut (Adana) 

21) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 

22) Osman Ertuğrul (Aksaray) 

23) Atila Kaya (İstanbul) 

24) Mustafa Enöz (Manisa) 

25) Mustafa Kemal Cengiz (Çanakkale) 

26) D. Ali Torlak (İstanbul) 

Gerekçe: 

Tarım, ülkemiz nüfusunun önemli bir kesiminin gelirini sağlamaktadır. Tarımla uğraşanların 
gelir seviyesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin ilinde de düşüktür. 

Mersin ili ülke içi göç hareketinden kaynaklanan nüfus artışının getirdiği plansız ve sağlıksız bir 
yapılaşma sorunuyla karşı karşıyadır. Artan konut talebi nedeniyle plansız yapılaşma, tarım alanlarına 
doğru yayılmakta ve verimli toprakların kaybına sebep olmaktadır. 

Türkiye yakın zamana kadar tarım ürünleri açısından kendi kendine yetebilen ülkeler arasında 
gösterilmekteydi. Ancak bu durum son dönemde değişmiş ve tarım ürünlerini dışarıdan temin eden 
bir ülke haline gelmiştir. Bu durum son derece düşündürücü ve mutlaka tedbir alınması gereken 
önemli bir konudur. 

Tarımsal potansiyeli yüksek ülkemizde, tarım kesimi önemli sorunlar ile karşı karşıyadır. Ancak 
ülkemiz bunları aşabilecek yapıya sahiptir. Sorunların gerçekçi biçimde ortaya konması ile çözüm 
önerilerine ulaşılması kolaylaşacaktır. 

Tarımsal sorunların bir kısmı iklim, yer şekilleri, eğim gibi doğa şartlarının belirlediği fiziki 
yapı ile ilgili olmasına karşılık bir kısmı ise yanlış uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Yanlış 
uygulamaların temelinde yatan gerçeklerin başında ekonomik yetersizlikler gelmektedir. 

Ülkemizdeki delta ve kıyı ovalarında tarım için gerekli suyun yeterli olduğu bilinmekle beraber, 
gerekli yatırımların yapılmamış olması nedeniyle, ürünler için yeterli ve usulüne uygun sulama 
yapılamamaktadır. 

Ülkemizin birçok yöresinde olduğu gibi, Göksu nehri civarında ve havzalarında da, üretimde 
kullanılan elektrik ve su gibi girdilerin maliyetinin yüksekliği nedeniyle tarımdan geçinenlerin 
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sıkıntıları bir kat daha artmaktadır. AB ve ABD gibi ülkelerde tarımsal sulamada kullanılan elektriğin 
Kw/Saat ücreti ortalama 7 Cent iken elektrik ücreti bizde 17-18 Cent'tir. Diğer ülkelerde KDV 
alınmaz iken bizde yüzde 18 KDV uygulanmaktadır. 

Göksu civarında ve havzalarında Silifke ilçesi nüfusunun % 22,3'ünün yaşadığı 3 belde ve 22 
köyde 26 bin 430 kişi; Mut ilçesi nüfusunun % 22,9'unun yaşadığı 1 belde ve 33 köyde 14 bin 571 
kişi ve Gülnar ilçesi nüfusunun % 26,9'unun yaşadığı 2 belde ve 8 köyde 8 bin 188 kişi bulunmaktadır. 

Bu civarda bulunan köylerin büyük bir kısmı nehir üzerinde baraj ve bent gibi yapıların 
bulunmaması ve su nakil altyapısının olmaması nedeniyle kuru tarım yapmaya zorlanmaktadır. Sulu 
tarımdan elde edilebilecek yıllık iki-üç ürün yerine yılda bir veya iki ürün alınabilmektedir. 

Kuru tarımdan elde edilen verim, yağış alma veya almama durumuna göre değişkenlik arz 
ederek, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızı kurak dönemlerde ayrıca sıkıntıya sokmaktadır. 

Suyun canlılar için önemi büyüktür. Örnek olarak 1 Kg Pirinç için, 2000-2500 litre, 1 Kg Şeker 
için 3000 litre, 1 Kg Buğday için 1000 litre, hayvandan 1 litre süt üretimi için 2000-4000 litre su 
gereklidir. 

Suya bu denli bağımlı olan tarım kesiminin problemlerinin giderilmesi ve mevcut şartların 
düzeltilmesiyle tarımda verimliliğin artması gerçekleşecek, dünya ülkeleriyle kalite ve miktar 
açısından rekabet edecek düzeye gelinecektir. 

Göksu Deltasını besleyen Göksu üzerinde baraj yapımı ve yine bu bölgede yapılacak sulama 
göletleri ile bölgede tarım ile uğraşan kesimin ürünlerini rekabet edilebilir bir maliyetle üretmeleri 
de sağlanacaktır. 

Yine Mersin'in dağlık fakat bozuk orman bölgelerinde yaşayan köylülerimizin 2B olarak 
adlandırılan orman alanlarından yararlanamamaları ve bu alanların satışından haberdar olamadıkları 
şikâyetleri göz önüne alınmalıdır. Gerekirse bu alanlar devlet eliyle veya teşvikle zeytinlik alanlar 
hâline getirilerek köylülerin istifadesine sunulmalıdır. 

Diğer yandan, tarım ürünlerinin kısa sürede tüketime arz edilmesi önemlidir. Bunu sağlamak 
için ulaşımı rahatlatıcı tedbirlerin alınması da zaruri ihtiyaç içindedir. Mersin ve ilçelerinde yetiştirilen 
kısa ömürlü ürünlerin bir an önce büyük tüketim merkezlerine ulaştırılmasını teminen ulaşım 
altyapısının da tamamlanması gerekmektedir. 

Tüm bu sorunların sebepleri ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince 
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 25 milletvekilinin, Mersin ilinde işsizlik ve 
yoksulluktaki artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/633) 

Mersin ilimizde yoksulluk oranının artması ve işsizliğin yükselmesinin sebep ve sonuçlarının 
tespiti ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için, Anayasamızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1) Mehmet Şandır 

2) Osman Durmuş 

(Mersin) 

(Kırıkkale) 
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3) Ahmet Kenan Tannkulu (İzmir) 

4) Kadir Ural (Mersin) 

5) Behiç Çelik (Mersin) 

6) Ali Uzunırmak (Aydın) 

7) Osman Çakır (Samsun) 

8) Emin Haluk Ayhan (Denizli) 

9) Hasan Özdemir (Gaziantep) 

10) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş) 

11) Mümin İnan (Niğde) 

12) Recep Taner (Aydın) 

13)AkifAkkuş (Mersin) 

14) Beytullah Asil (Eskişehir) 

15) Ahmet Orhan (Manisa) 

16) Mustafa Kalaycı (Konya) 

17) Mustafa Kemal Cengiz (Çanakkale) 

18) Hasan Çalış (Karaman) 

19) Reşat Doğru (Tokat) 

20) Cemaleddin Uslu (Edirne) 

21) Yılmaz Tankut (Adana) 

22) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 

23) Osman Ertuğrul (Aksaray) 

24) Mustafa Enöz (Manisa) 

25) Atila Kaya (İstanbul) 

26) Durmuş Ali Torlak (İstanbul) 

Gerekçe: 

Mersin İlinin yüzölçümü 15.853 km2 olup topraklarının % 49.5'i ormanlıktır. 2009 yılı nüfus 
sayımına göre toplam 1.640.888 kişilik nüfusa sahiptir. İlin Akdeniz kıyısında 321 km. lik kıyı şeridi 
bulunmakta olup, Tarsus Ovası (Türkiye'nin en verimli ve en önemli tarım alanıdır), Berdan Ovası 
ve Anamur Ovası gibi verimli arazileri bulunmaktadır. Mersin'de üretilen Anamur muzu dünyaca 
ünlenmiştir. Mersin merkezde kayısı, ceviz, kiraz, şeftali ve sebze yaygın olarak üretilirken, Batı 
Mersin'de Anamur ve Bozyazı bölgesinde muz, çilek ve erik, Gülnar bölgesinde nohut, buğday, arpa, 
Silifke'de çilek yaygın olarak yetiştirilir. 

Mersin ilinin öz kaynaklan kendine yetebilmekte ve ülke ekonomisine önemli katkılar 
sağlayabilmekte iken, son yıllarda Mersin halkı fakirleşerek sosyal yardımlara muhtaç hale gelmiştir. 
Bu durumun sebebi araştırıldığında, hükümetin yanlış politikalarının ve sosyal devlet ilkesine aykırı 
uygulamalarının olduğu karşımıza çıkmaktadır. 

Sosyal devlet, toplumdaki güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği, yani sosyal 
adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlettir. Sosyal devlet yoksul, muhtaç ve düşkün 
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kişilerin korunması, çalışanların insanca yaşaması için sosyal, ekonomik ve mali önlemler almakla 
yükümlüdür. Anayasa, özel girişim özgürlüğünü tanımış, çalışanların hayat seviyesini yükseltmeyi, 
çalışanları korumayı, işsizliği önlemeyi, çalışma barışının sağlanmasını devletin görevleri arasında 
saymıştır. 

Ülkemiz ekonomisi her geçen gün kan kaybetmektedir. Toplumun en önemli sorunları olan gelir 
adaletsizliği ve büyüyen işsizlik giderek artmaktadır. Bu durum, insanlarımızın yapılan sosyal 
yardımlara muhtaç hâle getirmiştir. 2010 yılı bütçesinde 4,603 milyon TL'si yeşil kart hizmetleri, 
1,516 milyon TL'si burs ve harçlar, sosyal yardımlar (eğitim, sağlık, yiyecek, ve barınma, burs ve 
harçlar), 1,584 milyon TL'si SHÇEK'e yapılan transferler olmak üzere toplam 7,703 milyon TL'si 
sosyal yardım içeriklidir. Sosyal içerikli yardımlar yıllar itibarıyla da hep artış göstermektedir. 

Başbakanlık Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Mersin ili için yayınlamış olduğu 
verilere göre yapılan sosyal yardımlar, 2003 yılında 6.456.037 TL. iken, bu miktar 2009 yılına 
gelindiğinde 16.696.570 TL'ye yükselmiştir. Yardımların yapısına bakıldığında, periyodik olarak 
yapılan yardımlar 2003 yılında 1.672.700 iken bu oran 2009 yılına gelindiğinde 7.791.400 TL, gıda 
yardımları ise 2003 yılında 2.283.760 TL. iken, 2009 yılında 5.596.000 TL'ye yükselmiştir. Bu 
yardımlar yıllar itibarıyla hep artış göstermiştir. Buna paralel olarak ildeki işsizlik oranları da her 
geçen gün artarak çoğalmaktadır. 2008 yılı sonu itibarıyla ilin işsizlik rakamları 13,1 oranında 
gerçekleşmiştir. Ekonomik krizin yoğun olarak yaşandığı 2009 yılında bu oranın hangi miktarlarda 
olduğu düşündürücüdür. 

Mersin ilinde bulunan yeşil kartlı sayısı Başbakanlık Sosyal Güvenlik Kurumunun 2008 yılı 
verilerine göre, 240.489 kişiye yükselmiştir. Bu rakam azımsanmayacak kadar yüksektir. Yine Sosyal 
Güvenlik Kurumunun verileri incelendiğinde Mersin ilinde sosyal güvenlik kapsamında olanlar 
1.232.221 kişidir. Görüldüğü üzere yeşil kartlı sayısı Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı (Emekli 
Sandığı, BAG-KUR, SSK) olanlarla oranlandığında azımsanmayacak miktardadır. Sosyal 
yardımlardaki artışlar halkın yardımlarla yaşadığının, üretime katılmadığının bir göstergesidir. 

Mersin ilimizdeki insanlarımızın yoksulluk düzeyinin artması ve sosyal yardımlarla yaşaması 
ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli bir sorundur. İnsanlarımızı sosyal yardımlara muhtaç 
yaşamaktan kurtarıp, işsizlik sorunlarına çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla, Anayasamızın 98 
ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/634) 

İşsizliğin azaltılması ve işsizliğin toplumda oluşturduğu sorunların giderilmesi için Anayasanın 
98. İçtüzüğün 104 ve 105 maddeleri gereğince Meclis Araştırması yapılmasını arz ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1) Reşat Doğru 

2) Alim Işık 

(Tokat) 

(Kütahya) 

3) Kamil Erdal Sipahi 

4) Recep Taner 

5) Abdülkadir Akçan 

6) Rıdvan Yalçın 

(İzmir) 

(Aydın) 

(Afyonkarahisar) 

(Ordu) 
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7) Kadir Ural (Mersin) 

8) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın) 

9) Emin Haluk Ayhan (Denizli) 

10) Mustafa Kalaycı (Konya) 

11) Hasan Özdemir (Gaziantep) 

12) Şenol Bal (İzmir) 

13) Mehmet Şandır (Mersin) 

14) Süleyman Turan Çirkin (Hatay) 

15) Hüseyin Yıldız (Antalya) 

16) Erkan Akçay (Manisa) 

17) Hamza Hamit Homriş (Bursa) 

18) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 

19) Hasan Çalış (Karaman) 

20) Süleyman Latif Yunusoğlu (Trabzon) 

21) Mümin İnan (Niğde) 

Gerekçe: 

Ülkemizde mevcut hükümetin iktidara geldiği günden bu yana uygulamış olduğu yanlış 
politikalar ile birlikte son yıllarda ülkemizi kasıp kavuran ekonomik kriz, toplumumuzun her kesimini 
derinden etkilemiştir. Ülkemizde işsizlik oranı Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaşmış, dünya 
sıralamasında ise ikinci duruma getirmiştir. 

Üretici konumundaki insanımız, bilhassa gençlerimiz tüketici konumuna gelmiş artık kendini de 
evini de geçindiremez duruma düşmüştür. Evine ekmek götüremeyen, faturalarını ödeyemeyen 
insanımız psikolojik bunalımlara girmeye başlamış, hatta kendisinin ve yakınlarının canına kıymakla 
sonuçlanan olaylar hızla artar olmuştur. 

Toplumun kutsal aile yapısı çökmeye başlamıştır. Açıklanan istatistiklere göre 2008 yılına göre 
2009 yılında evlenenlerden çok boşanmalar olmuştur. Bu boşanmaların %70'ini ekonomik sıkıntılara 
bağlanmıştır. İşsiz kalan erkek ya da kadın psikolojik olarak sıkıntıya girmekte bu da aile içinde 
şiddete dönüşmektedir. Artık bu türden haberleri, gazete ve televizyonlardan sıkça okur ve izler hale 
geldik. 

Ülkemiz bir tarım ülkesi olması nedeniyle, tarım sektörü, milyonlarca insanımızın geçim 
kaynağıdır. Ancak uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle sanayi ve diğer sektörlerde yaşanan 
işsizlik son iki yıldır ülkemizde tarımda da kendini çok ağır bir şekilde göstermiştir. 

Mahsulü para etmeyen çiftçilerimiz üretimden vazgeçmeye başlamış, tarım sektöründe iş 
bulamayan insanlarımız, sanayi kentlerine ve Büyükşehirlere göç etmek zorunda kalmışlardır. Bunun 
neticesinde iç göçler artmıştır. Tarım sektörünün ülkemizdeki tüm sanayi dallarıyla ilişkili olduğu 
düşünülürse, burada yaşanan küçük bir sendeleme, tedbirler alınmadığında ekonomik ve ticari hayatı 
sekteye uğratacaktır. Bugün işsizliğin artmasındaki en önemli faktör bu olmuştur. 

Kapanan fabrikalar ve bu fabrikalarla direkt ya da endirekt olarak ilişkili olan işletmelerde 
çalışan insanlar işlerini kaybetmiş, işyerlerini kapatmak zorunda kalmışlardır. 
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Kapanan Tekel Fabrikaları ve Özelleştirme kapsamına alınan Şeker Fabrikalarında görev yapan 
işçiler şu anda işlerini kaybetme durumuyla karşı karşıyadır. Sadece fabrikada çalışanlar değil, fabrika 
çevresindeki nakliyecisi, esnafı, bakkalı ve terzisi de aynı sıkıntıları yaşayacak ve işsiz kalacaktır. 
Kapanan fabrika ve işyerlerinin bugünkü durumu budur. 

Ülkemizde işsizlik sorununa ivedi olarak çözüm getirilmezse sosyal patlamalar kaçınılmazdır. 

Konunun bir kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından araştırılması, vatandaşlarımızın 
işsizlikten kurtulup, üretime yönelmesi yönündeki politikalara katkı sağlayacağı aşikârdır. 

Araştırma önergemiz bu amaçla hazırlanmıştır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına 
dair bir tezkeresi vardır, okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Okutuyorum: 

C) TEZKERELER 

/.- Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1127) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 
sayılmaları Başkanlık Divanının 10.03.2010 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Mehmet Ali Şahin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

"Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Kuş, hastalığı nedeniyle 11/10/2009 tarihinden itibaren 48 gün, 
03/12/2009 tarihinden itibaren 46 gün ve 08/02/2010 tarihinden itibaren 90 gün olmak üzere toplam 
184 gün," 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı... 

BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım aynı zamanda. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.10 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76'ncı Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına 
dair tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi, tezkerenin ilk bölümünü tekrar okutup oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı 
arayacağım. 

"Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Kuş, hastalığı nedeniyle 11/10/2009 tarihinde itibaren 48 gün, 03/12/2009 
tarihinden itibaren 46 gün ve 08/02/2010 tarihinden itibaren 90 gün olmak üzere toplam 184 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
Sayın milletvekilleri, kâtip üyeler arasında uyuşmazlık olduğu için elektronik sistemle oylama 

yapacağım. 

Üç dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır ve kabul edilmiştir. 

Diğer bölümü okutuyorum: 

"Gaziantep Milletvekili Mahmut Durdu, hastalığı nedeniyle 14/10/2009 tarihinden itibaren 
22 gün, 18/11/2009 tarihinden itibaren 21 gün ve 18/12/2009 tarihinden itibaren 20 gün olmak üzere 
toplam 63 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu, hastalığı nedeniyle 20/10/2009 tarihinden 
itibaren 16 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Uşak Milletvekili Nuri Uslu, hastalığı nedeniyle 21/10/2009 tarihinden itibaren 21 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"İstanbul Milletvekili Necat Birinci, hastalığı nedeniyle 22/10/2009 tarihinden itibaren 31 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Kütahya Milletvekili Hüseyin Tuğcu, hastalığı nedeniyle 13/11/2009 tarihinden itibaren 33 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz, hastalığı nedeniyle 14/11/2009 tarihinden itibaren 13 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Konya Milletvekili Ahmet Büyükakkaşlar, hastalığı nedeniyle 16/12/2009 tarihinden itibaren 21 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen, hastalığı nedeniyle 14/12/2009 tarihinden 
itibaren 16 gün," 
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BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Balıkesir Milletvekili Ayşe Akbaş, hastalığı nedeniyle 13/01/2010 tarihinden itibaren 15 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen, hastalığı nedeniyle 12/02/2010 tarihinden itibaren 15 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, mazereti nedeniyle 14/10/2009 tarihinden itibaren 
12 gün." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir milletvekiline ödenek ve yolluğunun 
verilebilmesi için tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Okutuyorum: 

2.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Kuş'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/1128) 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız 2 aydan fazla izin alan Şanlıurfa Milletvekili 
Mustafa Kuş'a, İçtüzüğün 154 üncü maddesi gereğince ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, 
Başkanlık Divanının 10.03.2010 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 

Okutuyorum: 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1.- Gündemdeki sıralama ile 485 ve 477 sıra sayılı kanun tasarılarının İç Tüzük'ün 91 'inci 
maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması 
uygun görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Mehmet Ali Şahin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

VII.- ÖNERİLER 

Danışma Kurulu Önerisi 

Mustafa Elitaş 

Adalet ve Kalkınma Partisi 

Grubu Başkanvekili 

Mehmet Şandır 

Milliyetçi Hareket Partisi 

Grubu Başkanvekili 

Mehmet Ali Şahin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu 

Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu Başkanvekili 

Bengi Yıldız 

Barış ve Demokrasi Partisi 

Grubu Başkanvekili 

- 3 8 5 -



TBMM B: 76 23 . 3 . 2 0 1 0 O: 2 

Öneriler: 

Gündemin kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan, 485, 
486, 487, 479, 477, 114, 306 ve 469 sıra sayılı Kanun Tasanlanmn bu kısmın 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 
11 inci sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 

485 ve 477 Sıra Sayılı Kanun Taşanlarının İçtüzüğün 91. maddesine göre Temel Kanun olarak 
görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması, 

Önerilmiştir. 

485 Sıra Sayılı Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu Tasarısı 

(1/805,2/549) 

BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ 

1. BÖLÜM 1-20 

2. BÖLÜM 21-32 

30'uncu maddenin l.,2.,3., 

4. ve 5. fıkraları ile Geçici 1. maddesi 

Toplam Madde sayısı 

BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 

20 

17 

37 

477 Sıra Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararname (1/371, 1/101) 

BÖLÜMLER BOLUM MADDELERİ 

1. BÖLÜM 1-12 

2. BÖLÜM 13-16 

Geçici 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. maddeler 

Toplam Madde Sayısı 

BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI 

12 

10 

22 

BAŞKAN - Sayın İçli "477 sıra sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı 
ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin temel kanun olarak görüşülmesi İç 
Tüzük'ün 90 ve 91'inci maddelerine aykırıdır. İç Tüzük'ün 63'üncü maddesine göre söz talep 
ediyorum." diye talebiniz var. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Evet, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Şimdi, İç Tüzük'ün 90'ıncı maddesi "Yetki kanunu tasarıları ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulan kanun hükmünde kararnameler, Anayasanın ve İçtüzüğün kanunların 
görüşülmesi için koyduğu kurallara göre, ancak, komisyonlarda ve Genel Kurulda diğer kanun tasarı 
ve tekliflerinden önce ve ivedilikle görüşülür." diyor ve bu konuda zaten 4447 sayılı, 4448 sayılı, 4456 
sayılı, 4502 sayılı, 4568 sayılı -geçmişte, örneklerini çoğaltacağımız- 4574,4587,4618,4622,4633 

- 3 8 6 -



TBMM B: 76 23 . 3 . 2 0 1 0 O: 2 

gibi uygulamalar da var. Şimdi, İç Tüzük'ün 90'ıncı maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulan kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa'nın ve İç Tüzük'ün kanunların görüşülmesi için 
koyduğu kurallara göre görüşülebileceği açıkça ifade edilmiş. Dolayısıyla 477 sıra sayılı Kanun 
Tasarısı'nın temel kanun olarak görüşülmesinde herhangi bir sakınca yoktur. 

Diğer taraftan, İç Tüzük'ün 90'ıncı maddesinde kanun hükmünde kararnamenin bir ya da birden 
fazla maddesinde değişiklik yapılmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Nitekim bugüne 
kadar çok sayıda kanun hükmünde kararnamenin çeşitli maddelerinde, kanunlarda değişiklik 
yapılmıştır. İç Tüzük'ün 90'ıncı maddesinde yasaklanan, kanun hükmünde kararnamenin bölünerek 
görüşülmemesidir. 

Görüşülmekte olan 477 sıra sayılı Kanun Tasarısı'yla söz konusu edilen 298 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, tasarısının bir maddesiyle yürürlükten kaldırılmaktadır. Kanun hükmünde 
kararnamenin kanunla yürürlükten kaldırılması Anayasa'ya ve İç Tüzük hükümlerine de uygundur 
ama buna rağmen beş dakikalık süre veriyorum 63'üncü madde gereğince. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben de mtumunuz aleyhinde söz istiyorum 63'üncü 
maddeye göre. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın İçli. 

VIII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1.- 477 sıra sayılı Kanun Tasarısı 'nın temel kanun olarak görüşülmesinin İç Tüzük'ün 90 ve 
91 'inci maddelerine aykırı olması nedeniyle Danışma Kurulu önerisinden çıkarılması gerektiğine 
ilişkin Oturum Başkanının tutumu hakkında 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 

Şimdi, kanun hükmündeki kararnamelerin ne şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşüleceği Anayasa'mızın 91 'inci maddesinde belirtilmiştir. 

Yine, İç Tüzük'ümüzün 90'ıncı maddesinde, kanun hükmündeki kararnamelerin ne şekilde 
görüşüleceği çok açık bir biçimde ifade edilmiştir. 

Sizin biraz evvel sayın çok değerli milletvekillerine sunduğunuz görüş, İç Tüzük'ün 90'ıncı 
maddesinin birinci fıkrasıdır. Bakın, İç Tüzük'ün 90'ıncı maddesinin dördüncü fıkrası "Kanun 
hükmünde kararnameler, varsa değişiklikleriyle birleştirilerek bütünüyle görüşülür; bölünerek, ayrı 
metinler haline getirilerek kanunla değişiklik yapılamaz." dedikten sonra, beşinci fıkrasında, son 
fıkrasında da, kanun hükmündeki kararnamelerin ne şekilde görüşüleceği çok açık bir şekilde, 
emredici bir şekilde belirtilmiştir. 

Şimdi, elimde, bir kanun ve onunla birleştirilen kanun hükmündeki kararnameye ilişkin 
komisyon raporları da var. Bakın, bunu incelediğiniz zaman, 1987'de Başbakan merhum Turgut Özal 
iken, 22/12/1987 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun hükmündeki kararname -
Cumhurbaşkanı da o zaman Kenan Evren- komisyonda görüşülmemiş. Sadece, kanunun ek 
maddesinde, bu kanun hükmündeki kararnamenin yürürlükten kaldın lacağına dair bir hüküm var. 
Komisyonda, bana burada, Plan ve Bütçe Komisyonunda kanun hükmündeki kararnamenin Anayasa 
91 ve İç Tüzük 90'a göre görüşüldüğüne dair bir tane komisyon raporu gösterin, özür dileyeyim 
sizden. İnceledim yok, sadece kanunda var. Plan ve Bütçe Komisyonunda da, kanun tasarısında gelen 
olayı 14'üncü madde olarak yürürlükten kaldırma var. Peki Anayasa 91'i kaldırdık rafa attık; İç 
Tüzük 90, okudum, tekrar okuyorum bakın: "Kanun hükmündeki kararnameler..." Çünkü yetki 
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kanunuyla çıkar Anayasa'mıza göre, 91'e göre. Yetki kanunuyla çıkmış bir kanun hükmündeki 
kararnamenin bir bölümünü başka bir kanunla değiştirmeniz Anayasa'nın 91'inci maddesine ve İç 
Tüzük'ün 90'ıncı maddesine açıkça aykırılık teşkil eder. Kötü örnek -hep onu söylüyorum- örnek 
olmaz. Belki Genel Kurulda buna benzer birtakım değişiklikler yapılmış olabilir ama bu kötü örnek 
kabul edilemez. 

Öte yandan İç Tüzük'ümüzün 91'inci maddesi nelerin temel kanun olarak görüşüleceğini 
emredici biçimde düzenler. İç Tüzük 91, kanunların temel kanun olarak görüşüleceğini söyler, kanun 
hükmünde kararnameler temel kanun olarak görüşülemez. Böyle bir yaklaşım açıkça Anayasa'ya ve 
İç Tüzük'e aykırı. 

Birazdan, okuduğunuz Danışma Kurulu önerisinde, hep onu söylüyorum, gelenek hâline geldi... 
Kanun maddeleri Genel Kurulda teker teker görüşülür, o maddelere teker teker önergeler verilir ama 
siz bunu İç Tüzük'e göre bir temel kanun gibi, Ticaret Kanunu gibi, Borçlar Kanunu gibi binlerce, 
beş yüz, altı yüz maddelik kanun gibi yirmi maddelik bir kanunu temel kanun olarak getirip bunu 
sadece iki bölüm adında görüşürseniz, bunun adı kanun yapmak değildir, bunun adı olayı 
geçiştirmektir; bunun olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin kanun hakkında görüşme 
hakkını gasbetmektir. Bu, kanun yapma tekniğine aykırıdır. O nedenle bu Danışma Kurulu önerisinde 
özellikle bunun düzeltilmesi lazım. Yani bu 477 sayılı Kanun -sanıyorum 477 sayılı Kanun, evet-
ekinde yapılan kanun hükmünde kararname burada temel kanun olarak görüşülemez, bu Danışma 
Kurulu önerisinin işleme konulmaması lazım, yani Genel Kurulda oylanmaması lazım. Oylandığı 
takdirde, gelecekte bu Parlamentoda görev yapacak milletvekillerine de bu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Anayasa'ya aykırı yaptığı olay emsal yapacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin işi 
kötü örnekleri emsal olarak gelecek kuşaklara taşımamaktır diyorum, bunun derhâl geri çekilmesi 
gerektiği görüşümü tekrar ediyorum. 

Çok değerli, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarıma da buradan saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın İçli, teşekkür ediyorum. 

Bu konudaki açıklamalarımı da zaten yaptım, fikrim değişmedi. 

Dolayısıyla, Danışma Kurulu önerisi aleyhinde de söz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Genç, bir saniye... Bir saniye... 

Aleyhinde de söz istemiştiniz. 

Buyurun Sayın İçli. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, usul tartışmasını açtınız 63'üncü maddeye göre, ben 
Sayın İçli'den sonra... 

BAŞKAN - Sayın Genç, sizin burada bakın Danışma Kurulu önerisi aleyhinde söz talebiniz 
var, başka talebiniz yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bu konuyla ilgili. Danışma Kurulu karan ayrı. Bu 
konuyla ilgili 63'üncü maddeye göre ben de usul hakkında... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 

Buradaki talebiniz sadece Danışma Kurulu önerisiyle ilgili olduğu için... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, o, Danışma Kurulu karan üzerine; bu, sizin tutumunuz 
hakkında, aleyhte söz istedim. 

BAŞKAN - Benim tutumum hakkında değil Sayın Genç. 

Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; efendim, Başkanlık Divanı 
bu yolda hatalı bir uygulama yapıyor. Bakın, 91'inci madde ve 90'ıncı maddede... Bakın, 91'inci 
maddede, zaten çok istisnai olarak temel kanun kabul edilmesi gereken konular çok muğlak sayılmış. 
Anayasa Mahkemesinin de bu yönde karan var. Orada, temel kanun niteliği taşıyan kanunlar ile İç 
Tüzük bütünüyle veya bölümler hâlinde görüşülebilir. Fakat 90'ıncı maddede, kanun hükmünde 
kararnameler, varsa değişiklikleriyle birleştirilerek bütünüyle görüşülür; bölünerek, ayn ayrı metinler 
hâlinde getirilemez ve değiştirilemez. Dolayısıyla "kanun hükmünde kararnameler" ayrı bir 
kavramdır, bunun kanun tasarısı olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Birinci konu bu. 

İkincisi: Maalesef Meclisimizin komisyonları çok zayıf. Komisyonlar doğru dürüst çalışmıyorlar. 
Getirdikleri raporlan inceleyin. Raporda bu kanun hükmünde kararname ile bu kanun tasarısının 
birleştirildiğine dair bir ibare var mı? Yok. Yani bu kadar kendi konularında yetersiz, gerekli 
incelemeyi yapmayan, yaptıklan incelemeleri komisyon raporuna aksettirmeyen komisyonlann Genel 
Kumla sunduklan bilgiler maalesef çok yetersiz. Tabii, bunun en büyük yetersizliği Meclis 
Başkanından kaynaklanıyor. Meclis Başkanı, özellikle Mehmet Ali Şahin, Meclis Başkanlığına 
geldikten sonra milletvekillerinin sorularını devamlı geri çeviriyor. 

Bir soru önergesi vermişim: "Çankaya'da oturan Abdullah Gül, Hindistan ve Bangladeş'e 
giderken..." 

BAŞKAN - Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika efendim... 

BAŞKAN - Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika efendim, bir dakika... 

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen olayı şahsileştirmeyin. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır efendim, bir şey yok. 

Sorumda diyorum ki:".. .kaç lira masraf yapmış?" Bakın,".. .kaç lira masraf yapmış?" diyorum. 
Bana sorumu iade ediyor, "Soru önergenizde kaba ve yaralayıcı sözler var." diyor. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Aynen doğru söylüyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Peki, ondan sonra, ben bunu iade ediyorum kendisine, diyorum 
ki: "Sayın Başkan, burada kaba ve yaralayıcı söz hangisidir? 

SONER AKSOY (Kütahya) - Hepsi, hepsi. 

KAMER GENÇ (Devamla) - İkinci bir cevap veriyor bana, diyor ki: "Soru önergeniz 93'üncü 
maddeye uygun görülmediğinden, reddedilmiştir." 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Güzel yapmış! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunun üzerine tekrar bir soru önergesi veriyorum. 

Tabii, sizin çok hoşunuza gidiyor da... 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Hak etmişsin sen. Devletin lisanını öğreneceksin! 
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KAMER GENÇ (Devamla) - ...sizin daha çok ders almanız lazım, çok ders almanız lazım. 

Ben sorumu tekrar veriyorum, diyorum ki: "Yahu sen şimdi '93'üncü maddeye uygun soru 
önergesi değil' diyorsun. Bu soru önergemi ya kabul edeceksin... Çünkü sen benim denetim görevimi 
yerine getirmeyi engelliyorsun ey Meclis Başkanı!" Bu defa bana yazdığı bir son yazıda, üçüncü 
yazıda diyor ki: "Çankaya'da oturan Abdullah Gül" kaba ve yaralayıcı sözdür." Allah, Allah! Ya 
"Çankaya" mı kabadır, "Abdullah Gül" mü kaba ve yaralayıcı sözdür? 

Şimdi, değerli milletvekilleri, o makamda oturanların yaptıkları işlemlerde attıkları imzaların 
anlamını bilmesi lazım. Yani Çankaya'da birisi oturuyor, Abdullah Gül. Ben şimdi mecbur muyum 
yani onların düşüncesine göre birilerine birtakım makam ve sıfatlar izafe etmek.. Ben kendime göre 
olayları yorumlarım. 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Senin vermen önemli değil, millet veriyor, millet! 

KAMER GENÇ (Devamla) - "Millet" denen kim ya! Millet, senin şurada grup başkan... Bir 
grubun seçtiği adamı milletin iradesi mi kabul ediyorsunuz? Onun için... 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Seni millet seçti. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Beni millet seçti ama beni bir grup seçmedi. O makama giden 
Abdullah Gül'ün, bugüne kadar yaptığı hiçbir işlemde o makama yakışacak davranışlar içinde olmadı. 
En başta, Suudi Arabistan Cumhurbaşkanını getirip de Çankaya'da bir otele, o Suudi Arabistan 
oturduğu masanın arkasına kendisinin fotoğrafını astı. Oturduğu masaya Tayyip Bey geldi, bir 
ayağının önünde oturdu, Abdullah Bey geldi, bir ayağına oturdu. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Ağzına alma onu, ağzına alma! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı yapılan en büyük 
haksızlık, en büyük küçümseme olayıdır. Ben, Türkiye Cumhuriyeti devletini ziyaret eden her 
yabancı, kral olsun, Amerika'nın Başkanı olsun... Bunun yapacağı şey, orada, eğer bir yerde resim 
asılacaksa bu devletin kurucusu olan yüce Atatürk'ün resmi asılacak ve orada o şekilde işlem görmesi 
lazım. Yani Suudi Arabistan Kralı geldi, bol da hediye getirdi, yedi tane tır da getirdi. Yedi tırla ne 
getirdiğini de sordum. Ayrıca da Çankaya Köşkü'nde yapılan eylem ve işlemler... Türkiye 
Cumhuriyeti'nin temel kuruluş felsefesine hiç uygun olmayan işlemlerde bulundu. Ben onun için 
"Çankaya'da oturan Abdullah Gül" diyorum. Bunda ne kaba ve yaralayıcı söz var. Yani görüyorsunuz 
ki, Meclis Başkanı, maalesef, kendisine göre, ille onun kafasından sözcükleri kullanmamız gerektiğini 
söylüyor. Evvela onu yapacağına, Meclisi ciddi, komisyonları ciddi denetle, Mecliste doğru dürüst 
kanun çıkmasını sağla. 

Maalesef artık Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi kalmamış değerli 
milletvekilleri. Her kanun temel kanun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç. 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Danışma Meclisi nasıldı? Sen 12 Eylül döneminde Danışma 
Meclisindeydin! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Danışma Meclisi... 

Efendim, bir dakika var. 

BAŞKAN - Zaten söz talebiniz var Sayın Genç, teşekkür ediyorum. 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, bana bir soru sordu. 

BAŞKAN - Lütfen Sayın Genç, karşılıklı konuşacak değilsiniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Zaten bir dakika veriyorsunuz. Niye böyle taraflı 
davranıyorsunuz? 

BAŞKAN - Taraflı falan hareket etmiyorum. Danışma Kurulu önerisinde on dakika söz talebiniz 
var Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama şimdi bakın, beş dakika... Bir dakikayı vereceksiniz. Burada 
bugüne kadar uygulama böyle. 

Yani bakın, Mehmet Ali Şahin bana uyarma cezasını verdi, ondan sonra üç dakika savunma 
hakkını verdi! Yani sizin ilkeleriniz bu mudur? Üç dakikada savunma hakkı kullandım! 

BAŞKAN - Sayın Genç, teşekkür ediyorum. 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - İşgal etme milletin kürsüsünü! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse, siz Başkanlığı iyi yönlendiriyorsunuz ama ben gerekli 
haddinizi bildiririm yine! 

BAŞKAN - Bu konudaki görüşlerim değişmediği için Sayın İçli, Danışma Kurulu önerisi 
üzerinde buyurun. On dakika söz talebiniz var. 

Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz istediniz. 

Buyurun. 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 

1.- Gündemdeki sıralama ile 485 ve 477 sıra sayılı kanun tasarılarının İç Tüzük'ün 91 'inci 
maddesine göre temel kanun olarak ve bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi (Devam) 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlanm, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Ben bir milletvekili olarak, bir hukukçu olarak uyarı görevimi yaptım. Tarih bu tutanaklara 
tanıklık edecek. Benim görevim bu kadar. 

Şimdi gelelim Danışma Kurulu önerisinin neden aleyhinde söz aldığıma dair görüşlerime. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi Danışma Kurulunun önerisine baktığım zaman, işte temel kanun olarak 
görüşülmesi gereken Yurt Dışındaki Türkler Başkanlığı Kanun Tasarısı ve Kanun Hükmündeki 
Kararname var, Yükseköğrenim Teşkilatıyla ilgili bir kanun teklifi veya tasarısı -tam bilemiyorum-
Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda arasında yapılan bir sözleşmenin onaylanması var, bir de İslam 
ülkeleriyle yapılan, işte bir tüzüğün buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmesine dair 
kanun tasarı ve tekliflerinin öncelikle gündeme alınması ve görüşülmesi istemleri var. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin gerçek gündemiyle Parlamentonun, Meclisin gerçek 
gündeminin çakışmadığını fırsat bulduğum zamanlarda özellikle altını çizerek belirttim. Şimdi 
Danışma Kurulunun işte gündemi bu, ama Türkiye'nin gündemi değerli arkadaşlarım, açlık, 
fukaralık, işsizlik, yatırım olmaması, bir tarafta hastanelerde vatandaşlarımızın, devletin hüküm ve 
tasarrufunda olması gereken, o meseleleri çözmesi gereken sağlık sorunları, diğer taraftan 
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öğrencilerimizin eğitim sorunları artık dağ gibi büyüyor. Vatandaşımız soluk alamaz duruma geldi. 
Fakat bunlar olurken, ama bir bakıyorsunuz Türkiye'de Türkiye'nin gündemine başka şeyler geliyor. 
Ne geliyor? İşte birkaç gündür tartıştığımız Anayasa değişiklikleri ve AKP'li kurmayların özellikle 
Başbakan Yardımcısı eski Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'in hazırladığı, mevcut Adalet Bakanımız 
Sadullah Ergin'in hazırladığı ve AKP Grup Başkan Vekili Sayın Bekir Bozdağ'ın hazırladığı Anayasa 
taslağı tartışılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de yeterince gerilim var, Türkiye'de yeterince hoşgörüsüzlük var, 
Türkiye'de yeterince çatışma var. Hükümetin görevi o ülkede hoşnutsuzluğu, gerilim varsa gerilimi 
ortadan kaldırmaktır. Hükümetin görevi gerilim yaratmak değildir. Şimdi birazdan -tabii zaman çok 
kısıtlı olduğu için çok detaylı girmeyeceğim ama- ana başlıklar hâlinde sıkıntıları sizlerle paylaşmak 
istiyorum ve bizi izleyen çok değerli, çok saygı değer halkımızla paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hani halk arasında bir söz vardır "Minareyi çalan kılıfını hazırlar." İnanın 
bu söz, bu Anayasa taslağının yanında çok hafif kalıyor. Şimdi bakıyorsunuz -tabii çok önemli 
hükümler de var, değişmesi gereken hükümler de var- yani bilim insanlarının, yargının içinde olan 
insanların yıllarca şikâyet ettikleri, hem akademik düzeydeki tartışmalarda ifade edilen bazı 
değişiklikler var. Örneğin, YAŞ kararlarına yargı yolunun açılması, disiplinle ilgili idari yargı yolunun 
açılması, ondan sonra kamu çalışanlarına, memurlara -öyle ifade edeyim- toplu sözleşme ve grev 
hakkının verilmesi... Bunlar hep önemli konular. Her ne kadar bu taslakta toplu sözleşme hakkı varsa 
da grev hakkı yok. Grev hakkı olmayan bir toplu sözleşme nasıl olacaksa tabii ayrı bir tartışma 
konusu! Tabii, olumlu birtakım maddeler de var ama bunlar, benim ifademle "elma şekeri". Yani 
çocukları kandırmaya yönelik olan elma şekerleri olarak bu taslağın içine serpiştirilmiş. 

Ama değerli arkadaşlarım, burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu taslağa baktığınız 
zaman, bu taslak Anayasa'mızın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez olan, cumhuriyetin 
niteliklerinden olan Anayasa'nın 2'nci maddesine aykırıdır, açıkça aykırıdır. Neden aykırıdır? 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa'mızın 2'nci maddesi -artık hepimiz ezbere biliyoruz; artık 
vatandaşlarımız da biliyor- sayıyor niteliklerini: "...insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı -bakın, burası önemli, altını çiziyorum- başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir." der. 

Anayasa'mızın "Başlangıç" kısmına atıf yaptığına göre, Anayasa'mızın Başlangıç'ında belirtilen 
niteliklere sahip bir cumhuriyetten söz ettiğine göre, Anayasa'mızın üçüncü fıkrasına, "Başlangıç" 
bölümünün üçüncü fıkrasına da bakmak gerekiyor. Burada ".. .hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada 
gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş olan -altını çiziyorum- hukuk düzeni 
dışına çıkamayacağı;" dediği gibi, dördüncü fıkrasında da kuvvetler ayrımının devlet organları 
arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından 
ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve iş birliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa'da 
ve kanunlarda olduğunu belirtir "Başlangıç" hükmü. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa'mızın 6'ncı maddesinde, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk 
milletine ait olduğu, egemenliğin Anayasa'nın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle 
kullanılabileceği de açıkça ifade edilmiştir ve Anayasamızın 9'uncu maddesinde de bu yetkili 
organlardan yargı yetkisini de Türk milleti adına... Yine çizdim altını... Hep diyoruz ya biz 
milletvekilleri, yasama organları Türk milleti adına bir yetki kullanıyoruz, yargı organları da Türk milleti 
adına bağımsız mahkemelerce bu yetkiyi kullanır ve Anayasa'nın 11'inci maddesi -Anayasa'nın 
bağlayıcılığı ve üstünlüğü- "Anayasa hükümleri, yasama -yani burayı- yürütme -yani Hükümeti- ve 
yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır." der. 
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Şimdi, bu taslakta tabii çok enteresan hükümler var ama en dikkat çekici olanları artık hepimiz 
biliyoruz, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili düzenleme. Bu, hep konuşulacak. Daha 
teknik incelemelerden sonra üniversitelerden, ilgili kuruluşlardan buna tepki gelecek. Başka? Anayasa 
Mahkemesiyle ilgili düzenleme var. Anayasa Mahkemesinin yapısını bu Anayasa değişikliği 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hemen değiştirebilecek düzenlemeler var. Başka? Siyasi partilerin 
kapatılmasıyla ilgili, 69'uncu maddeyle ilgili değişiklikler var. Başka? İdarenin, yürütmenin 
denetlenmesiyle ilgili, Anayasa'nın 125'inci maddesiyle ilgili de çok vahim bir düzenleme var. 

Değerli arkadaşlarım ama, çarpıcı olması açısından söylüyorum, Anayasa'nın 69'uncu 
maddesindeki düzenlemede -bakın aldım bölümü- diyor ki: "İdarenin eylem ve işlemleri 
odaklaşmanın tespitinde gözetilemez." Bakın, "idarenin eylem ve işlemleri odaklaşmanın tespitinde 
gözetilemez." Bu, hangi ruh haliyle konuldu? Anayasa Mahkemesinin, biliyorsunuz, AKP kapatma 
davasındaki gerekçelerini engellemek için konuldu bu. Çünkü, Anayasa Mahkemesinin, Anayasa'nın 
10'uncu ve 42'nci maddelerinde yapılan değişikliği AKP'nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı 
olduğunun bir numaralı kanıtı olarak kabul etti 11 üyeden 10'u. Şimdi, Anayasa Mahkemesinin bu 
kararım baypas etmek için birçok düzenleme yapılmış 69'da ama bu ifade konulmuş. Başka? Bakın, 
Anayasa 125'te bir değişiklik yapılıyor. Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 
denetimi için sınırlı olup hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Şimdi, değerli 
arkadaşlarım, vatandaşların idarenin haksız işlem ve eylemlerine karşı korunduğu yer neresidir? 
Yargıdır, idare mahkemeleridir, üst mahkeme de Danıştaydın Danıştay kimi davalara ilk ve son derece 
mahkemesi olarak bakar ve buradaki incelemeleri, hukuki incelemeler, hukuka uygunluk denetimi 
olduğu gibi yerindelik denetimi suretiyle vatandaşlarımızı devlet karşısında, devletin o gücü 
karşısında koruyan bir düzenlemedir. Şimdi siz bunu ortadan kaldırırsanız yürütmenin Anayasa gereği 
denetlenmesini ortadan kaldırıyorsunuz. Bunları neden söylüyorum? İlk başta söylediğim kuvvetler 
ayrılığı konusundaki o Anayasa'nın "Başlangıç" hükmünün ne kadar önemli olduğunu ifade etmek 
için söyledim. Eğer siz bu değişikliklerle yürütme organını yargı denetiminden çıkartır ve yasama organı 
marifetiyle çıkartılan Anayasa değişikliğiyle yargı üzerinde yürütme organının baskısını oluşturursanız 
bu ülkede demokrasi olamaz, demokrasiden söz edilemez. Bu çok vahim ve bakın böyle bir girişim... 
Benim görüşüme katılırsınız, katılmazsınız ama ben Anayasa 10 ve 42'de yapılan değişiklikte de burada 
uyardığım gibi Anayasa Komisyonunda da uyarmıştım. "Yapmayın." dedim, "Bu işlem hukuka aykın, 
başımıza ciddi sıkıntılar açar Türkiye Büyük Millet Meclisinin." dedim, dinlenmedi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın İçli, lütfen tamamlayınız, buyurun. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bakın, bu girişim de, Türkiye'nin gündemine getirilecek bu 
değişiklik de hukuk devleti ilkesini ve 2'nci maddede belirtilen cumhuriyetin nitelikleri ilkesini 
zedeleyeceği için AKP'nin başına çok ciddi sorunlar açar. Bak, o zaman laiklik karşıtı eylemlerin 
odağıydı, şimdi hukuk devletini ortadan kaldıracak eylemlerin odağı olarak kabul edilebilir. Bunu ben 
söylüyorum, kabul etmeyebilirsiniz ama bugün The Wall Street Journal'da -bir gazete; bugün 
gazetelerimizde vardır, size çok kısa bir alıntı yapayım otuz altı saniyede- diyor ki: "Çok güçlü olan 
Başbakan giderek daha da otoriter, eleştirileri hor gören bir lidere dönüştü." diyor. Devam ediyor, 
hızla okuyorum: "Erdoğan partisini demir yumrukla yönetiyor. 'AK PARTİ'nin kendisini eleştirenleri 
dinleyecek vakti yok.' diyor. AK PARTİ eğer bu çağrıları duymaz ve mesaj almazsa Türkiye'nin 
Batılı dostlarının korkularının başına gelme olasılığı belirir." diyor ve diyor ki: "Anlamlı ekonomik 
ve siyasi reformlar yapmak yerine kavga çıkartmak eğiliminde olursa, bu, AKP'nin sonu olur." diyor. 
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Kavga çıkartmaktan vazgeçin. Ekonomiyle ilgili, vatandaşın gerçek gündemine dönün. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Bir milletvekili olarak benim görüşüm bu. 

Sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İçli. 

Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz isteyen Kamer Genç, Tunceli Milletvekili... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - İlimi de söyle Sayın Başkan, ilim kutsal bir ildir. 

BAŞKAN - Sayın Genç, Genel Kuruldaki tüm sayın milletvekilleri duydu zannediyorum sizden 
başka, Tunceli ilini söylediğimizi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Tunceli Türkiye'de istisnai bir ildir de, onu çok gür sesle 
söyleyeceksin. 

BAŞKAN - Sayın Genç, kimin ne yapacağına siz karar veremezsiniz burada. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani benim kafama göre karar verseniz daha isabetli olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulu karan üzerine söz almış bulunuyorum, 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Dün Libya'dan bir vatandaş bana telefon ediyor, diyor ki: "Burada bizi çalıştıran firma paramızı 
ödemiyor ve 350 tane Türk vatandaşı burada, Libya polisi başımıza tabanca dayamış, zor 
durumdayız." Ben telefonunu veriyorum: 218 924148102. 

Yani görüyorsunuz, vatandaş ta Libya'dan benim cep telefonumu buluyor ve derdini bana 
anlatıyor ama Türkiye'de hükümet yok ki arkadaşlar, vatandaşın işleriyle ilgilenen hükümet yok ki! 

Şimdi, Danışma Kurulu karan Meclisin çalışmasını düzenleyen bir karardır. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, Anayasa değişikliğini yaptık, kamuoyuna gitti, Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesi lazım. Niye bununla ilgili kanunu çıkarmıyorsunuz? Geçen gün Anayasa 
Komisyonuna gittik. Benim ta 2007'de verdiğim bir teklif var, ele almadılar, birisi orada diyor ki: 
"Acelesi yok." Abdullah Gül yarın öldü ne yapacaksınız? Ne oldu? Diyecek misiniz ki yahu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi iki buçuk senedir Mecliste bir Cumhurbaşkanının seçilmesine ilişkin kanun 
çıkarmıyor? Yani bu kadar konulardan uzak, konularla hiç ilgisi olmayan, Türkiye'nin gerçeklerinden 
uzak bir parlamento olmaz. 

Şimdi, bir Anayasa değişikliğini attınız ortaya. Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, ekonomi 
çökmüş, iç ve dış borç almış yürümüş, işsizlik almış yürümüş. İnsanlar, gördünüz işte, evinin damına 
çıkıyor, adam çıkıyor, kansı çıkıyor, oğlu çıkıyor, kızı çıkıyor "Açım, ben kendimi atacağım." diyor. 
Her gün Meclise birçok insanlar geliyor "Biz açız." diyor. İşsizlik almış gitmiş. Şimdi, bu kadar, 
büyüme bakımından, dünyada büyüme bakımından, son sırada, en eksi büyümeyle malul bir Türkiye. 
Efendim, Türkiye, borçları, iç ve dış borçlan en yüksek olan ülkelerden birisi. Belki kısa zamanda 
da memur maaşlan bile ödenmeyecek bir ekonomik çöküntü içinde olan bir devletin, bir hükümetin... 
Sırf bu gündemi değiştirmek için Anayasa değişikliğini getiriyorlar. Ya, şimdi, bugün evvela, temel, 
yani esas ihtiyaç duyulan kısım Anayasa değişikliği mi? 

Şimdi, öyle bir şeyler söyleniyor ki, Tayyip Bey diyor ki: "Efendim, hâkimler hakkında hâkimler 
karar veriyorsa milletvekilleri hakkında da milletvekilleri cezalandırma kararı versin." Yahu şimdi, 
bakın, sayın milletvekilleri, yani ben ilkokuldaki bir öğrencinin böyle bir mantık yürüteceğini 
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kesinlikle kabul etmiyorum. Ya şimdi Anayasa'mız var, o Anayasa'da, okuma yazması olan kişi 
okur, bakar ki yargılama yetkisi Türk milleti adına yargıya aittir yani sen nasıl oluyor da diyorsun ki: 
"Beni yargı yargılayamaz Meclis yargılasın." 

Şimdi, getirmişsiniz bir kanun maddesi, şimdi, sayın milletvekilleri, bir Anayasa değişikliği, 
hem de Anayasa değişikliği; diyorsunuz ki: "Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi partilerin 
kapatılmasına karar verir." Bundan daha mantıksız, akılsız, tutarsız bir teklif olur mu ya? Yani şimdi 
nasıl olur, hangi parti hangi parti hakkında kapatma kararını verecek? Ya insanlar bir teklif getirdikleri 
zaman bunda bir akıl olacak, bir mantık olacak, bir izan olacak, bir fâm olacak yani hukukun bir 
dayanağı olacak. Dünyanın neresinde bir siyasi parti diğer bir siyasi parti tarafından kapatma kararı 
verir? Yani bunu, eğer bu kamuoyuna teklif diye sunan bir irade, bir düşünce varsa, benim onunla 
hiçbir konuda müşterek bir tarafım olamaz yani hiçbir tarafta müşterek bir tarafım olamaz çünkü bu 
kadar yetersiz, hafif, hukuka uymayan bir olayla, abesle iştigal demektir. Yani olur mu yahu? Şimdi, 
Meclis bu kadar... Yani siz "Koskoca iktidar partisiyiz." diyorsunuz ve 340 milletvekiliniz var. Yahu, 
hiç mi biriniz "Yahu arkadaş, böyle bir teklif yapamayız, bu olmaz..." 

Şimdi, diyorsunuz ki: "Anayasa Mahkemesini kaldıracağız, Cumhurbaşkanı 19 üyesi hakkında 
karar versin." Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin yapısı belli. Türkiye'de, işte Meclisin seçtiği kurullar 
var. İşte, RTÜK... RTÜK'teki dönen keyfîlikler, hukuksuzluklar yani nerede dönüyor? Ben bir televizyona 
çıkmışım. Televizyonda, neymiş, efendim, AKP'yle ilgili, aleyhine bir iki laf etmişim. Benim açıklama 
yaptığım televizyona bir uyan cezası geliyor. Kim tarafından veriliyor? Bülent Annç tarafından veriliyor 
çünkü Bülent Annç'ta yiğitlik varsa, çıksın karşıma, televizyonlarda konuşalım. Öyle devletin borazanı, 
Bülent Annç'ın borazanı olan o TRT'de... Onu da getirsin, çıkalım, orada konuşalım. 

Arkadaşlar, insanlar evvela dürüst davranmalıdır, dürüst icraat yapmalıdır, dürüst olmalıdır yani 
bir yandan çıkacaksınız her türlü soygunu yapacaksınız, her türlü suistimali yapacaksınız, her türlü 
keyfîlikleri yapacaksınız, bunları dile getiren adamları da susturmaya çalışacaksınız. 

Şimdi, bana, vatandaşın birisi mesela bana bir yazı göndermiş, diyor ki İstanbul Belediyesi 
hakkında: Kamu İhale Kanunu'na aykırı tam yirmi tane ihale yapmış. Yirmisinin de iptali için 
Danıştaya dava açmış ve kazanmış ama İçişleri Bakanı bunlar hakkında soruşturma karan vermiyor. 
Bakın, bir tanesi şu: Şimdi, İstanbul'da bir üst geçit yapmış. Bu üst geçit eski Futbol Federasyonu 
Başkanı Hasan Doğan'ın evini kapatmış meğer Rahmetli Hasan Bey de Tayyip Bey'e demiş ki: 
"Yaptığınız üst geçit benim evimi kapattı." Hemen gitmişler; 4,5 trilyon lira harcadıkları o üst geçidi 
yıkmışlar getirmişler başka bir yere yapmışlar. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın bu millette insanlar aç, işsiz, para bulamazken, yani sen bir 
tane kişinin... Kaldı ki, sonra, o projeyi yaparken aklın nerdeydi? Bir üst geçit yapıyorsun, Tayyip 
Bey'in dostu, rahmetli Hasan Doğan'ın evini kapatıyor diye gidip o üst geçidi -Ünverdi aynı 
zamanda- yıkıyorsun. Tabii, biz biliyoruz Hasan Bey'le bu ilişkisini çünkü Hasan Bey'i Futbol 
Federasyonu Başkanı seçtirmek için Tayyip Bey, kulüplerin 45 trilyon liralık vergi borcunu affetti. 
Sonra, o bir tane, Tayyip Bey'in oğlunun aldığı gemicik var biliyorsunuz, herhalde onlardan, o 
gruptan satın alındı. Yani işte siciliniz bu, kimliğiniz bu, geçmişiniz bu. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, yani Türkiye gerçekten çok büyük karanlıklara döneminizde gidiyor. 
Böyle bir şey olur mu? Bir defa, bir gizli tanık çıkarmışsınız ortaya. Gizli tanık olarak, en namuslu, 
en masum insanlan onların verdiği gerçek dışı beyanlara göre tutuyorsunuz hapislere tıkıyorsunuz. 

Yine, özel görevli mahkemeler... Devlet Güvenlik Mahkemesini kaldırdınız ama Türk Ceza 
Kanunu'nun 250 ve 251 'inci maddesine göre özel yetkili mahkemeler getirmişsiniz. Bunların içinde, 
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bu özel yetkili mahkemelerin içinde bir kısım size çok yakın olan hâkim ve savcılar var ve bunlar 
Türkiye'de insan haklarını ayaklarının altına almışlar. Bir bakıyorsunuz, işte, Erzincan'daki 
Cumhuriyet Başsavcısı, yani ortada hiçbir neden yokken tutuluyor, içeriye atılıyor. Geçen gün 
avukatını dinledim, "Yahu, Allah rızası için, 12 tane hakkında gizli tanık var, on iki tane klasör var, 
torbalar dolusu evraklar var. Üç gün içinde altmış sayfalık hakkında iddianame hazırlandı." diyor. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bir memlekette eğer hukuk bu kadar ayak altına alınırsa bu 
memlekette herkesin yaşama şansı rizikoya girer. Siz bugün iktidardasınız. O mesele değil. Zaten 
şurada bir sene sonra da seçim var en geç, uzatsanız bile. Ama yarına, bu sizin zamanınızda çıkan 
kanunların, insan haklarına, insan haysiyetine, demokratik hukuk sistemine ne kadar büyük bir 
katliam olduğunu göreceksiniz. Böyle bir şey olur mu? Gelin, hemen o özel tanıkla ilgili kanunu 
kaldıralım, özel mahkemeleri kaldıralım. Her mahkeme kendi alanları içinde karar versin arkadaşlar. 
Yoksa, İstanbul'daki kişi gidip de Tunceli'deki adamı tutuklayıp getiriyor. Ne gerek var? Oradaki de 
hâkim değil mi? 

Değerli milletvekilleri, şimdi Tayyip Bey diyor ki: "Yasama ve yürütme yargının kuşatması 
altında." Böyle bir şey olur mu sayın milletvekilleri? Anayasal rejim var. Anayasa'mızda ne diyor? 
Kuvvetler ayrılığı var. Kuvvetler ayrılığında yargı yetkisi kime aittir? Yargıya aittir. Peki, senin 
Anayasa'nda diyor ki: "İdarenin her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir." Yine 
Anayasa'mıza göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı kanunlar Anayasa Mahkemesi 
denetimine tabidir. Peki, sen Anayasa'yı okudun mu, okumadın mı? Okudunsa... Ben bir de 
diplomasını da şey ediyorum Tayyip Bey'in, nereden mezun o diplomasını da özellikle istiyorum 
yani... 

AHMET YENİ (Samsun) - Hadi be! Hadi be! 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Onun diplomasını konuşmak sana düşmez. Haddini bil! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yok, yok... Onu öğrenmek istiyorum, hangi üniversiteyi ne zaman 
bitirmişse o diplomayı da isteyeceğim ben. Yazılı soru önergesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET YENİ (Samsun) - Terbiye diye bir şey yok ki! 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Danışma Meclisine kim getirdi seni? Anlat bakalım. 

BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Zaman versin, sana güzel ders veririm. Senin çok güzel ders 
almaya ihtiyacın var. 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Danışma Meclisine kim getirdi seni? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben Danışma Meclisinde, bu Mecliste en onurlu mücadeleyi 
yaptım ve beni veto ettiler, benden sonra sizleri tekrar iktidara getirdiler... 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Terbiyesiz herif! 

KAMER GENÇ (Devamla) - ...ve benim bu Danışma Meclisinde yaptığım mücadeleyi siz 
kendi başkanınıza karşı veremiyorsunuz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Kapat çeneni be! Terbiyesiz herif! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, sizin getirdiğiniz şu rejimde 12 Eylülden daha karanlık bir 
rejim getirdiniz. 12 Eylülde insanlar getirilip de iki sene hapishanelerde tutuklanmıyordu. 
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BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen... Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) - İnsanlar bu kadar sorgusuz, sualsiz içeriye atılmıyordu... 

AHMET YENİ (Samsun) - Karanlık adam! 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Utanmaz herif! 

BAŞKAN - Sayın Milletvekili, lütfen oturur musunuz. 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Utanmaz! 

BAŞKAN - Sayın Milletvekili... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla sizin rejiminiz, 12 Eylül rejimine lanet okutacak kadar 
karanlık, insan hak ve özgürlüklerini yok eden bir davranış biçimidir. (AK PARTİ sıralarından 
gürültüler) 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Karanlık sensin! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için sizlere ben bir tavsiyede bulunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Çerçi, lütfen oturun. 

AHMET YENİ (Samsun) - Karanlık, karanlık adam! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu memleketi bu kadar karanlıklara götürmeyin, bu karanlıkların 
içinde siz de kalırsınız. 

AHMET YENİ (Samsun) - Aydınlığa çık! 

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Çünkü bu karanlıklara imza atanlar yarın çok büyük hesap 

ödeyeceklerdir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Genç, teşekkür ediyorum. 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Danışma Meclisiyle Türkiye'yi karanlığa götüren sen değil 
misin? 

HAYDAR KEMAL KURT (İsparta) - Bu Anayasa'yla Türkiye'yi karanlığa sürükleyen sen 
değil misin? Utanmadan hâlâ konuşuyorsun. Otuz senedir bu Anayasa'yla yöneten siz değil misiniz 
ya? Hâlâ konuşuyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı istiyorum. 

BAŞKAN - Arayacağım Sayın Genç. 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Sen bir yüzüne bak! 

BAŞKAN - Sayın Çerçi, lütfen oturun. 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Yüzüne bir bak sen, aynaya bir bak! 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Benim yüzümde ne var ya? 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Aynaya bir bak! Şu hâline bir bak! 

BAŞKAN - Sayın Çerçi, lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sen bana bak, Manisa'da... Ben seni Manisalılara şikâyet ediyorum. 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Utanmaz herif! Utanmıyorsun! Aynaya git de bir bak! 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Sen aynaya bak! Benim nur yüzlü yüzüm var. Sen yüzüne bak! 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Sen bak benim yüzüme, bir de kendi yüzüne bak. 

BAŞKAN - Sayın Çerçi, lütfen oturur musunuz. 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Meclisin seviyesini düşürüyorsun. Utanmaz herif! 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sen hastanelerine bak, hastanelerine! Hastanelerinden biraz 
daha vurgun vur! 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı aranacak diye burada tahammül 
ederek oturmaya çalışıyoruz. Bu kadar saçmalık olmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Müdahalemizi yaptık Sayın Kaçır. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Öneriyle, konuyla alakalı hiçbir şey konuşmadı. Lütfen müdahale 
ediniz. 

BAŞKAN - Müdahalemizi yaptık Sayın Milletvekilim, teşekkür ediyorum. 

Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısı arayacağım: Kabul 
edenler.. .Kabul etmeyenler... 

Kâtip Üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için elektronik sistemle oylama yapacağım. 

Üç dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır ve Danışma Kurulu önerisi kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi 
vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım: 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) ÖNERGELER (Devam) 

2.- Denizli Milletvekili Hasan Er çelebi 'nin, (2/499) esas numaralı Kanun Teklifi 'nin doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/194) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/499 Grev, Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifim 45 
gün içerisinde Komisyonda görüşülmediğinden İç Tüzüğün 37. Maddesine göre Genel Kurul 
Gündemine alınması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Hasan Erçelebi 

Denizli 

BAŞKAN - Teklif sahibi Hasan Erçelebi, Denizli Milletvekili. 

Buyurun Sayın Erçelebi. 

HASAN ERÇELEBİ (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve bizi televizyonları 
başında izleyen Kamu Görevlileri Konfederasyonu başkanları, yöneticileri, sendikacılar ve değerli 
memurlar; hepinizi Demokratik Sol Parti ve şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanununda Değişiklik Teklifim üzerinde söz aldım. AKP 
Hükümeti sekiz yıldır kamu görevlilerine "Size sendikal hak vereceğim, toplu sözleşme hakkı 
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vereceğim, grev hakkı vereceğim." diye vaatte bulundu. Şimdi, gördük ki, artık sözler bitti, şimdi 
eylem zamanı. Biz de kanun teklifimizde Türkiye'nin bir eksikliği olan kamu görevlilerinin sendikal 
haklarındaki toplu sözleşme ve grev hakkı eksikliğinin giderilmesini istedik. Sendikalar artık, toplu 
görüşmeden bıktılar "Önümüzdeki yıl masaya oturmayacağız." diyorlar. Ne istiyorlar? Toplu 
sözleşme ve grev hakkı istiyorlar ve "Sorun masada değil, sorun yasadadır." diyorlar. 

Grev, emek ve ekmek mücadelesinin en demokratik silahıdır; grev, sendika özgürlüğünün 
vazgeçilmez bir öğesidir. İşte onun için "Grev olmadan sendika hakkı, sendika özgürlüğü olmaz." diyoruz. 

Anayasa'mızın 51'inci maddesi "çalışanlar" diyor, memurlar ve işçiler diye ayırmıyor, ondan 
sonra gelen bazı maddelerinde ayrım var. 

AKP Hükümeti Anayasa'nın 90'ıncı maddesini değiştirmekle aslında iyi bir görev yaptı, sizi 
kutluyorum ama 90'ıncı maddenin gereği olan adımlan atmadınız, atmıyorsunuz. Anayasa'nın 
90'ıncı maddesinde, uluslararası sözleşmeler ve bu arada çalışma hayatıyla ilgili ILO sözleşmeleri 
yasalann üzerindedir ve Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulunulamaz diyor. O hâlde, Anayasa'nın 
90'ıncı maddesi gereği çalışanlara, kamu görevlilerine pekâlâ sözleşmeli ve grevli sendika hakkı 
verilebilir. 

AKP her sözünde demokratikleşmeden bahsediyor ama son hazırladığı Anayasa paketine 
bakıyoruz, burada memurlarla ilgili "toplu görüşme" yerine "toplu sözleşme" sözcüğü eklenmiş ama 
grev yok. Şimdi ben soruyorum: Siz ne biçim demokratsınız? Siz kendinize mi demokratsınız? Hani 
sekiz yıldır söylediğiniz demokratikleşme şarkıları nereye gitti? Siz, kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? 
O kamu görevlileri ki göreve başladıkları ilk günden emekli oluncaya kadar hep yasal düzenlemelerle 
uğraşırlar. O yüzden, sizin ne yapmak istediğinizi, ne yapacağınızı çok iyi bilirler, hangi oyunlar 
içerisinde olduğunuzu çok iyi bilirler diye düşünüyorum. 

AKP Hükümetinin hazırladığı Anayasa paketinde esas olan parti kapatmadır, gerisi teferruattır. 
İşte, o yüzden, AKP'nin hazırladığı paket aslında bir havuç Anayasa paketidir. Herkese havuç 
göstererek, ola ki referanduma giderse, "Halkın oylarını alırız." düşüncesidir. 

Gelin, teklifimize destek verin diyorum. Gelin, hep beraber kamu görevlilerine özgür bir sendika 
hakkı, özgür bir toplu sözleşme hakkı, özgür bir grev hakkı verelim. Bu sizin için aslında bir 
samimiyet... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Erçelebi, lütfen tamamlayınız. 

Buyurun. 

HASAN ERÇELEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sevgili AKP milletvekilleri, yarın meydanlara çıkacaksınız. Peki, bu yasanın yüzü suyu 
hürmetine "AK PARTİ milletvekilleri" diyorum. Başbakan daha iki ay önce Memur-Sen'in 
toplantısında söz verdi, ben de orada dinledim. Şimdi, ülkemizi yöneten Sayın Başbakana ve onun 
arkasında Hükümeti destekleyen siz değerli milletvekillerine sesleniyorum: Gelin, bizim teklifimize 
destek verin. Hiç olmazsa bu samimiyet testinden hem AK PARTİ olarak -bu yasanın yüzü suyu 
hürmetine- hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu sınavdan alnımızın akıyla çıkalım, aksi 
hâlde sözler hiç de geçerli olmayacaktır. 

Benim bu kanun teklifini hazırlamamda ve bugünkü konuşmamda katkı koyan bütün memur 
konfederasyonlarına huzurunuzda teşekkür ediyorum ve "ak" oylarınızı memurlar için talep 
ediyorum. Sağ olun, var olun. (DSP sıralanndan alkışlar) 

- 3 9 9 -
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erçelebi. 

Bir milletvekili adına söz isteyen Hasan Macit, İstanbul Milletvekili. 

Buyurun Sayın Macit. 

HASAN MACİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili 
söz almış bulunuyorum. Sözlerime geçmeden önce, şahsım ve Demokratik Sol Parti adına yüce 
heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, kamu görevlileriyle ilgili sendikal örgütlenmenin önünü açan, 2001 
yılında çıkarılan yasada bir eksiklik var ve bu eksiklik, geçen süreç içerisinde daha net biçimde ortaya 
konmuştur çünkü kamu görevlileri, örgütlenme konusunda başarıyla görevlerini, üzerlerine düşen 
çalışmaları yapmışlar ve sendikal örgütlenmelerini tamamlamışlardır ama bu sendikal 
örgütlenmelerinin tamamlanması yeterli değildir, bu kanunun grev ve toplu sözleşme ile 
taçlandınlması gerekmektedir. Çünkü geçmiş uygulamalarda, yürütme ile sendikaların yaptığı toplu 
görüşme sonucunda, ne yazık ki o dönemde alınan kararlara dahi yürütmenin uymadığını, bazı 
imzalanan, verilen sözlerin yerine getirilmediği görülüyor. O zaman verilen sözler daha sonra 
uygulamaya geçmediği için, hiçbir anlamı da kalmıyor. Bu nedenle, toplu görüşmeye, toplu 
sözleşmeye oturan sendikaların da bir yaptırımı olması gerekir. Avrupa standartlarındaki sendikaların 
elinde olan hakları ILO sözleşmeleriyle Türkiye de tanımıştır ve bu ILO sözleşmelerini Türkiye 
tanıdığına göre, 2004 yılında Anayasa'da yapılan değişiklikle bunlar da 90'ıncı madde kapsamında 
iç hukukun üzerinde sayıldığına göre, sendikalara grev hakkı ve toplu sözleşme hakkı verilmesi 
yönünde anayasal bir engel bulunmamaktadır. Bu, bu kanun ile verildiği zaman kamu görevlileri 
önemli bir kazanım elde etmiş olacaklar ve haklarını koruma noktasında gerekli mücadeleyi 
yapacakladır. Bu bağlamda, Sayın Başbakanın 2004 yılında kamu sendikalarına "Size, grev ve toplu 
sözleşme hakkını vereceğiz." diye bir sözü vardır. Sayın Başbakanın bu sözü üzerine, bugün bu yasa 
da geldiğine göre, Başbakanın vermiş olduğu sözü gerçekleştirme yönünde bir adım atılacağım, 
iktidar milletvekillerinin, Başbakanın bu verdiği sözün doğrultusunda oy kullanacaklarını ve bu 
kanunun gündeme alınması yönünde oy kullanacaklarını düşünüyorum eğer farklı bir oy kullanırlarsa 
Sayın Başbakanın ve Genel Başkanlarının söyledikleri, verdikleri sözün aleyhine hareket etmiş 
olacaklardır, bu da bir testtir, sınavdır diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in, Hükümet adına sendikalarla 
yaptığı bir görüşmede... O görüşme sonucunda da grev ve toplu sözleşmenin verilmesine yönelik 
mutabık kaldıklarını, bunun anayasal bir değişiklikle gerçekleştirilebileceğini söylemiştir ama biraz 
önce söylediğim anlamda bu Anayasa değişikliğine gerek yoktur. Anayasa değişikliği de bugünlerde 
gündeme geldiğine göre ve Mehmet Ali Şahin'in, Sayın Meclis Başkanının bu bağlamda 
söylediklerinin de gerçekleşmesi gerekir. Kaldı ki bugün, AKP Grubunun Anayasa değişikliğiyle 
ilgili ortaya koyduğu tutumu da o gün Mehmet Ali Şahin şöyle yanlış buluyor, bakın, o gün diyor ki: 
"Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisinde mutabakat sağlanması gerekir. 184 milletvekilinin 
imzasıyla konu Meclis gündemine getirilebilir." Yani Sayın Mehmet Ali Şahin Meclis Başkanı 
olmadığı dönemde yürütmenin bir bakanıyken Anayasa değişikliğinin Mecliste bir mutabakatla 
sağlanabileceğini, mutabakatla gerçekleştirilebileceğini söylüyor. Bugün de AKP anayasal 
değişiklikleri gündeme getirdiğine göre, bugün de Meclis Başkanı olan Mehmet Ali Şahin'in 2007 
yılında bu söylediği sözün arkasında durması gerekir ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa 
değişikliği konusunda mutabakat sağlanması için girişimlerde bulunması gerekir. Yani, bir partinin 
veya bir yürütmenin Anayasa değişikliği görüntüsünün ortadan kaldırılması gerekir. 
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Anayasa değişikliğiyle ilgili, partilerimizi ziyaret eden ekibin içerisinde Başbakan Yardımcısı ve 
Adalet Bakanının olması, Hükümet tarafından Anayasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bir dayatma görüntüsü vermektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Macit, lütfen tamamlayınız. 

Buyurun. 

HASAN MACİT (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisine, Anayasa değişikliğinin bir 
dayatma görüntüsü vermektedir. Kaldı ki geçmişte Anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan çalışmalarda, 
o günkü Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan bütün siyasi partilerin katıldığı bir uzlaşı 
komisyonundan geçerek, tartışılarak gerçekleştirmiştir ve bu değişikliklerin içerisinde, o dönemlerde 
görev yapan AKP milletvekilleri de bulunmuştur. Bunun yolu, temayülü ortadadır. Bu ortada olan 
temayüle aykırı hareket etmek, yarın bu Anayasa değişikliğini de devamlı gündemde tutacak bir 
tartışmaya yol açacaktır. 1980 yılında nasıl beş üyeli Konsey bir Anayasa yapmışsa bugün de bir 
partinin dayatmasıyla Anayasa değişikliği gerçekleştirilir tartışması yapılacaktır. 

Bu yanlıştan vazgeçin ve bu kanuna da destek verin çünkü bu kanunun uygulanmasıyla ilgili, 
Sayın Başbakanın sözleri vardır. Sayın Başbakanın sözlerinin arkasında duracağınızı ümit ediyorum 
AKP milletvekilleri olarak. 

Hepinize saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Macit. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.30 

• 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76'ncı Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1.-Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısıdan sözlü soru önergesi (6/885) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin 
kapatılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1005) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, THY çağrı merkezindeki işten çıkarmalara 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1006) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

4.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, sulamada kullanılan elektrik borçlarına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1017) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

5.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin alınmadığı 
iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1039) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

6.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'daki çağrı merkezlerinde çalışanlara ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1047) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, İstanbul 'daki hizmet binasının taşınmasına ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1195) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

8.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı taslağına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1202) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

9.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1204) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı 

10.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1205) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

11.-Mersin Milletvekili Akif Akkuş 'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1223) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

12.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz un, bir medya grubuna verilen vergi cezasına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1279) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

13.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz un, "varlık barışı" uygulamasına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1284) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

14.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, bütçe revizyonuna ve temel ihtiyaç maddelerinde 
KDV indirimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1326) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yapılandırılan vergi borçlarını ödeyemeyenlerin 
durumuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/1348) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 
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16.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep TEDAŞ Müdürlüğünün oluşturduğu 
kaynağa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1369) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

17.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1452) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

18.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1453) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

19.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1454) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

20.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat 'taki çiftçi birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1516) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

21.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, bazı çiftçilerin TEDAŞ'a olan borçlarına ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1591) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

22.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1600) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı 

23- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan 'ın, otomobillerden alınacak bir vergiye ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1623) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

24.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Tarsus sahil bandındaki tesislerin tahsislerine ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1667) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

25.-Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1670) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

26.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1685) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı 

27.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan 'ın, Adana 'daki işsizlik oranını azaltacak çalışmalara 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1720) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

28.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan 'ın, Adana 'daki işsizlikle ilgili proje ve yatırımlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1721) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek 'in cevabı 

29.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan 'ın, Adana 'daki işsizliğe yönelik projelere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1722) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı 

30.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, emeklilere yapılan zammın kaynağına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1752) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Midyat'taki elektrik kesintilerine ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1784) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

32- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yatırım araçlarının 
vergilendirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1791) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı 

33.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa ilçesindeki bir binanın Gazi Osman Paşa 
Üniversitesine devredilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1841) ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek 'in cevabı 

34.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Erbaa ilçesindeki bazı binaların Adalet Bakanlığına 
devredilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1842) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı 
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35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, tüpgazdaki ÖTV'ye ilişkin sözlü soru önergesi (6/1867) 
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

36.-Kütahya Milletvekili Alim Işık 'ın, esnaf ve sanatkârların vergi borçlarına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1885) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 

BAŞKAN - Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer 
alan sorulardan 1, 5, 6, 7, 10, 13, 57, 59, 61, 62, 68, 89, 93, 120, 131, 144, 195, 196, 197, 239, 300, 
307, 327,363,366, 378,408,409,410,439,471,478, 526,527,552 ve 570'inci sıralarındaki sorulan 
birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 

Şimdi bu soruları sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorularımın Devlet Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Mümin İnan 

Niğde 

Soru 1- Basına yansıyan haberlere göre "Biz elektrik zammını vatandaş tasarruf etsin diye 
yaptık." dediğiniz ifade ediliyor. Bu haber doğru ise acaba vatandaş tasarruf etsin diye diğer enerji 
kaynaklarına da yüklü bir zam yapmayı planlıyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 
arz ederim. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

THY, Malatya satış ofisi kapatılarak, 35 km uzaktaki havaalanı ofisinden hizmet vermeye devam 
edilmektedir. Merkez ofisinin kapatılması ile THY'dan bilet satın almak isteyen yolcular ile kargo ve 
posta hizmeti alan müşteriler 35 km uzaktaki havaalanı ofisine gitmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca, 
bilet satış acentelerinin yapamadığı hizmetler için yolcular yine aynı uygulamaya katlanmak zorunda 
kalmaktadır. 

Bu uygulama ile; 

a. THY'dan bilet satın alma olanağı ortadan kaldırılmaktadır. (Bizim yolcularımızın Cali Center 
ve İnternetten bilet alma alışkanlığı henüz oluşmamıştır). 

b. THY ile kargo, posta hizmetleri yapılamaz hâle getirilmek mi istenmektedir? 

Yukarıda belirttiğim nedenlerle THY'nın Malatya Merkezdeki ofisinin yeniden açılmasını 
düşünür müsünüz? Yoksa THY'nın müşteri memnuniyeti anlayışının bu uygulamada olduğu gibi mi 
devam edeceğini, farklı bir uygulama yapılmayacağını bilmek zorunda mı kalalım? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 
arz ederim. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 
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THY Çağrı Merkezindeki çalışan 550 kişinin, işten çıkartılarak bu işin Assistt ve Vodatech isimli 
iki firmaya verildiği belirtilmektedir. 

1. THY'nın 550 çalışanının iş akitlerini bozarak aynı işi başka firmalara yaptırmanın etik, ahlaki 
ve yasal olarak izahı var mıdır? 

2. Her iki firma kimdir? Nedir? Bu işi daha önce yapmışlar mıdır? 

3. Bu işle ilgili herhangi bir ihale açılmış mıdır? 

4. Bu firmalar, satılan Türk Telekom'un ortaklan mıdır? Aynca bu işin verildiği firmaların birinde 
genel müdür olan AKP İl Başkan Yardımcısının etkisi olmuş mudur? 

5. Müşteri memnuniyetini, kuruma ait personel olmadan sağlama konusu dikkate alınmış mıdır? 

6. 550 çalışanı anında kapı dışan eden THY yönetimi vicdanında bu olay büyük yara açmayacak 
mıdır? Bayram öncesi 550 çalışanın ve ailesinin yaşadığı şokun hesabını kimler verecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

Elektrik enerjisi kullanarak Tarımsal Sulama yapan çiftçilerimiz ve sulama birlikleri ödenemez 
bir borç yükü ile karşı karşıya kalmışlardır. Cazibeli su kullanan çiftçilerimize önemli ölçüde haksızlık 
yapılmaktadır. Bu nedenle, 

a) Sulama birlikleri ve çiftçilerimizin elektrik borçlan ile ilgili nasıl bir yapılandırma 
düşünmektesiniz? 

b) Cazibeli su kullanan çiftçilerimizle, Elektrikle Tanmsal sulama yapan çiftçilerimiz arasında 
oluşan haksız rekabeti ortadan kaldırmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılanmla 

arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Özelleştirme kapsamındaki Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nce son bir ay içerisinde Çağn 
Merkezinin kapatılması ile başlayan keyfi uygulamalar, Dış Hat seferlerinde gazete sansürlemesi ile 
devam etmektedir. 

1. Türk Hava Yollannın Dış Hat seferlerinde gazete okumak isteyen yolculara belirli grup ve 
iktidar yandaşı gazetelerin dayatılması okuma ve basın özgürlüğüne ne kadar uygundur? 

2. Türk Hava Yolları Yönetimi, Sayın Başbakan'ın bazı gazeteler için "Okumayın, evinize 
sokmayın" talimatını mı uygulamaktadır? 

3. Bu uygulamadan sizin, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'nün bilgisi var mıdır? 

4. Ülkemizin itibarlı gazetelerinin (Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet, Vatan, Sözcü, Radikal, Posta) 
Türk Hava Yollarına alınmayarak, sansürlenmesi siyasi bir karar değil midir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Özelleştirme kapsamı içerisinde yıllardır yer alan, Türk Hava Yollarında; 

1. 2006 yılında en iyi Çağrı Merkezi Ödülünü alan Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi'nin 
kapatılarak, 550 çalışanının hiçbir gerekçe gösterilmeden Ramazan ayının bitiminde işten çıkarılması, 
Sendikal Hak ve Özgürlüklere aykırı değil midir? 

2. Türk Hava Yollan'nm Çağrı Merkezi işinden çekilip, bu hizmeti iki özel firmadan satın almak 
istemesini ve şirketlerden birinin Genel Müdürünün İktidar partisinin İstanbul Eski İl Başkan 
Yardımcısı olmasını Etik buluyor musunuz? 

Taşeronlaştırma ve hizmet özelleştirmesiyle Rant yaratmak ve Türk Hava Yollan çalışanlarını 
Sendikasızlaştırmak mıdır? 

3. Bugüne dek gerçekleşen özelleştirmelerde olduğu gibi 550 çalışanı işten çıkararak, 

Türk Hava Yollarının satışın yerli ve yabancı kişiler ile ortaklıklara, cazip ve sorunsuz hale 
getirmek değil midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 20.01.2009 

Kamer Genç 

Tunceli 

İstanbul Vatan Caddesi'nde olan Maliye Binası boşaltılarak Cevizlibağ mevkiinde bulunan Yeşil 
Kundura Binasına taşınmıştır. 

1- Bakanlığınız mülkiyetinde olan bu bina neden boşaltılarak maliye kiralık bir binaya 
taşınmıştır? 

2- Yeni taşınılan binaya kaç lira kira ödenmektedir? Yeni taşınılan binanın mülkiyeti kime aittir? 

3- Vatan Caddesi'nde bulunan maliyeye ait bu yeri satmayı düşünüyor musunuz? Satma 
konusunda Albayraklar'a verilmiş bir sözünüz var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

20.01.2009 

Erkan Akçay 

Manisa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta olan bir kanun tasarısı taslağında, Bakanlıkta Daire Başkanı 
ve üstü görevlerde bulunanlar ile Defterdar unvanında en az üç yıl görev yapmış olanların Personel 
Genel Müdürlüğünde Kontrolör olarak çalıştırılabileceği hükmünün yer alacağı ifade edilmektedir. 

1. Gerek taşra gerekse merkezde görev yapmakta olan bazı unvanlardaki personelin, 
Bakanlığınız Personel Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere kadro oluşturma yönünde kanun 
değişikliği hazırlığı içinde olduğunuz doğru mudur? 
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2. Oluşturulacak kadro unvanının Kontrolör olacağı doğru mudur? 

3. Bu kadroya, atanacak kişilerin yetişmesinde kariyer şartı aranmayacağına göre, kariyer meslek 
mensubu Bakanlığınız Kontrolörleri üzerinde yapacağı tahribat ve Kamu Denetim Sistemine 
yansımaları dikkate alınmış mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 20.01.2009 

Erkan Akçay 

Manisa 

Gelir İdaresi Başkanlığının, Merkez ve Taşra Teşkilatında, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde 
çalışan, yaklaşık 40 bin personeli yöneten, denetimi koordine ederek, vergi kayıp ve kaçağının 
önlenmesinden, verginin tahakkukundan, tahsiline kadar önemli görevleri üstlenen, Müdür, Vergi 
Dairesi Müdürü ve Müdür Yardımcıları memurlarından daha düşük ücret almaktadırlar. 

Bu kapsamda; 

1. Maliye Bakanlığı personeli arasında yaşanan ücret farklılıklarının giderilmesi hususunda bir 
çalışma yapılmakta mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 20.01.2009 

Erkan Akçay 

Manisa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-ll'nci maddesine göre, Maliye Bakanlığı 
bünyesinde uzman kadrosunda çalışan personel Denetim Tazminatı alırken, Vergi Usul Kanunu'nun 
135'nci maddesine göre, fiilen denetim görevi yapan ve yaptıran Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı, 
Vergi Dairesi Müdürü ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları denetim tazminatı alamamaktadırlar. 

Bu kapsamda; 

1. Vergi Usul Kanunu'na göre inceleme yetkisi verilen Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı, Vergi 
Dairesi Müdür ve Müdür Yardımcılarına Denetim tazminatı ödenmemesini doğru buluyor musunuz? 

2. Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı, Vergi Dairesi Müdür ve Müdür Yardımcılarına Denetim 
tazminatı ödenmesi ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yer alan soruma Maliye Bakanının sözlü olarak cevap vermesini saygılarımla arz 
ederim. 

28/01/2009 

Prof. Dr. Akif Akkuş 

Mersin 

Basın yayın organlarından öğrendiğimiz kadarıyla 30 yaş ve üzeri karayolu araçlarının, vergi ve 
trafik borçlarını silme karşılığı trafikten çekileceği belirtiliyor. Ancak bugün bu araç sahiplerinden 
bir kısmı, bahse konu araçları kullanıyor ve geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu araç sahipleri zor şartlar 
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altında bandrol, defter ücreti, muhasebe ücreti ve vergi ödediklerini belirterek, bunların yılda 6 bin 
TL'yi bulduğunu ve ödeme zorluğu içinde olduklarım kendilerinden götürü usulde vergi alınmasının 
daha uygun olacağını talep ediyorlar. 

Bu konuda bir çalışmanız var mı? Bu insanların mağduriyeti nasıl önlenecek? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Ocak ayında açıklanan Bütçe açığı oranı % 466 ile son yılların en büyük Bütçe açığı olduğu bir 
gerçek iken; 

29 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Sayın Başbakanın Ekonomik krizi ve Yolsuzlukları 
görmezlikten gelerek Basın kuruluşlarım hedef alan konuşmaları üzerine, 

1. Bakanlığınızca, Etkin bir Medya Grubuna kestiğiniz Astronomik Ceza Bütçe açığınızı 
kapatmak için midir, yoksa yolsuzlukları açıkladığı için cezalandırma ve susturma aracı mıdır? 

2. Gazete almayın kampanyaları üzerine, Astronomik Vergi Cezasını İktidar Partisi Grup 
Başkanvekili'nin savunması Astronomik Cezanın siyasi vergi baskısı ve vergi salması olduğunu 
göstermiyor mu? 

3. Aynı denetimleri, Deniz Feneri ile Ekonomik ilişkili olduğu mahkeme kararı ile belirlenen ve 
bugüne kadar hiçbir denetim geçirmeyen Kanal 7 yayıncılığına, 

Devletin bankalarından hangi koşullarda verildiği belli olmayan 750 Milyon Dolarlık kredi ile 
alınan ve % 25'i Katar'da kurulu bir şirkete satılan ATV-Sabah grubu için de yaptınız mı, yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Ekonomiyi canlandırmak amacıyla Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 
Kanun ile 22.11.2008'de uygulamaya konulan Varlık Barışı Kanunundan; 

1. Yasal kayıtlarda yer almayan yurt dışı ve yurt içi kıymetlerin kayıtlara intikal ettirilmesi süresi 
02 Mart 2009 akşamı dolmuş bulunmaktadır. Bankalara, Aracı kurumlara, Vergi dairelerine başvuruda 
bulunan Şirket, Mükellef veya sade Vatandaş sayısı ne kadardır? 

2. Bu başvuru sürecinde ne kadar yabancı veya yerli mevduat beyan edilmiştir? 

Döviz ve TL. cinsinden miktarı ne kadardır? 

3. Bu yasal uygulamanın sonucunda Bakanlığınızın beklediği mevduat beyanı dolmuş mudur? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 
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Ülkemizde yaşanan Ekonomik krizin sonucu 27 çeyrektir. Kesintisiz büyüyen Ekonomimizde 
7 yıl sonra daralma yaşandı, ihracatımız %34 geriledi. 

1. Ekonomik daralma arttıkça bütçe açığı da artacağına göre büyüme oranı %4 olarak 
belirlenerek düzenlenen 2009 bütçesinin revizyonunun gerekliliğini düşünüyor musunuz? 

2. Otomotivde, Beyaz eşyada yapılan ÖTV ve KDV oranlarının düşürülmesinin sınırlı bir toplum 
kesimine katkısı olurken, Ay sonunu getiremeyen, geçim sıkıntısı içerisindeki vatandaşlarımızın 
kullanmak zorunda oldukları Elektrik, Su ve Doğalgazın, Gıda harcamalarının yükünü azaltmak, 
mutfak harcamalarına katkıda bulunmak için temel ihtiyaç maddelerinin, KDV oranlarının 
indirilmesini düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Küresel krize karşı reel sektörü rahatlatmayı hedefleyen tedbirler kapsamında, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki yasanın 48. Maddesinde düzenlenen tecil ve taksitlendirme 
konusunda, Bakanlığınıza verilen yetkiye dayanarak hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği zor durumda 
olan tüm borçlular için olumlu karşılanmıştır. 

1. Esnaf ve Mükelleflerimizin bu tebliğ kapsamında yapılandırdıkları Vergi Ödemeleri 
taksitlerini, Ekonomik kriz nedeniyle tecili ihlal eden, ödeyemeyen Esnaf ve Mükelleflerimize tecilin 
geçerli sayılması için bir olanak tanımayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın M. Şimşek tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Hasan Özdemir 

Gaziantep 

Gaziantep'in kurumsal vergisi şampiyonu TEDAŞ yarattığı kaynakla Gaziantep ekonomisi için 
önemli bir alternatiftir. Ancak Gaziantep TEDAŞ Müdürlüğünün yarattığı bu kaynak Gaziantep 
ekonomisine Adana üzerinden Gaziantep'e getirilmektedir. Bu süreç içerisinde ise ciddi bir kaynak 
kaybı yaşanmaktadır. 

Buna göre; 

1) Gaziantep ekonomisi için büyük bir kaynak kaybını ifade eden bu durumu ortadan kaldırmayı 
düşünüyor musunuz? Bu doğrultuda yapılan çalışmalarınız ya da projeleriniz nelerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Erkan Akçay 

Manisa 
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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 02.12.2006 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı 
için 2500 ve 15.12.2007 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı için 2500 kişi olmak üzere 
toplam 5000 kişi olarak ilan edilen boş kadro sayısı kadar yapılan atamaların dışında; 

1- 02.12.2006 tarihinde yapılan sınav sonucunda açılan kişisel davalar sonucunda kaç kişinin 
ataması yapılmıştır, en düşük kaç puan ile atama yapılmıştır? 

2- 02.12.2006 tarihinde yapılan sınav sonucunda 70 üzerinden 83 puan alarak sicil notu 
nedeniyle 2500 kişilik listenin dışında kalan 2008/1083 Y.D. İtiraz No'lu DİDDK Kararına göre kaç 
kişinin ataması yapılmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Erkan Akçay 

Manisa 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 02.12.2006 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı 
için 2500 ve 15.12.2007 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı için 2500 kişi olmak üzere 
toplam 5000 kişi olarak ilan edilen boş kadro sayısı kadar yapılan atamaların dışında; 

1- 2006 ve 2007 yıllarında sınava girerek 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan ve ataması 
yapılmayan kaç kişi vardır? 

2- 12.2006 tarihinde yapılan gelir uzmanlığı sınavında 70 ve üzeri puan alanların 15.12.2007 
tarihindeki sınava girmeden sıralamaya dâhil edilerek oluşturulan karma liste üzerinden yapılan 
atamaların iptaline ilişkin 2008/1083 No'lu DİDDK Kararına göre 15.12.2007 tarihindeki sınav 
sonucuna göre kaç personelin ataması yapılmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Erkan Akçay 

Manisa 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 02.12.2006 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı 
için 2500 ve 15.12.2007 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı için 2500 kişi olmak üzere 
toplam 5000 kişi olarak ilan edilen boş kadro sayısı kadar yapılan atamaların dışında; 

1- 15.12.2007 tarihinde yapılan sınav sonucunda açılan kişisel davalar sonucu kaç kişinin 
ataması yapılmıştır, en düşük kaç puanla atama yapılmıştır? 

2- Tüm bu yapılan atamalar sonucunda 2006 ve 2007 yıllarında ilan edilen toplam 5000 kişi 
dışında kişisel dava sonucu ataması yapılanlar ile DİDDK Kararına göre 2006 ve 2007 yılı sınav 
sonuçlarına göre ataması yapılan toplam kişi vardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Reşat Doğru 

Tokat 
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Soru: Tokat Erbaa ilçesinin sağ ve sol sahil sulama birliklerinin elektrik borçlarından dolayı, su 
pompalarını çahştıramamışlar. Bunun sonucu ürünler susuzluktan dolayı yanmıştır. Çiftçi birliklerinin 
Tokat ili olarak ne kadar elektrikten dolayı borcu bulunmaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Tokat ilinde Kazova ve Kelkit vadilerindeki çiftçilerimizin sulama bedeli olarak TEDAŞ'a 
ana para ve faiz olarak ne kadar borcu vardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Tansel Barış 

Kırklareli 

1) Elektrik sayaçlarının tüketicilere haber verilmeden sökülerek yenisinin takıldığı, bu değiştirme 
işlemi karşılığı 80 TL'lik ücretin de elektrik faturalarına yansıtıldığı iddia edilmektedir. Bu iddialar 
doğru mudur? 

2) Doğru ise; Ölçü Aletleri Muayene Yönetmenliği'nin 9. maddesi bu tür değişikliklerin 10 yılda 
bir yapılarak uygun olanların tüketiciye iade edilmesini hükmederken, burada yönetmenliğin 9. 
maddesine uyulmuş mudur? 

3) Sayaçların tüketiciye haber verilmeden, zorla değiştirilmesini, masraflarının da faturaya 
yansıtılmasını doğru buluyor musunuz? 

4) Zorla değiştirilen sayaçların garantisinin ve servisinin olmadığı iddiaları doğru mudur? 

5) Tüketicilere haber vermeden sayaç değiştirme işlemini durdurarak daha önce değiştirilmek 
sureti ile zorda kalan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kürşat Atılgan 

Adana 

Açıklama: 17 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve "geriye dönük olarak" 
3 Temmuz 2009'da yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu karan uyannca otomobillerin fabrika çıkış bedeli 
üzerinden binde sekiz oranında radyo teyp vergisi alınacaktır. 

Soru: Geriye dönük olarak Bakanlar Kurulu kararı almak ve bu karar uyannca vatandaşın satın 
aldığı otomobilden vergi almak ne kadar doğrudur? Bu karannızla TRT'ye ne kadar kaynak aktarmayı 
planlıyorsunuz? 
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Aşağıda yer alan soruma Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in sözlü olarak cevap vermesini 
saygılarımla arz ederim. 08.12.2009 

Prof. Dr. Akif Akkuş 

Mersin 

Mersin ili Tarsus sahil bandı turizm projesine bağlı olarak ihale edilmiş olan turistik tesislerin 
kesin tahsisleri neden yapılmamaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yer alan soruma Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in sözlü olarak cevap vermesini 
saygılarımla arz ederim. 08.12.2009 

Prof. Dr. Akif Akkuş 

Mersin 

Tarımsal alanlarda yaşamakta olan çiftçilerimizin, Tedaş'a önemli miktarlarda elektrik borcu 
bulunmaktadır. Çiftçilerin elektriklerinin kesilmesi için borcun bin TL olması bekleniyor, bu miktar 
da ödeme imkânımızı aşıyor ve faizleriyle birlikte 8-9 bin TL'yi buluyor diye belirtmektedirler. 

Elektrik borcu olan çiftçilerin, borç miktarları daha küçük meblağlarda iken elektrik kesilmesi 
ödeme için daha kolay olacaktır denilmektedir. Bu konuda neler yapılabilir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasının teminini arz ederim. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Tokat ilinde tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçları ödenemediğinden 2009 yılında 
kanallara su gelmemiştir. Bu üreticilerin önümüzdeki yılda mağdur olmaması için borçlarını yeniden 
yapılandırmak veya erteleme konusunda bir çalışma yapacak mısınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kürşat Atılgan 

Adana 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerde il bazındaki sonuçları içeren 2008 İl 
Düzeyinde Temel İşgücü Göstergelerine göre, 2008 yılında Türkiye genelinde işsizlik oranı % 11 
olarak belirlenmiştir. Yine bu verilere göre, işsizlik oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,1 ile Sımak 
iken, yüzde 20,5 ile Adana ve yüzde 18,3 ile Hakkâri işsizliğin en fazla olduğu iller olarak Şırnak'tan 
sonra sıralanmıştır. 

Soru: Bakanlığınızın bu göstergeleri dikkate alarak Türkiye'nin beşinci büyük kenti olan 
Adana'nın işsizlik oranını Türkiye ortalamasına çekecek herhangi bir yatırımı, projesi ve önlemi 
şimdiye kadar olmuş mudur? Bundan sonra da bu oranı aşağılara çekebilecek ne gibi yatırımlarınız 
ve projeleriniz olacaktır? Seçim bölgem Adana ile ilgili ileriye dönük planlarınız hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kürşat Atılgan 

Adana 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerde il bazındaki sonuçlan içeren 2008 İl 
Düzeyinde Temel İşgücü Göstergelerine göre, 2008 yılında Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 11 
olarak belirlenmiştir. Yine bu verilere göre, işsizlik oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,1 ile Sımak 
iken, yüzde 20,5 ile Adana ve yüzde 18,3 ile Hakkâri işsizliğin en fazla olduğu iller olarak Şırnak'tan 
sonra sıralanmıştır. 

Soru: Bakanlığınızın bu göstergeleri dikkate alarak Türkiye'nin beşinci büyük kenti olan 
Adana'nın işsizlik oranını Türkiye ortalamasına çekecek herhangi bir yatırımı, projesi ve önlemi 
şimdiye kadar olmuş mudur? Bundan sonra da bu oranı aşağılara çekebilecek ne gibi yatınmlarınız 
ve projeleriniz olacaktır? Seçim bölgem Adana ile ilgili önümüzdeki üç yıllık dönem için planlannız 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 

7/1/2010 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kürşat Atılgan 

Adana 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerde il bazındaki sonuçları içeren 2008 İl 
Düzeyinde Temel İşgücü Göstergelerine göre, 2008 yılında Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 11 
olarak belirlenmiştir. Yine bu verilere göre, işsizlik oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,1 ile Sımak 
iken, yüzde 20,5 ile Adana ve yüzde 18,3 ile Hakkâri işsizliğin en fazla olduğu iller olarak Şırnak'tan 
sonra sıralanmıştır. 

Soru: Bakanlığınızın bu göstergeleri dikkate alarak Türkiye'nin beşinci büyük kenti olan 
Adana'nın işsizlik oranını Türkiye ortalamasına çekecek herhangi bir yatırımı, projesi ve önlemi 
şimdiye kadar olmuş mudur? Bundan sonra da bu oranı aşağılara çekebilecek ne gibi yatırımlarınız 
ve projeleriniz olacaktır? Seçim bölgem Adana ile ilgili ileriye dönük planlarınız hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorularımın Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Mümin İnan 

Niğde 

Soru 1-2010 yılı Ocak ayında emeklilerimize yapılan zamların bütçede karşılığı öngörülmüş 
müdür? 

Soru 2- Yapılan zamlar 2010 yılı bütçesine ne kadar yük getirecektir? Bu açıklar dolaylı vergiler 
ve enerji zamlanyla mı karşılanacaktır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
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Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 21.01.2010 

Ensar Öğüt 

Ardahan 

Mardin Midyat'ta sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı birçok işyerinde elektrikli 
cihazların bozulmasına yine bu kesintilerden dolayı iş yeri sahipleri zamanında teslim etmeleri 
gereken işleri teslim edemediklerinden dolayı maddi kayıpları olduğu gibi evlerdeki elektronik 
cihazlar da bozulmuş durumdadır. Aynı zamanda bu soğuk kış günlerinde kaloriferler de 
yanmadığından dolayı kışı soğukta geçirmektedirler 

1- Mardin-Midyat'ta sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin bir an evvel durdurulması için bir 
çalışma yapılacak mı, bölgedeki vatandaşlarımızın bozulan elektrikli cihazlarının paralarının 
ödenmesi için bir çalışmanız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Vergi düzenlemeleri ile ilgili sorumun Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Akif Paksoy 

Kahramanmaraş 

1 - Hükümetinizce temel tüketim maddeleri başta olmak üzere birçok mal ve hizmetten alının 
vergiler artırılırken; repo, yatırım fonu, tahvil ve bono gibi yatırım araçlarında artırıma 
gidilmemesinin sebebi nedir? 

2- Sayılan yatırım araçlarından alınan vergilerden bir indirime gitmeyi düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız gerekçesi nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasının teminini arz ederim. 

Reşat Doğru 

Tokat 

Tokat ili Erbaa ilçemizde atıl vaziyette bulunan Tekel binasının, Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitim 
binası olarak Gazi Osman Paşa Üniversitesine devretmeyi düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasının teminini arz ederim. 

Reşat Doğru 

Tokat 

Erbaa İlçesi Karayaka Bulvarı üzerinde bulunan Tekel Yaprak Tütün Depolarının bulunduğu 
parseldeki binaların, Yarı Açık Cezaevi yapılması için Adalet Bakanlığına devretmeyi düşünüyor 
musunuz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
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Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 11.02.2010 

Ensar Öğüt 

Ardahan 

Tüpteki yüksek vergiler tüketicileri sıkıntıya soktuğu gibi tüp satanlar da zor günler 
geçirmektedir. Bu yöntem devam ederse binlerce tüp satan işyeri kapanacağı on binlerce kişi işsiz 
kalacağı gibi devletimiz de KDV ve ÖTV alamayacaktır. 2009'da bazı sektörlerde ÖTV ve KDV 
indirimlerine gidilmiştir. 

1 - Geçen yıl vergi indirimlerinin kapsamında pek çok üründe KDV yüzde 8'e çekildi. Ancak her 
evin zorunlu ihtiyacı olan tüp üzerinden hâlâ yüzde 27 oranında ÖTV, ayrıca yüzde 18 oranında KDV 
vergisi alınıyor. Lüks tüketimlerden alınması gereken ÖTV fakirin tüpünden alınıyor. Pırlantadan 
alınmayan ÖTV'nin Tüpgazdan da alınmaması için çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 

Kütahya 

Ülkemizde 2007 yılından bu yana giderek derinleşen ekonomik krizin de etkisiyle her kesimden 
vatandaşımızın önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı bilinmektedir. Özellikle küçük esnaf ve 
sanatkârlarımızın son iki yıldır ödeyemez hâle geldikleri vergi borçlarıyla ilgili olarak; 

1. Maliyeye olan vergi borçlarını zamanında ödeyemeyen esnaf ve sanatkârlarımızın 
karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik olarak Bakanlığınızca yürütülen bir çalışmanız var mıdır? 
Varsa çalışmanın içeriği ve uygulama takvimi nasıldır? 

2. Esnaf ve sanatkârlarımızın vergi borçlarının faizlerinin silinerek asıl borçlarının taksitlendirilip 
yeniden yapılandırılmaları sağlanabilecek midir? 

3. Bu konuda Bakanlığınızın 2010 yılı programı nasıldır? 

BAŞKAN - Sayın Bakan, sorulan cevaplandırmak üzere buyurun. 

Süreniz yirmi beş dakikadır. 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
gündemde yer alan ve Başkanlık Divanınca az önce okunan otuz altı adet sözlü soru önergesini 
cevaplamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

İlk olarak Sayın Mümin İnan'ın (6/885) sayılı sorusunu cevaplandırıyorum: Haziran 2008'de 
elektrik zammıyla ilgili basına çıkan haberlerde tabii ki sadece manşeti değil açıklamalann bütününü 
değerlendirmek lazım. Tabii ki enerjide dışa bağımlıyız, bu bağımlılığı azaltmamız lazım ama tabii 
ki enerjide de mutlaka tasarrufa azami önem vermek lazım. Aslında tasarruf her zaman her şeyde 
bence önemli bir konudur. 

Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun (6/1005), (6/1006) ve Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1039) ve 
(6/1047) sayılı sorularını birlikte cevaplandıracağım: Mayıs 2006'daki halka arzla Türk Hava 
Yollannın sermayesindeki kamu payı yüzde 50'nin altına düşmüş ve kamu tüzel kişiliği sona ermiştir. 



TBMM B: 76 23 . 3 . 2 0 1 0 O: 3 

Faaliyetlerini özel hukuk hükümlerine göre yürütmektedir, hisseleri İMKB'de işlem görmektedir. 
Halka açık diğer şirketlerin tabi olduğu tüm kurallara ve denetim mevzuatına tabidir. Yurt içinde ve 
yurt dışında rekabet ortamında faaliyet göstermektedir. Başarılı bir işletme olabilmenin gereği ne ise 
yapmak durumundadır. Türk Hava Yolları, satış fonksiyonlarını daha az maliyetli kanallara 
yönlendirerek satıştan ziyade pazarlama odaklı bir çalışma sistemini benimsemiştir. Personeli tek 
çatı altında toplamak suretiyle hem bütünlük ve verimlilik hem de dağıtım kanallarına etkinliğinin 
artırılmasıyla daha etkin bir bünye hedeflemiştir. Satış ofislerinde yolculara verilen hizmetin bire bir 
dağıtım kanallarında da -yani cali center, turizm seyahat acenteleri, web sitesi gibi- veriliyor olması 
göz önüne alınarak havaalanlarındaki satış ofislerinden hizmet verilmesi tercih edilmektedir. Fizibilite 
çalışmaları doğrultusunda şehir ofislerinin yeniden açılması söz konusu değildir. 

Diğer taraftan, uçaklarda sunulan gazeteler yolcu tercihlerine göre istatistiki olarak 
değerlendirilerek belirlenmektedir. Gazetelerin cinsinde kısıtlamaya gidilmemiştir. Soruda belirtilen 
şekilde bir uygulama mevcut değildir. 

Çağrı merkezi, teknolojik imkânlardan daha fazla yararlanmak ve gerektiğinde ölçeğini de 
büyütebilmek amacıyla alt iş kolu olan ve bu faaliyetten çıkıp bunu profesyonelleşmiş işletmelerden 
alma kararı çerçevesinde kapatılmıştır. Hiçbir personelin iş akdi feshedilmemiş, başka ünitelerde 
görevlendirilmemiştir. 4 şirketten alınan tekliflerden birim fiyatı en düşük 2'siyle çalışılmasına karar 
verilmiştir. Türk Hava Yolları hizmetlerinin her aşamasında müşteri memnuniyetini dikkate almak 
durumundadır. 

Şimdi de elektrikle ilgili olarak Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun (6/1017), Sayın Reşat 
Doğru'nun (6/1516), (6/1591), (6/1685) ve Sayın Akif Akkuş'un (6/1670) sayılı sorularını birlikte 
cevaplandırıyorum: 

Tokat'ta elektrik kesintisi nedeniyle ürünlerin susuzluktan yandığına ilişkin idareye ulaşan bir 
tespit ve bilgi olmamıştır. İldeki sulama birliklerinin faiz dâhil borcu 3,8 milyon lirası anapara olmak 
üzere toplam 8,2 milyon liradır. AK PARTİ iktidarları döneminde sulama birlikleri ve çiftçilerimizin 
birikmiş borçları için 2003 ve 2005 yıllarında gecikme bedelleri TEFE üzerinden tekrar hesaplanarak 
yeniden yapılandırılmıştır ve yüzde 50'lere varan indirimler sağlanmıştır. 2005'te kilovat saat başına 
1,7 kuruş, tarifede indirim yapılmıştır, otuz altı aya varan faizsiz taksit imkânı getirilmiştir. Yine, 
Temmuz 2009'daki 5917 sayılı Kanun'un geçici 2'nci maddesiyle de yeni bir imkân daha 
getirilmiştir. 

TEDAŞ, abonelerine Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili tebliğler 
doğrultusunda hizmet vermekte olup mevzuat dışı bir uygulama yapması söz konusu değildir. 

Değişik sulama çeşitleri nedeniyle oluşan maliyet farklılıklarının haksız rekabete yol açmaması 
yönünde çalışmalar devam etmektedir. 

Sayın Kamer Genc'in (6/1195) sayılı sorusunu cevaplandırıyorum: İstanbul Vatan Caddesi'ndeki 
bina Sosyal Güvenlik Kurumuna aittir. Deprem hasarlı olması nedeniyle kullanılması sakıncalı 
bulunduğundan boşaltılmıştır. Bina Sosyal Güvenlik Kurumundan satın alınmıştır, yıktırılıp İstanbul 
Vergi Dairesi Başkanlığı hizmet binası olarak TOKİ vasıtasıyla yeniden inşa edilecektir, projesi son 
aşamadadır. Taşınılan bina Yeşil Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketine aittir, 
aylık kirası 629 bin liradır. 

Sayın Erkan Akçay'ın altı sorusunu cevaplandırıyorum: 

(6/1202) sayılı sorusu: Bazı üst görevlerde bulunanların kontrolör olarak çalıştırılması yönünde 
gündemimizde bir çalışma yoktur. 
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(6/1204) sayılı soru: Gelir İdaresini güçlendirme çalışmalarımız kapsamında bütün hususlar 
değerlendirilecektir, Maliye personeli ücret farklılıkları da dâhil olmak üzere. 

(6/1205) sayılı soru: Kamuda yönetim kademelerindeki hiçbir idareciye denetim tazminatı 
ödenmemektedir. Sorudaki unvanlar da bu kapsam altındadır. 

(6/1452, 1453 ve 1454) sayılı soruların cevabı da şu şekildedir: 

2006 ve 2007 yıllarında yapılan gelir uzmanlığı özel sınavları sonucunda yargı ve Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulu kararlarına göre toplam 730 kişinin ataması yapılmıştır. 2010 Şubat ayında da 
bir sınav yapılmış ve 5.179 kişi başarılı olmuştur. Bu sınav dâhil 70 ve üzeri puan alıp atanamayan 
personel sayısı 2006 yılında 186; 2007 yılında 376; 2010 yılında 1.837, yani toplam 2.399'dur. 2010 
Şubat itibarıyla açılan dava sayısı 1.703'tür. Kadromuz yettiği kadar bu atamaları yapıyoruz. 

Sayın Akif Akkuş'un (6/1223) sayılı sorusunun cevabı: 

Karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefleri götürü usulde vergilendirme konusunda 
şu aşamada bir çalışma yapılmamaktadır. 

Şimdi de Sayın Yaşar Ağyüz'ün üç sorusunu cevaplandırıyorum, önce (6/1279) sayılı sorusu: 

Vergi incelemeleri, denetim programları çerçevesinde inceleme yetkisini haiz denetim 
elemanlarıyla gerçekleştirilmektedir. Denetim programları, vergi incelemesi yapan birimlerin 
katılımıyla gelen inceleme taleplerinden hareketle vergi kayıp ve kaçağının yoğun olduğu sektörler 
ve ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı risk alanlarının belirlenmesi ve yapılan risk analizi çalışmaları 
çerçevesinde şekillendirilmektedir. Bakanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığı, defterdarlıklar, vergi 
dairesi başkanlık ve müdürlükleri, şikâyet, ihbar ve çeşitli verilerle yapılan risk analizlerinden 
hareketle de resen inceleme yapabilmektedirler. 

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu'nun vergi mahremiyetine ilişkin hükümleri nedeniyle sorularda 
adı geçen mükellefler hakkında tabii ki yorum yapamam, o sorulara cevap veremem. 

(6/1284) sayılı soru: 2009 yılında sona eren varlık barışı kapsamında en son rakamlara göre 
2.652 kişi, 27,9 milyar lirası yurt dışından, 69.453 kişiyle 20,4 milyar lirası yurt içinden olmak üzere 
toplam 48,3 milyar liralık varlık bildirilmiştir. Bunun yüzde 51,5'u döviz, yüzde 29,2'si Türk lirası, 
yüzde 6,7'si altın, yüzde 6,4'ü menkul değerler ve yüzde 6,2'si taşınmazlara ilişkindir. Bu 
uygulamada 1,6 milyar liralık vergi tahakkuk etmiştir. 

(6/1326) sayılı soru: Makroekonomik büyüklükler bu çerçevede bütçe büyüklükleri ve 
ekonomideki gelişmeler dikkate alınarak dönem dönem revize edilebilir. Nitekim Nisan 2009'da 
2008 yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program'da ve Eylül 2009'da yayımlanan 2 0 1 0 - 2 0 1 2 Orta 
Vadeli Program'da bu türden makroekonomik veriler revize edilmiştir. 

Şimdi söyleyeceklerim aynı zamanda Sayın Mehmet Akif Paksoy'un (6/1791) ve Sayın Ensar 
Öğüt'ün (6/1867) sayılı sorularına da cevabımdır: 

Son dönemlerde temel tüketim maddelerinde uygulanan katma değer vergisi oranlarında bir artış 
yapılmamıştır. Dünyadaki ekonomik krize karşı bazı mallarda belli dönemler için indirimler 
yapılmıştır. Katma değer vergisi oranlarında ülkemiz ekonomisinin gidişatı, verginin kendine özgü 
yapısı, işleyişi ve yansıma özelliği ile mal ve hizmetin toplam talep ve arz yapısı, gelir gruplarının 
harcamaları içerisindeki payı yanında bütçe hedefleri dikkate alınarak yapılan değerlemelere göre 
değişiklik yapılmaktadır. Aynı hususlar özel tüketim vergisi için de geçerlidir. Bugünlerde KDV veya 
özel tüketim vergilerinde herhangi bir indirim konusunda çalışma söz konusu değildir. 
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Sayın Ağyüz'ün (6/1348), Sayın Işık'ın (6/1885) sayılı sorularının cevabı: Vergi borçlarını 
süresinde ödeyememiş mükelleflere kolaylık sağlamak üzere Ekim 2008'de yeni bir imkân 
getirilmiştir. Uygulanacak faiz oranı da yıllık yüzde 3'e indirilmiştir. Tecil ve taksitlendirmenin 
geçerli sayılması için en az iki farklı taksitin süresinde ödenmemesi, talepleri üzerine tecilin geçerli 
sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ödenmeyen taksitlerin 
ödenmesi gerekmektedir. Bu aşamada yeni bir kolaylık getirilmesi düşünülmemektedir. Ayrıca, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da, ödemede zor duruma düşen 
mükelleflere taksitlendirme gibi çeşitli kolaylıklar sağlayan hükümler mevcuttur. 

Sayın Hasan Özdemir'in (6/1369) sayılı sorusuna cevabım: Elektrik dağıtım şirketlerinin 
özelleştirme süreci devam etmektedir. Soruda belirtilen konuda şu aşamada bir çalışma 
yapılmamaktadır. 

Sayın Tansel Banş'ın (6/1600) sayılı sorusunun cevabı: On yılını doldurmuş elektrik sayaçlarının 
bakım, onarım ve yenilenmesi 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na istinaden yapılmaktadır. 

Periyodik sayaç değişimi, Tebligat Kanunu'na göre, sayaç değiştirme tutanağının ayrılmaz parçası 
olan duyum evrakı ile tesisatın bulunduğu adrese tebligat yapılarak gerçekleştirilmektedir. Tutanaklarda, 
sayacı değiştiren teknik personel yanında, abone sahibinin de imzası bulunmak zorundadır. 

Gerekli evrakı yasaya uygun düzenlemeyen görevlilerle ilgili olarak yüklenici firmayla 
düzenlenen sözleşmeler kapsamında cezai işlemler tesis edilmektedir. 

Sayaç yenileme fiyatı monofaze sayaçlarda 21,81, trifaze sayaçlarda ise 34,78 liradır. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca her yıl belirlenen bakım-onarım bedeli de sayaç fiyatları civarındadır. 
Abonelerden fazla tahsilat yapılması söz konusu değildir. 

İlgili mevzuata göre, sayaçlar, abonenin mülkiyetindedir, iç tesisatın bir parçasıdır. Bu nedenle, 
aboneliğin sona ermesi veya başka hâllerde abonelere sayaç bedeli ödenmesi söz konusu değildir. 

Sayaçlar, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince en az iki 
yıl garanti kapsamında olup, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından onay verilen sayaçlarda, üretici 
firmalar, garanti süresini beş yıla kadar uzatabilmektedirler. Sayaçlarda servis hizmeti üretici firmalar 
tarafından sağlanmaktadır. 

Sayın Kürşat Atılgan'ın (6/1623) sayılı sorusunu cevaplıyorum: Kararnamedeki oranların 
kanunun yayım tarihinden geçerli olması mükellefin lehinedir. On üç kalem üründe bandrol ücreti 
oranı yüzde 16'dan 8'e inmiş olup, mükelleflere iade hakkı doğmuş ve hâlen iade talepleri yerine 
getirilmektedir. 

TRT'nin bandrol geliri 2008 yılında 244 milyon lira iken 2009 sonunda 274 milyon lira olmuştur. 

Sayın Akif Akkuş'un (6/1667) sayılı sorusunun cevabı: Tarsus'ta turizm yatırımı için hazineye 
ait on iki taşınmaz üzerinde üst hakkı kurulmasına ilişkin tapu tescillerinin geçen ay tamamlandığı 
bilgisi bize ulaşmıştır. 

Sayın Kürşat Atılgan'ın (6/1720), (6/1721), (6/1722) sayılı sorularını cevaplandırıyorum: 
Hükümetimiz sadece Adana'da değil, bütün yurtta işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması gayreti 
içerisindedir. İstihdamı korumak ve yeni istihdama imkân sağlamak amacıyla kısa çalışma ödeneği ve 
işsizlik sigortası ödeme koşullan iyileştirilmiş, iş gücü eğitimi için aynlan kaynaklar artınlmış ve geçici 
süreli yeni iş alanlan oluşturulmuştur. Özel sektörün desteklenmesi amacıyla Eximbank ve KOSGEB'e 
yapılan transferler ile merkezî yönetimden mahallî idarelere aktanlan kaynaklar artırılmıştır. 
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GAP, DAP, KOP gibi ve diğer altyapı ve sulama yatırım projelerine bizim bu dönemde ek kaynak 
sağlanmıştır, bu sene bu alanlara 6 milyar liralık ödenek ayrılmıştır. 

2010-2012 Orta Vadeli Program uygulamalarıyla dönem sonunda işsizlik oranlarının 
gerileyeceğini tahmin etmekteyiz. 

İşsizliğin azaltılması kapsamında Adana'da yapılan çalışmalara ilişkin notu isterlerse Sayın 
Milletvekilimize takdim ederim. 

Sayın Mümin İnan'ın (6/1752) sayılı sorusunun cevabı: Ocak ayında emekli maaşlarına 
yaptığımız iyileştirmenin maliyeti 2,6 milyar lira olup bütçede kaynağı mevcuttur. 

Sayın Ensar Öğüt'ün (6/1784) sayılı sorusunun cevabı: Midyat'ta elektrik kesintilerini önlemek 
üzere arıza onarım ve bakım ekibi 8 kişiden 22 kişiye çıkartılarak yirmi dört saat müdahale kapasitesi 
oluşturulmuştur. İki grup şebeke tesis ihaleleri tamamlanmış, üçüncüsünün ihale hazırlıkları 
başlamıştır. 

Şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle önceden duyurulan programlı kesinti yapılmaktadır. 
Kesintiler nedeniyle cihazların arızalandığı hususunda şikâyet ulaşmamıştır. 

Sayın Doğru'nun (6/1841), (6/1842) sayılı sorularını cevaplandırıyorum: 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun gereğince satış için ihaleye çıkılması nedeniyle söz 
konusu taşınmazların bu aşamada idarelere devri mümkün görülmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlü sorulara cevabımı tamamlamış bulunuyorum. 

Teşekkür ediyor, yüce Meclisimizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Sayın Aslanoğlu, sorunuzla ilgili kısa bir açıklama talebiniz var. 

Buyurun. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, Türk Hava Yollan işinize geldiği 
zaman halka açık şirket, işinize gelmediği zaman atama yaparak tüm denetim ve yönetimini 
Özelleştirmeden atıyorsunuz. Atanan yönetim halka açık şirket değildir, artık bunu böyle kabullenin. 
Sizin Hükümetinizin atadığı, Özelleştirme İdaresinden atadığı yönetimdir. Böyle bir şirket halka açık 
olamaz. Lütfen bir daha bunu halka açık şirket olarak burada bilgi vermeyin. Siz yönetiyorsunuz, siz 
denetliyorsunuz, tüm icraatından siz sorumlusunuz. İnsanlan -şehirden 40 kilometre- havaalanına 
göndermek zulümdür Sayın Bakan. Sosyal devlet anlayışı bu değildir. Siz yönetiyorsunuz çünkü. 
İnsanları -şehirden 40 kilometre- havaalanındaki ofise yönlendiriyorsunuz. Bunun adı zulümdür. 

İki: Yine yanlış bilgi verdiniz. İhale edilmedi. Yazın da belirttiğim gibi, bir şirket çağnldı -bu işi 
bilmeyen bir şirket- bu şirkete bu ihale verildi: Çağrı merkezi. 

Yine bir başka konu: Sulama birliklerinin borcuyla ilgili hiçbir şekilde bilgi vermediniz ve bir 
şekilde bu sulama birliklerinin... Yani yine orada sorduğum soruda "Cazibeli suyla akanlar, cazibesiz 
su kullananlar arasında fark vardır." dedim, cevap vermediniz. 

Yine bir başka konu: Halkın beklediği -geçen de söylediniz, lütfen bu konuya ceyap verin-
krizden etkilenen esnaf ve sanatkârlarla ilgili vergi ve sigorta borçlanna yeniden yapılandırma 
konusunda siz ortaya attınız. Artık kimse vergisini, sigortasını ödemiyor siz söylediniz diye. Bu 
konuda açıklık bekliyor halk sizden. 
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Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Akçay, buyurun. 

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakana sormak istediğim soru şu: Biraz önce açıklamasını dinledik. Gelir uzmanlığı 
sınavlarında 70 ila 79 puan alan personel için ilave bir kadro almayı düşünüyorlar mı? Çünkü sınav 
yönergesine göre 70 ve üzeri puan alan personel başarılı sayılmaktadır ve 70 üzeri puan alan 
personelin durumu şu anda boşlukta kalmaktadır. 

Bir ikinci önemli husus: Bu sınavlara giren 770 personel de üçüncü sınav hakkını da 
kullanmışlardır ve bundan sonraki açılacak sınavlara katılma hakkını da kaybetmiş durumdadırlar ve 
bu 770 personelin içerisinde 70 ve üzeri puan alan personel de bulunmaktadır. Bu personelin durumu 
ne olacaktır ve yeni bir gelir uzmanlığı sınavını ne zaman açmayı düşünüyorsunuz, yeni sınav için 
ne kadar kadro tahsis etmeyi düşünüyorsunuz? Bu soruların cevabını alabilirsek... 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akçay. 

Sayın Bakan, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

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

Değerli arkadaşlar, aslında ben sorulara cevap verdim. Sayın Aslanoğlu'nun ifade ettiği gibi 
"Türk Hava Yolları halka açık bir şirket değildir." ifadesine katılmam mümkün değil. Halka açık... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Şeklen. 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) - Kamu payı yüzde 50'nin altına düşmüş 
durumda ama şu var: Yüzde 50'nin altına düştüğü hâlde de eğer kontrol hâlâ önemli ölçüde kamuda 
ise kamu atama yapabilir. Bu, halka açık olmadığını ifade etmez. 

Bahsettiğiniz hususların hepsine gerekli bilgileri verdim. Aslında, benden önceki dönemlerde 
genelde "Bu bir halka açık şirkettir, dolayısıyla bu sorulara cevap vermiyoruz." şeklindeydi. Ben ise 
getirdim buraya, bütün hususları teker teker, şirketten aldığım bilgiler çerçevesinde size gereken 
bilgileri verdim, çünkü ben size saygı duyuyorum, Meclisimize saygı duyuyorum. Halka açık şirket 
de olsa ben şirketten gerekli bilgileri alırım, bildiklerim doğrultusunda size aktarırım. 

Sulama birlikleri konusuna gelince, bu önemli bir husustur. Hakikaten de, biz, bundan bir iki ay 
önce bu konuyu da epey çalıştık. Çünkü şu anda haksız, adaletsiz bir durum söz konusudur. Cazibe 
ile su alan kesimler var ama kendi suyunu yer altından çıkartıp da büyük maliyete katılanlar var. Bu 
doğru bir husustur, bunun düzeltilmesi lazım. Bunun düzeltilmesine ilişkin çalışmalar yapıldı. 
Başbakan Yardımcımız Sayın Babacan'ın başkanlığında ilgili bütün birimlerle biz bir araya geldik. 
Belki henüz çalışmalar sonuçlanmadığı için ben detayları hakkında bilgi veremem ama şunu yapmak 
lazım: Belki cazibeyle su alanlardan biraz daha fazla ücret alıp, suyu yer altından elektrik masrafına 
katlanarak çekeni bir miktar sübvanse etmek lazım. Doğru yöntem budur. Buna ilişkin birtakım 
çalışmalar vardır. Tabii ki, Çevre ve Orman Bakanlığımız esas itibarıyla sulama birliklerine ilişkin bir 
çalışmanın koordinatörlüğünü yürütmektedir, ama biz bu konuda da, bu çerçevede yapılacak bir 
düzenlemeye gereken desteği vereceğiz, çünkü hakikaten bu bir sorundur, bu sorunu gidermemiz lazım. 
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Şimdi, krizden etkilenen esnaf ve sanatkârlar, KOBİ'lere ilişkin bir yapılandırma... Ben, aslında, 
basın toplantısında da çok açık bir şekilde söyledim. İlke olarak genele yaygın aflara karşıyım, çünkü 
aflar vergide uyumu bozuyor. İkincisi, aflar adaletsizlik, yani vergisini zamanında ödeyene karşı da 
bir adaletsiz durum ortaya çıkartıyor. Benim, bu, genel prensiplerim. Ama şunu da söyledim: İleride 
-şu anda taşra veya merkezin birtakım yetkileri var, taksitlendirme gibi vesaire- buna ilişkin daha 
kapsamlı, bunu daha fonksiyonel hâle getirecek bir çalışmaya açık olabilirim dedim. Yalnız şunu 
demedim hiçbir şekilde: "Krizden etkilenen değişik kesimlere yönelik herhangi bir borçların 
yapılandırılmasına ilişkin bir çalışma yapıyoruz." demedim. Tam aksine, prensipte genel bir çalışmayı 
doğru bulmadığımı söyledim ama olur da bu yönde Meclisimiz ileride bir irade gösterir, Hükümetimiz 
bu konuda farklı bir yaklaşım içerisine girerse de biz yine gereken katkıyı yaparız. 

Sayın Akçay'ın gelir uzmanlarına ilişkin sorusu... Orada da elimden geldiğince detaylı bilgi 
verdim. Yani şubat ayında 5.179 kişi atandı ama takdir edersiniz ki bizim kadroların bir sınırı vardır. 
Bir de şöyle bir durum var: 70 puan aldığınız zaman otomatik olarak gelir uzmanı olacaksınız diye 
bir durum söz konusu değil. Diğer bütün sınavlarda olduğu gibi en yüksekten en alta doğru -tabii ki 
70 en alt sınırdır- gelirsiniz, kadronuz çerçevesinde o atamaları yaparsınız. Yeni bir kadro imkânı 
çalışılıyor mu? O konuda gelir idaresinin yeniden yapılandırılması, güçlendirilmesi hususunda 
birtakım çalışmalarımız var, o konuda değerlendireceğiz bütün bunları ve diğer hususlar da benzer 
bir çerçeve içerisinde. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekrar çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

37.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alınan personele ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/914) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

38.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/918) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

39.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, DSİ'nin verdiği HESyapım izinlerine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

40.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, DSİ'nin sulama birliklerine devrettiği su 
kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 

Ertelenmiştir. 

41.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 



TBMM B: 76 23 . 3 .2010 O: 3 

42.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, Topkapı Sarayındaki personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

43.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ulaşımda akaryakıt desteği sağlanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Genel Kurul Salonunda hiçbir Bakan yok efendim, 
onun için yorulmayın. Hükümet yok ortada, kaybolmuş. 

BAŞKAN - Bu şekilde, Sayın Bakanın olmadığı anlaşıldığından, sayın milletvekilleri, gündemin 
"Sözlü Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1,5,6, 7, 10, 13,57, 59 ,61 ,62 , 68, 89, 93, 120, 131, 
144, 195, 196, 197, 239, 300, 307, 327, 363, 366, 378, 408, 409, 410, 439, 471, 478, 526, 527, 552 
ve 570'inci sıralarındaki sorular cevaplandırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.35 

• 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 18.48 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Gülsen ORHAN (Van), Murat ÖZKAN (Giresun) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76'ncı Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

l'inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

2'nci sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

3'üncü sırada yer alan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana 
Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin 
Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

4'üncü sırada yer alan, Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile Tokat 
Milletvekili Reşat Doğru'nun; Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 
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4.- Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Milliyetçi 
Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile Tokat Milletvekili Reşat 
Doğru 'nun; Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/805, 2/549) (S. Sayısı: 485) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Komisyon Raporu 485 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

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

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mehmet Şandır; şahısları adına 
Fazilet Dağcı Çığlık, Erzurum Milletvekili ve Metin Yılmaz, Bolu Milletvekili. 

Tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Mehmet Şandır, Mersin 
Milletvekili. 

Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan önce yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Hükümet tarafından Meclisimize 
sunulan Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı üzerinde söz almış 
bulunmaktayım. Ayrıca, aynı konuda bizim de vermiş olduğumuz bir kanun teklifi bulunmaktadır. 
Dışişleri Komisyonunda birleştirilerek huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. Bu birleştirilmiş metin 
üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz aldım. 

Sözlerime başlarken öncelikle dün hayatını kaybeden spor adamı, Galatasaray'ın değerli eski 
başkanlanndan Özhan Canaydın'a şahsım ve grubum adına yüce Allah'tan rahmetler diliyorum. Tüm 
Türkiye spor camiasına ve Galatasaraylılara da başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısının ve katkımız olarak bizim de verdiğimiz kanun 
teklifinin bir başlangıç olduğunu ve geleceğe bir hazırlık olduğunu düşünüyorum, faydalı olduğuna 
inanıyorum; eksiklikleri varsa da ileri zaman içerisinde bunlann tamamlanacağını ve Türkiye'nin 
geleceğinde önemli bir yapıyı kurduğumuza, önemli bir konuda bugüne kadar yapılması gerekip 
ertelenen, ihmal edilen, eksiklikleriyle de yapılmış olsa bu sonuca ulaşması gereken bir konuda 
birlikte, hayırlı, değerli bir iş yaptığımıza inanıyorum. Sözlerimin başında, bu kanun tasarısıyla 
kurulacak yapının ülkemize, milletimize ve amaca hizmet etmesini diliyorum. 

Bu kanun, kanun tasarısında gerekçe olarak ifade edilen veya maddede amaç olarak ifade edilen 
üç hususu kapsamaktadır. Biri, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarının, 
diğeri Türk dünyası ve akraba topluluklannın... Kanunun gerekçesinde Türk dünyası ve akraba 
toplulukları geçiyor, kanunun başında yurt dışı Türkler, yurt dışında yaşayan Türkler ve akraba 
toplulukları olarak geçiyor ama kanunun amacını ve gerekçesini de birlikte okuduğumuz takdirde 
konu yurt dışı Türkler, Türk dünyası ve akraba topluluklar başkanlığı şeklinde anlaşılması gerekiyor 
çünkü kanunların gerekçeleriyle birlikte anılmaları gerekir. Bizim teklifimiz de yine Türk dünyası 
başkanlığının kurulması yönünde bir kanun teklifi. Birbirini tamamlayan tasarı ve teklif ama amaçları 
itibarıyla faydalı, değerli, doğru bir kanun. 

(x) 485 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Üçüncü husus da, Türkiye'de okuyan yabancı öğrenciler olarak kanun tasarısında geçiyor ama 
Türk dünyasından Türkiye'de okumak üzere getirilen öğrencileri kasteden bir amaç var. 

Tüm bu üç alanda yani yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türk dünyası ve 
akraba topluluklarının ve Türkiye'de okumak üzere devletimizin başlattığı -zannediyorum 1994'ten, 
1995'ten bu yana devam eden- Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Öğrenci 
Getirilmesi Programı kapsamında bugüne kadar zannediyorum 15-20 bini bulan -sayısını tam 
bilmiyorum, Sayın Bakanımız, Müsteşarımız bilebilir- Türk dünyasından getirilen öğrencilerin 
sorunlarıyla ilgilenmek, bu sorunların çözümüne daha etkili bir yaklaşımda bulunabilmek ve bu 
faaliyetleri koordine etmek üzere bir başkanlık kuruyoruz, yeni bir yapılanma kuruyoruz. Bu 
yapılanma, bugüne kadar bir devlet bakanlığının uhdesinde, altyapısı olmayan, uzmanlarla yürütülen 
bir faaliyetti. Şimdi, bunu başkanlık olarak kurunca altında ilgili daire başkanlıkları, onlara bağlı 
uzmanlıklar, onlara bağlı müdürlüklerle gerçekten bir devlet yapısı, devletimiz içinde bir hizmet 
yapısı kuruyoruz ki bunu çok değerli, çok gerekli, çok önemli buluyorum ve sözün başında, bu yönde 
gayret gösteren, buna karar veren değerli yöneticileri, gerek Bakanıydı, gerekse diğer birimleri ve 
buna katkı veren komisyon başkanı ve üyelerini de kutluyorum, tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, her ne kadar kanun tasarısında bu üç amaç için böyle bir yapı kuruluyor 
denilmiş olsa da bu işin aslı, Türk dünyasıyla ilişkileri tanzim etmek üzere bir koordinasyon kurulu, 
bir başkanlık oluşturulduğu gayet açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim de sunduğumuz 
kanun teklifi, Türk Dünyası Başkanlığı kurulsun... Bu Türk Dünyası Başkanlığı bünyesinde 
oluşturulacak birimlerle Türk dünyasına yönelik hizmetlerin daha etkili, daha verimli, takip edilebilir, 
sürdürülebilir, denetlenebilir ve ülkemiz açısından, gelecek açısından faydalı sonuçlar hasıl edebilir 
bir etkinliğe kavuşturulabilmesi için, bir koordinasyona kavuşturulabilmesi için böyle bir yapının 
kurulmasını amaçlayan bir kanun bu. Bu kanunun özü... Türk dünyasıyla ilgili amaçları olan, bu 
amaçları gerçekleştirmek üzere birimler kuran bir kanun. Bu sebeple, değerli milletvekilleri, bu Türk 
dünyası gerçeğini birlikte konuşmamız gerekiyor. 

Aslında, komisyondaki görüşme sırasında da "Yurt dışındaki Türklerin sorunlarını görüşmek 
üzere böyle bir yapı kuruluyor." denilmiş olsa da zannediyorum bazı endişelere tedbir geliştirmek 
açısından veya kumlurken bazı tanımları geliştirmek açsından böyle bir isim tercih edildi ama ihtiyaç 
olan, gerekli olan, faydalı ve doğru olan hadise, Türk dünyasıyla ilgili bir başkanlık kurmak. Aslında, 
bir bakanlık kurmak, Türk dünyası bakanlığı kurmak. Çünkü, bugün dünyanın çok temel 
gerçeklerinden biri, bu küreselleşme olgusu içerisinde bloklaşmaların dünya politikasında veya dünya 
dengelerinde çok önemli yeri olduğu hususudur. Bu, hiçbir şekilde, Dışişleri Bakanlığının görev 
alanlarına, yetki alanlarına bir müdahale değil; bu, bir koordinasyon, bu konuda yapılan çalışmaları 
daha etkili, daha verimli hâle getirebilmek için bir yapı kurmaktır. Daha önce devlet bakanlığına 
bağlı danışmanlar vasıtasıyla yönetilen, yürütülen bu çalışmaların böyle bir başkanlık altında, böyle 
bir başkanlığın altında kurulacak birimlerle yönetilmesi ve gerçekleştirilmesi meselesidir. 

Değerli milletvekilleri, sizler de biliyorsunuz, Türk dünyası denen gerçeklik, bugün günümüz 
dünyasının çok önemli bir değeri hâline gelmiştir. Özellikle küresel güç adayı ülkelerin çevrelediği 
bir coğrafyadır Türk dünyası. Türk dünyası, coğrafyasıyla, kültürüyle, bağımsız devletleriyle, akraba 
topluluklarıyla, bu coğrafyaya, bu devletlere komşu dost ülkeleriyle, gerçekten günümüz dünyasının 
ve geleceğin çok önemli bir siyasi, ekonomik gerçekliğidir. Bunu Türkiye'nin yok sayması, bu 
gerçekliği görmezlikten gelmesi, hatta bu gerçekliği ifade etmekten korkması doğru bir hadise 
değildir. Kafamızı kuma sokmamıza gerek yok, önümüzde devasa bir Türk dünyası vardır. Yedi tane 
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bağımsız devletiyle, sayılarını bilemeyeceğimiz çok sayıda topluluğuyla, Balkanlarıyla, 
Kafkasya'sıyla, Orta Asya'sıyla, Orta Doğu'suyla, tarih ve kültür yakınlıklarıyla, ekonomik iş 
birlikleriyle, sosyal yapısıyla iç içe geçmiş, bir bütünlük arz eden önemli bir gerçeklikle, önemli bir 
güçle karşı karşıyayız, bunun adı Türk dünyasıdır. Bu dünyanın geleceğiyle ilgili Türkiye'nin 
sorumlulukları olması gerekir. Bunu yok sayma gibi bir imkânımız yok. 

Tekrar ediyorum: Yeni bir yüzyılın ilk çeyreğinde bu kadar önemli bir coğrafyanın, bu kadar 
önemli bir jeopolitiğin önünde bulunan, kaptan köşkünde bulunan Türkiye'nin bu gerçekliği yok 
sayarak gerek günümüzü gerekse geleceği tanzim edebilmesi mümkün değildir. Tek kutuplu dünya 
sonrasına Türkiye'nin hazırlık yapması gerekir. "Post-Amerika" dedikleri hadisenin gerçekleşeceği 
yönünde dünyada birçok kuruluş, birçok düşünce adamının ifade ettiği hususları bizim görmezlikten 
gelmek gibi bir hakkımız yok. Rusya'sıyla, Çin'iyle, Hindistan'ıyla, bu coğrafyanın etrafındaki yeni 
küresel güç adaylarının ve Amerika'nın... Ki bu "Post-Amerika" dediğimiz dünyada Avrupa Birliği 
diye bir küresel güç artık anılmamaktadır, bu gerçekliği de bu vesileyle kabul etmemiz lazım. Yani 
"BRIC ülkeleri." dediğimiz, "Briket ülkeleri." dediğimiz bu yeni dünyada "Barikat ülkeleri." olarak 
anılan Türk dünyasını Türkiye olarak bizim dış politikada, ekonomide, devletler arası ilişkilerde 
dikkate almamız ve gereğince davranmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bu hem küresel dünyanın 
gerçeğidir hem Türkiye'nin gerçeğidir. İşte, bu gerçek doğrultusunda bu küresel bir blok olan, bana 
göre güç olan bu Türk dünyasıyla, Türk gerçeğiyle, Türk milleti gerçeğiyle, Türk coğrafyasıyla 
Türkiye'nin ilgilenmesi, ilişkilerini geliştirmesi ve bu konuda birtakım yapılar kurması bir 
zorunluluktur, bir mecburiyettir. Bu sebeple, biz amaçlan belirlenmiş, tanımlanmış, belli kısıtlamalar, 
sınırlamalar getirilmiş, yurt dışı Türkler diyerek Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarının sorunlarıyla ilgilenmek üzere bir yapı kurulmak kamuflajı altında -buna ben gerek 
görmüyorum- bu devasa gerçeklikle, bu Türk dünyası gerçekliğiyle Türkiye'nin sorumluluklarını, 
Türkiye'nin geleceğini tanzim edecek, bu yönde çalışmaları koordine edecek bir yapının kurulması 
gerçekten geç kalınmış, mutlaka da yapılması gereken bir zorunluluktur. 

Bugüne kadar bu hizmetler tüm hükümetler döneminde bir devlet bakanıyla yönetilmişti. Ben 
o dönemde, her dönemde yapılan hizmetlere çok teşekkür ediyorum. Her hükümet, her bakan, her 
dönemde elinden geldiğince birtakım şeyler yaptı ama 1991 'den, 1993'ten bu yana geçen şu on sekiz 
yıllık sürenin gerçekten yeterince ve gereğince değerlendirilebildiğini söylemek mümkün değil. 
Bugün Türk dünyasıyla, altı bağımsız devletiyle ve demin de söylediğim gibi, onlarca akraba 
toplulukla özerk, yarı özerk yönetimlerle oluşan bu devasa büyüklükle Türkiye'nin yeterince 
ilgilendiğini, yeterince ilişkiler kurduğunu ve bu ilişkilerin hem bu ülkelerin çıkarları için hem 
Türkiye'nin geleceği açısından hem de dünya barışı açısından yeterince değerlendirilebildiğini 
söyleyebilmek çok mümkün değil. Bu sebeple, biz kanun teklifimizde, bu amacı gerçekleştirecek 
birimlerin kurulmasını arzu ettik, ilave tekliflerimiz oldu. Sayın Bakanın kendince hassasiyetleri 
veya Sayın Hükümetin bu noktadaki hassasiyetleri doğrultusunda, bu amaçlara da hizmet edebilecek 
ama kısıtlı bir yapı oluşturuluyor. Ben, buna rağmen bunun da önemli bir başlangıç olduğunu, önemli 
bir kazanç olduğunu, eksikliklerinin tamamlanacağını, gelecekte bunun bir bakanlığa dönüşeceğini, 
bunun asla böyle bir emperyal veya dostlarımıza, müttefiklerimize karşı bir iş birliği, bir hazırlık 
kurmak anlamı, amacı taşımadığını biliyorum veya buradan da ifade ediyoruz. Bizim birliğimiz, 
Türk dünyasının birliği, bu birliğin güçlenmesi, her şeyden önce dünya banşına, insanlığın huzuruna 
katkı verecektir. Türk dünyası diye ifade ettiğimiz bu geniş coğrafya başka sorunların da merkezidir; 
çevresi, terör üreten ülkelerin, olaylann, örgütlerin yuvalandığı yerdir. Dolayısıyla, Türk dünyasında, 
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Türkiye'nin önderliğinde gelişecek bu birliğin ve bu birliğin gücünün insanlığın huzuru için, dünyanın 
barışı için de çok gerekli, çok önemli katkılar vereceğine yürekten inanıyorum, Küreselleşme olgusuna 
yerel katkı vermek anlamında, böyle bir organizasyonun hiç kimseye karşı hasmane bir tavır, hasmane 
bir amaç taşımadığını burada hep birlikte yüksek sesle ifade ediyoruz ama kendi gerçeğimizden 
korkarak, kendi gerçeğimizi tanımlamaktan korkarak geleceği tanzim edebilmenin mümkün 
olmadığını da Türkiye'yi yönetenlerin, özellikle de siyasi iktidarın bilmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu amaçla oluşturulan bu yapı içerisinde Türk dünyasından getirilen 
öğrenciler gerçeğini birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Bu konu, biliyorsunuz, 1996 yılında bir 
kanunla, devletimizin kararıyla başlatılmış, bugüne kadar sayısını tam bilemediğim ama çok sayıda 
Türk topluluğundan resmî-gayriresmî öğrenci getirilerek Türkiye'de okutulmuş, yetiştirilmiş ve kendi 
ülkelerine, kendi toplumlarına hizmet etmek için geri gönderilmiştir. Zannediyorum, 
cumhuriyetimizin şu seksen doksan yıllık ömründe geleceğe dönük en hayırlı hizmet bu hizmet 
olmuştur. Türk olduğunu ifade edemeyen, bulundukları ülkelerin yoğun baskısı altında kendi 
kimliklerini yaşatamayan, bunu ifade etmekten korkan insanların okuma imkânı bulamayan 
çocuklarının Türkiye'ye getirilip okutulmaları -her kapsamda okutulmaları; lisans, yüksek lisans, 
hatta doktora kapsamında, seviyesinde okutulmaları- mezun edilmeleri ve bunların kendi ülkelerine 
geri gönderilip orada kendi ülkelerine hizmet etmeleri, kendi toplumlarına hizmet etmeleri gerçekten 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin bana göre insanlığa da bir hizmeti olmuştur, Türk dünyasına da bir 
hizmeti olmuştur. Bu sebeple oluşturulan bu Başkanlığın bunu geliştirerek, ikili ilişkileri gündem 
maddesi hâline getirerek -hiç böyle gizlemeden, saklamadan- ülkelerin hizmetine sunmak üzere 
geliştirerek bu kontenjanları arttırmalarını ve mezun olan çocuklarımızın, öğrencilerimizin 
geleceklerini de takip ederek okutup, gönderip kayıtlarını silmeden veya bilgilerini silmeden onlarla 
dostlukları, onların üzerinden ülkelerle dostlukları geliştirici bir altyapı kurulmasını çok 
önemsiyorum, çok değerli buluyorum. Bu anlamda, Dostluk Grubu Başkanı bulunmakla övünç 
duyduğum, Suriye Türkmenlerine dayalı bu kapsamda getirdiğimiz öğrencilerin Suriye ile Türkiye 
arasındaki dostluğa ne kadar çok katkı verdiklerini bizatihi kendim bilmekteyim. O sebeple, bu 
öğrenci programının yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin Türk devletleri, Türk ve akraba 
topluluklarından öğrenci getirilmesi programının genişletilerek devam ettirilmesini çok 
önemsiyorum. Bu kurulan Başkanlık vasıtasıyla, bunun büyütülmesini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şandır, lütfen tamamlayınız. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

.. .ve bu programın devam ettirilmesini ve bu programın büyütülerek bu hizmetin hem Türkiye 
açısından hem Türk dünyası açısından geliştirilmesini çok önemsiyorum ve bunu Sayın Bakandan ve 
kurulacak Başkanlıktan talep ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözümün sonunda şunu tekrar hatırlatıyorum: Yeni bir yüzyılın ilk 
çeyreğindeyiz, yeni dünya dengeleri kuruluyor. Bu dünya dengeleri içerisinde, kendi varlığımızın, 
kendi değerimizin idrakinde, kendi geleceğimizi kendi kararımızla belirlemek gibi bir sorumlulukla 
karşı karşıyayız. İnanıyorum ki bugün oluşturulan Başkanlık, bu sorumluluğun gereği, bu 
sorumluluğun bilinciyle oluşturulan bir başkanlıktır. Ümit ediyorum ki bu amaca uygun gayretler ve 
çalışmalar içerisinde, inşallah ülkemizin geleceği bu anlamda çok daha iyi olacaktır, bu kanun buna 
hizmet edecektir umudundayım. 
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Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bu kanuna "Evet" oyu vereceğimizi de ifade 
ediyor, yüce heyetinize saygılar sunuyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şandır. 

Tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Onur Öymen, Bursa 
Milletvekili. 

Buyurun Sayın Öymen. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ONUR ÖYMEN (Bursa) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı hakkında Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi 
saygılarla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir tasarının Meclise gelmesini büyük bir hevesle, büyük bir umutla, 
büyük bir coşkuyla karşıladık. Aslında, zannediyorum ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, 
soydaşlarımız, akraba topluluklarımız da bunu büyük bir hevesle karşılamışlardır. 

Elimizde altmış sayfalık bir tasarı var. Bu tasarının incelenmesinden görüyoruz ki içinde işlem 
paragrafları üç satırdan ibarettir: Bir, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak. 
İki, soydaş ve akraba topluluklarıyla ilgili faaliyetleri yürütmek. Üçüncüsünde, yurt dışından gelecek 
öğrencilerle ilgili koordinasyon yapmak. 

Sayın Şandır'ı dinledik. Değerli arkadaşlarımızın bu tasarıyı sunarken çok iyi niyetle hareket 
ettiklerine eminiz. Hükümetin de bu konuda bir gayret içinde olduğu ümidini taşıyoruz fakat değerli 
arkadaşlarım, bu tasarının içinde, Hükümetin, yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili, yurt dışında 
yaşayan soydaşlarımızla ilgili ne gibi düşünceler beslediğine, ne gibi projeler hazırladığına, ne gibi 
atılımlar yapacağına ilişkin tek bir satır yoktur. Bütün ifade edilen husus: "Başbakanlığa bağlı bir 
başkanlık kurulsun ve bu Başkanlık koordinasyon sağlasın." Söylenen bundan ibaret oysa yurt 
dışındaki vatandaşlarımız, soydaşlarımız, akraba topluluklarımız bizden çok şey bekliyor, Büyük 
Millet Meclisinden çok şey bekliyor. Biz, yıllardan beri bu konuları bu Meclisin gündemine 
getiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, daha 2003 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim girişimimizle, 
iktidar partisinden bazı milletvekillerinin katılımıyla bir Meclis araştırma önergesi vermişti bu 
konuda. Bakınız, bu araştırma önergesinin raporu elimizdedir, yüz altmış beş sayfa. Bu raporda, son 
derece önemli tespitler var, son derece önemli öneriler var. Ne yazık ki Meclis Başkanına yaptığımız 
çeşitli müracaatlara rağmen biz bu raporun basılmasını, ilgili kuruluşlara gönderilmesini, yurt 
dışındaki teşkilatlarımıza dağıtılmasını bile sağlayamadık. Oysa bu raporun hazırlanması sırasında 
Türkiye'de bu konuyla ilgili olan bütün kuruluşlarla görüşüldü, yurt dışına heyetler gönderdik, yurt 
dışında milletvekilleriyle, bakanlarla görüşmeler yapıldı, Türk kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldı. 
Belki şimdiye kadar hazırlanan en kapsamlı çalışmalardan biridir. 

Size soruyorum değerli arkadaşlarım: Aranızda bu raporu gören var mı? Aranızda bu rapor 
hakkında bir fikir sahibi olan var mı? Yoktur. Peki, önümüzdeki tasarıda bu rapordan bahseden bir 
cümle var mı? O da yok. Şimdi bunu ciddi bir eksiklik olarak görüyoruz yani Adalet ve Kalkınma 
Partisi İktidannın yedi buçuk yıllık Hükümetinden sonra Meclise getirebileceği metin, sadece 
koordinasyon ihtiyacım karşılamak üzere Başbakanlıkta bir birim kurulmasından mı ibaret olmalıydı 
yoksa çok daha ciddi, içerikli, atılımlar içeren bir metni mi huzurunuza getirmesi gerekiyordu? 
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Değerli arkadaşlarım, aslında koordinasyon ihtiyacından bahsedilmesi, açıkça, bugüne kadar 
yeterli koordinasyonun sağlanamadığı anlamına geliyor, biz öyle değerlendiriyoruz. Bu acaba bir 
başarısızlığın itirafı mıdır? Ne demek koordinasyon sağlanamadı? Bu koordinasyonu sağlamakla 
kim görevliydi? Devlet Bakanımız. Güzel ama Devlet Bakanımızın arkasında, yasayla bu görev 
kendisine verilmiş olan Dışişleri Bakanlığı var. Bu koordinasyon, aslında Dışişleri Bakanlığı Teşkilat 
Yasası'nm 2/c maddesine göre Dışişleri Bakanlığının görevidir. 

Şimdi, değerli arkadaşım Sayın Şandır dedi ki: "Dışişleri bakanlarının gayet tabii ki yetkilerinin, 
görevlerinin elinden alınması söz konusu değildir." Güzel de bunu biz bu tasarıyı okuduğumuz zaman 
anlayabiliyor muyuz yani Dışişleri Bakanlığının bütün bu konularda öncü rol oynayacağına, nâzım 
rol oynayacağına dair bir cümle var mı? Yok. Tam tersine ne var? Bu Başkanlığın -kurulacak 
Başkanlığın- amaç ve politikalarını, stratejilerini tespit edeceği var. Demek ki bunlar tespit edecek 
politikaları ve stratejileri. Dışişleri Bakanlığı ne yapacak? 

Şimdi, bunlar o kadar önemli konular ki, yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili konular ülkemizin 
çıkarlarını da o kadar yakından ilgilendiriyor ki mutlaka bu politikaların Dışişleri Bakanlığı tarafından 
düzenlenmesi lazım, Hükümet tarafından benimsenmesi lazım. Yani bu, Başbakanlıkta kurulacak bir 
idari birime bırakılmayacak kadar ciddi bir konudur. 

Peki bu idari birim nasıl çalışacak? Açıkça yazıyor tasarı, özerk olacakmış. Özerk ne demek? 
Yani kimseden talimat filan almayacak, kendi kendine çalışacak. Bu mudur amacınız yani böyle bir 
teşkilat mı kurmak için bu yasayı hazırladınız yoksa devletimizin yasalarının öngördüğü şekilde, 
Dışişleri Bakanlığının öncülüğünde yapılacak çalışmalara bir bürokratik destek sağlamak için mi? 
Dışişleri Bakanının adı geçmiyor. 

Değerli arkadaşlanm, bu konuları önemle ve ciddiyetle ele almak zorundayız. Yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın çok ciddi sorunları var; böyle, Başbakanlıkta kurulacak bir birimin altından 
kalkamayacağı kadar ciddi sorunlarımız var. 

Nedir yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunları? Madde bir: Güvenlik sorunu, can güvenliği 
sorunu. Yurt dışında çok ciddi bir yabancı düşmanlığı olgusu yaşanmaktadır. Bonn ve Solingen'de 
yaşananları unutmadık. Bazı Avrupa ülkelerinde yılda en az bin adet yabancı düşmanı eylem oluyor; 
bir kısmı ölümle sonuçlanıyor, bir kısmı yaralanmayla, bir kısmı mala hasar vermeyle. 

Şimdi, bu çok ciddi, siyasi düzeyde girişim gerektiren bir durumdur. Bu birim mi yapacak bu 
girişimleri? Bu birim mi yapacak? Bu birimin bu konulardaki etkisi, yetkisi, sorumluluğu ne olacak? 
İçeriğe ilişkin hiçbir şey yok bu metinde. Ama size söylüyorum ki bugün yabancı düşmanlığı bir 
sosyal hastalık hâline gelmiştir bazı Avrupa ülkelerinde. Bununla Hükümetinizin siyasi düzeyde 
ilgilenmesi lazım, gerekli mücadeleyi yapması lazım. 

İki: Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çok ciddi bir eğitim sorunu var. 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışında 3,5 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu 3,5 milyon 
vatandaşımızın 800 bini öğrencidir, bunların 34 bini üniversite öğrencisidir. Bunların çok ciddi eğitim 
sorunları var. Devlet olarak, Hükümet olarak bu konularla daha yakından ilgilenmemiz 
gerekmektedir. Hükümetimizin bu konularla ne kadar ilgilendiğini bilmiyorum ama gerçekten, çok 
yakından ilgilenmek gerekir. 

Size sadece bir bilgi vereyim. Anneleri babaları yeterince Almanca bilmediği için öğrenme 
özürlü sayılan 30 bin çocuğumuz "Sonderschule" denilen öğrenme özürlüler okuluna gidiyor, yalnız 
Almanya'da 30 bin çocuğumuz öğrenme özürlüler okuluna gidiyor. Bu çocukların ileride toplum 
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hayatında üst düzeylere gelmeleri hemen hemen imkânsızdır. Bunlara yönelik bir projeniz var mı? 
Devlet bu çocuklar için anaokulları projeleri geliştirmişti. Bu projeler yürüyor mu? Kaç tane 
anaokulumuz var Türklerin ve yabancıların birlikte katıldığı? Devletimizin buna ne katkısı oluyor şu 
anda? Biz bunları burada tartışmak istiyoruz. Yoksa, iyi niyetle bir koordinasyon örgütü kurmak belki 
güzel bir düşünce ama yeterli bir adım değil. Çok ciddi sorunlarımız var, pek çok alanda sorunlarımız 
var. Ekonomik alanda çok büyük bir gücümüz var bizim yurt dışında değerli arkadaşlarım, bu gücü 
harekete geçirmek lazım. Bu birim mi yapacak bu işi yoksa bu konuda çok daha iyi teşkilatlanmış 
Dışişleri Bakanlığı mı yürütecek bu işleri? 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar yurt dışındaki vatandaşlarımız ülkemize 127 milyar dolar 
göndermiştir, ekonomimize çok büyük bir katkı sağlamışlardır. Bugün 80 bin vatandaşımız işveren 
durumundadır Avrupa ülkelerinde ve bu 80 bin vatandaşımız 420 bin kişiye iş sahası yaratıyor. 
Bunların Türkiye'deki yatırımlarını yönlendirmek, koordine etmek kimin görevidir acaba? Hükümet 
bu alanda şimdiye kadar ne yapmıştır, çok merak ediyoruz. Daha önce çok çalışma yapıldı. Bu 
Hükümetten önceki dönemde Dünya Türk İşadamları Kurultayı oluşturuldu, iki yılda bir 
toplanıyorlardı. Hâlâ toplanıyorlar belki ama artık bunların o hızı biraz azalmış gibi gözüküyor. 

Çok değerli arkadaşlarım, yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili sorunlarımızı burada kısa bir 
süre içinde özetlemek kolay değil ama şurası muhakkak ki bütün bu çalışmaların devletin siyasi 
gücüyle yürütülmesi lazımdır. Bir bürokratik organizasyonun, boyunu, çapını aşan konulardır bunlar. 
Aynı şey yurt dışındaki soydaşlarımızla ve akraba topluluklarımızla ilgidir. Şimdi bu alan başlı başına 
siyasetin çalışma alanıdır. 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışında 200 milyondan fazla soydaşımız var. Bu soydaşlarımızın 
bulundukları ülkelerle ilişkilerimizin çok özel önemi var. Bunu yıllardan beri büyük bir dikkatle, 
titizlikle yürütmeye çalışıyoruz ama aynı zamanda bu soydaşlarımızın yaşadığı ülkelerle ilgili çok 
ciddi siyasi sorunlarımız var. Neresi burası? Mesela, Kıbrıs. Soydaş deyince, belki bu kanunu 
hazırlayan arkadaşlarımız Kıbrıs'ı düşünmediler ama yurt dışındaki sayıca en büyük olmasa da bizim 
için en önemli, siyasi açıdan en önemli soydaş topluluklarımızın bulunduğu ülkelerden biri Kıbrıs. 
Şimdi Kıbrıs'la ilgili olarak bu soydaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı yürütmek, yönlendirmek, 
politikalarımızı oluşturmak Başbakanlıktaki bu birim tarafından mı yapılacak yoksa Dışişleri 
Bakanlığı tarafından mı yapılacak? Dışişleri Bakanlığı yapacaksa -ki makulü odur- bu metinde niçin 
buna atıfta bulunulmuyor? Niçin Türkiye'nin bu soydaşlarımızla ilgili çalışmalarını Dışişlerinin 
yürüteceği, yönlendireceği yazılı değil? Niçin Batı Trakya'daki soydaşlarımızla ilgili çalışmaların 
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacağı yazılı değil? 

Değerli arkadaşlarım, bunlar birinci derecede önemli siyasi meselelerimizdir bizim. Bakınız, 
başka bir soydaş topluluğu Irak'taki Türkmen soydaşlarımız. Türkmen soydaşlarımızla ilgili 
çalışmalarımız da birinci derecede siyasi önem taşıyan konularımız. Burada bahis var mı? Bahis yok. 
Peki, bunlara ilişkin çalışmalar -gene bu tasarının 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasına göre- bunlara 
yönelik politikalarımız bu birim tarafından mı oluşturulacak? Öyle anlaşılıyor ki bu tasarı biraz 
aceleye gelmiştir değerli arkadaşlar. Bu sorunlara bizim başka bir gözlükle bakmamız lazım. 

Kırım Tatarları var, Moldova'daki Gagavuzlar var, Romanya'daki Gagavuzlar var, 
Bulgaristan'daki soydaşlarımız var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı siyasi bir gözlükle bakmadan 
yürütmek, yönlendirmek mümkün değildir. Akraba toplulukları çok önemli. Mesela, örnek olarak 
söyleyeyim: Kuzey Kafkasya'da yaşayan akraba topluluklarımız var. Orada, Abhazya'da yaşayan 
akrabaların Türkiye'deki vatandaşlarımızla çok yakın bağlan var, çok yakın ilişkileri var ama 
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maalesef Hükümetimiz yedi buçuk yıldan beri orada yaşayan insanlarla Türkiye'de yaşayan 
vatandaşlarımız arasında bir bağ kuramamıştır, bir uçak seferi başlatamamıştır, bir gemi seferi 
başlatamamıştır. Bir gemi Türkiye'den oraya mal götüreceği zaman açık denizde durduruluyor, bir 
ülkenin deniz kuvvetleri tarafından götürülüyor, tevkif ediliyor, kaptanı, mürettebatı tevkif ediliyor 
ve biz ondan sonra bu insanların kurtarılması için çalışıyoruz. Bir devlet bunu mu yapmalıdır acaba 
yoksa bu ulaşımı mı sağlamalıdır? İyi niyetle yurt dışında yaşayan soydaşlardan, akrabalardan 
bahsetmek çok güzel şey ama somut olarak ne yapıyoruz, ne yaptık, ne yapacağız? 

Bazıları bize bağlı değil sadece, başka ülkelerin de iradesine bağlı, doğru ama bazdan bize bağlı. 
Mesela yurt dışındaki bazı soydaş toplulukların, demin örneğini verdiğim gibi, mesela Abhazya'da 
yaşayan soydaşlanmızla Türkiye'deki vatandaşlarımız arasındaki bağlann özelliği dolayısıyla bizden 
çifte vatandaşlık talebi var. Türk yasalan çifte vatandaşlığa imkân veriyor. Tanıyor musunuz çifte 
vatandaşlığı? Tanımıyorsunuz. Peki, diplomalarının denkliğini tanıyor musunuz? Onu da 
tanımıyorsunuz. Şimdi, bunlar ciddi sıkıntılanmızdır. Kırım Tatarlanyla ilgili diplomalann denkliğini 
tanıyor musunuz? Onu da tanımıyorsunuz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, siz bütün bu konulardaki eksikliklerimizi yeterince koordinasyon 
sağlanamamış olmasına bağlarsanız bence eksik bir değerlendirme yapmış olursunuz. Bu konularda 
çok ciddi adımlar atılmalıydı. Biz bunu defalarca yüce Meclisin gündemine getirdik ama maalesef 
Hükümetin bu konulara yeterince eğildiğini, somut tedbirler aldığını, somut sonuçlar elde ettiğini 
pek göremedik. Bu konularda anlatılacakların sınırı yok. İran'da 30 bin soydaşımız yaşıyor mesela. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - 30 milyon... 

ONUR ÖYMEN (Devamla) - 30 milyon soydaşımız yaşıyor. Bunun gündeme getirildiğini hiç 
duydunuz mu siz yüce Mecliste? O soydaşlarımıza yönelik bir kültür faaliyetimiz var mı, bir 
çalışmamız var mı? Yok. 

Şimdi başka boyum, siyasi boyum: Yurt dışında yaşayan vatandaşlanmızın siyasi hakları, seçme-
seçilme hakları. Meclise bir yasa getirildi, bizim sağladığımız avantajlann gerisine düşen bir yasa. 
Biz Almanya'da yaptığımız girişimlerde, bakanlarla yaptığımız temaslar sonucunda bu 
vatandaşlanmızın sandıklarda oy kullanması konusunda ilgili hükümetlerden söz aldık. Gelip bizzat, 
Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla ben bunu Sayın Başbakana anlattım. O da çok ilgilendi, aman 
bunu yapalım, edelim filan, çok iyi. Sonuçta ne oldu? Sadece mektupla oy verme imkânını tanıyan 
bir yasayı meclise getirdiler. Niçin? Bunu daha evvel de yapabilirdik. Biz niçin mektupla oy vermeyi 
kabul etmedik bugüne kadar? Çeşitli mahzurlannı biliyorsunuz, burada tekrarlamayacağım. Sandıkta 
oy verme hakkını sağladığımız hâlde bunu hayata geçiremedik. İşte bunlar ciddi sorunlar. Öyle ülkeler 
var ki yerel seçimlerde, mesela oradaki Türklerin oy verme hakkı var ama komşu ülkede yok. Bu 
ülkeler arasında bazı yollar var, yolun üst kısmında oturan vatandaşlarımız yerel seçimde oy 
kullanabiliyor, alt kesiminde oturan kullanamıyor. Bunlar siyasi meseleler değil mi? Bunlar 
Hükümetin sorumluluğunda olan konular değil mi? Üst düzeyde görüşürken -bu ülkelerin devlet 
adamlarından, bakanlarından, politikacılardan- biz bunlan konuşmazsak ne konuşuyoruz? 

Vizesiz seyahat hakkı mesela, gene bununla bağlantılı olarak. Uzun yıllar yurt dışındaki 
vatandaşlanmızın vizesiz seyahat hakkına kısıtlamalar getirildi. Bugün bile bu mesele tam olarak 
çözümlenmiş değildir. Ben yurt dışında görev yaptığım yıllarda, bu vatandaşlarımızla, onların 
dernekleriyle, kuruluşlarıyla çok yakın temaslarım, ilişkilerim oldu. Yani taleplerini yerine getirmek 
aslında devletimiz için hiç de zor değil ama ne yazık ki bu konularda başarılı sonuç aldığımızı 
söyleyemiyoruz. 
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Bir de şu var: Oradaki vatandaşlanmızın ülkemize yönelik çok iyi duyguları, düşünceleri, 
fedakârlıkları zaman zaman istismar ediliyor ve oradan toplanan bağışlar, iyi niyetle verilen, zor 
koşullarda para kazanan insanların bütçelerinden tasarruf ederek verdikleri bağışlar maalesef bazen 
kötü niyetle kullanılabiliyor, bunun mutlaka durdurulması lazım. 

Şimdi, Alman Hükümeti, Alman yargı makamları gerekli tedbirleri alıyorlar, davayı açıyorlar, 
sonuçlandınyorlar ve orada bazı insanlan, bu paralan kötü niyetle kullanan insanlan cezaiandınyorlar. 
E, Türkiye'de ne yapıyoruz? Dosya gitti, dosya geldi, dava açıldı, açılmadı... Gizlilik karan konuldu, 
ne yapıldığını kimse bilmiyor. İddianame hazırlandı mı, hazırlanmadı mı? Kaç insan yargılandı? 
Mahkûm edilen oldu mu, olmadı mı? Kaç paradır bu? Türkiye'de nereye gitmiş? Bu konularda bilgi 
yok. Başka davalara baktığınız zaman en küçük ayrıntılar basında fakat yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızın tasarruflarının Türkiye'de kimler tarafından hangi kötü niyetli amaçlarla 
kullanıldığı, hangi kuruluşlara gittiği, kime ödendiği konusunda kamuoyunda hiç bilgi yok. 
Hükümetten bu konuda hiç açıklama yok. 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışındaki vatandaşlarımız bütün bu konuların cevaplarını bekliyor. 
Başka konularımız var, açıkça aramızda konuşmak gerekirse yurt dışındaki vatandaşlarımızı baskı 
altına almak isteyen kuruluşlar var, yurt dışındaki vatandaşlarımızın bir bölümünü Türkiye'den 
-Türkiye'yle ilişkilerini- soğutmaya yönlendirenler var. 

Değerli arkadaşlanm, mesela, Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanlığının gönderdiği din görevlilerini 
kabul etmeyen camiler var. Bunlar çok ciddi sorunlar ve bunlann üzerine gitmek zorundayız. 

Yurt dışında pek çok soydaşımızın, vatandaşımızın yaşadığı ülkelerde açılan okullar var. Ne 
yazık ki bunların pek küçük bir kısmı devletimiz tarafından açılmıştır, bunlann bir kısmı bazı özel 
kuruluşlar tarafından açılmıştır. Peki, devletimiz o özel kuruluşlar kadar güçlü değil midir? Yurt 
içindeki vatandaşlarımızın eğitimi gibi, yurt dışındaki vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın eğitimi 
devletin bir sorumluluğu değil midir? Nasıl oluyor da bazı ülkelerde açılan bu özel okullar o ülkelerin 
hükümetleri tarafından kapatılıyor. Acaba hangi nedenle? Bunları araştırıyor muyuz, bunları 
araştınyor muyuz Sayın Bakan? Tavsiye ediyorum, bu konulara biraz daha yakından ilgi gösterelim. 
Öyle okullar var ki bunların arasında, Türk çocuğunu gönderirseniz o okula... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Öymen, lütfen tamamlayınız. 

Buyurun. 

ONUR ÖYMEN (Devamla) - Biz bu okullann bir kısmını ziyaret ettik, gayet somut 
izlenimlerimiz var. Öyle okullar var ki Türk kuruluşları tarafından açılmış, Türk çocuğunu 
gönderirseniz bu okula yatılı -yeme içme, yatma, ders dâhil, hepsi- 3 bin dolar veriyorsunuz ayda ama 
o ülkenin vatandaşı giderse ayda 100 dolar veriyor. Bu nasıl iş? Bu nasıl bir iş, nasıl bir tertip, nasıl 
bir düzen, sebebi ne? Bize o ülkenin sorumluları, yetkilileri soruyorlar: "Siz ne yapmak istiyorsunuz 
burada?" diye. 

Şimdi, bütün bunlar, değerli arkadaşlarım, bu yasa kapsamında yeterince değerlendirilmemiş 
izlenimini alıyoruz biz. Biz istiyoruz ki Hükümet, bu konuda çok daha ciddi, çok daha kapsamlı, 
Dışişleri Bakanlığının yasalarla sahip olduğu hakları göz ardı etmeyen, devletin politikalarını açıkça 
kanuna ve gerekçesine yazan bir yaklaşım benimsesin. 
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Yurt dışından gelen öğrencilerin koordinasyonu için de Başbakanlıkta birim açmaya gerek yok. 
Bu, Millî Eğitim Bakanlığının asli görevidir. Yani Millî Eğitim Bakanlığı içinde iki birim arasında 
koordinasyon sağlanamadı diye, Millî Eğitim Bakanlığının bir yetkisini alıp Başbakanlığa mı 
devretmek gerekiyor? 

Değerli arkadaşlarım, o yüzden, iyi niyetli de hazırlansa bu tasarının çok eksik bir metin 
olduğunu düşünüyoruz ve bunun üzerinde daha iyi çalışılarak hem yurt dışındaki vatandaşlarımıza 
hem de soydaşlarımıza, akrabalarımıza daha layık bir metin hâline getirilmesini Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu olarak temenni ediyoruz. Yüce Meclisi bu vesileyle tekrar saygılarla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öymen. 

Tasarının tümü üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz isteyen Sebahat Tuncel, 
İstanbul Milletvekili. 

Buyurun Sayın Tuncel. (BDP sıralarından alkışlar) 

BDP GRUBU ADINA SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
485 sıra sayılı Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı üzerine 
Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kanun tasarısına geçmeden önce 22 Mart 2010 Dünya Su Günü olması vesilesiyle birkaç şey 
ifade etmek istiyorum: Bildiğiniz üzere, son yıllarda dünyanın gündeminde su büyük bir yer 
tutmaktadır. Ekolojik krizin neden olduğu iklim değişiklikleri ve bu değişikler sonucunda yaşanan, 
yaşanacak olan kuraklık insanlığın geleceği açısından suyun önemini giderek artırmaktadır. Bu 
nedenle, her yıl dünya su forumları düzenlenmektedir. Suyun insan hayatında ve ekolojik tarım için 
önemi tartışma götürmezdir. Biz insanlar tarafından hızla tahrip edilen doğa ve su kaynaklan artık 
her zamankinden daha değerli olmaya başlamıştır. Bu durum aynı zamanda suyun ticarileşmesi 
üzerinde hesapların da giderek artmasına neden olmuştur. 

Türkiye gibi akarsu yataklan açısından zengin olan ülkemizde neredeyse tüm nehirlerin üzerinde 
ekoloji, tarım ve insan hayatını dikkate almadan barajlar inşa edilmeye çalışılmaktadır. Bu bir 
Hükümet politikası hâline gelmiştir ne yazık ki. Munzur, Hasankeyf ve Karadeniz derelerine vicdan 
sahibi bütün kamuoyunun tepkilerine rağmen baraj yapmakta ısrar edilmektedir. Yüz gündür Muğla 
ilinin Beyobası köyünde köylüler ve çevreciler eylem yapmaktadırlar, HES'lerin doğayı yok etmesine 
göz yummayacaklannı ifade etmektedirler. Yine, Sinop'ta yapımı devam eden Boyabat Barajı için 
eylemler yapılmaktadır. "Ekolojiye, canlılara ve insan hayatına rağmen HES" diyenlerin bu sesleri 
duyması ve bir an önce bu yaptınmlardan vazgeçmesi oldukça önemlidir. Türkiye'nin geleceği 
açısından bu önemlidir. Sadece Türkiye açısından değil, bu su politikalan dünya açısından da oldukça 
önemli bir konudur. Bunun bir kez daha dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz, 22 Mart 2010 
Dünya Su Günü vesilesiyle. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Banş ve Demokrasi Partisi olarak, Türkiye'de Türklük 
üzerine kurulu zihniyetin Türkiye gibi çok kimlikli, çok kültürlü bir ülkeye yakışmadığını bir kez daha 
ifade etmek istiyoruz. 

Türkiye'de, Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Asuri Süryani'si, Arap'ıyla, Alevi Sünni'siyle 
çok kültürlü ve kimlikli bir toplum olduğumuzu bugün herkes kabul etmektedir. 

Türklük tanımı Türkiye'ye dar gelmekte, Türkiye'nin çok kimlikli, çok kültürlü yapısını 
kapsamamaktadır. Türkiye'de demokratik bir anayasa ve demokratik bir toplumun oluşması 
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tartışmaları yürütülürken, tüm kimliklerin, kültürlerin, dillerin bu anayasayla korunması ve kolektif 
hakların sağlanması gerektiği yolunda toplumun önemli bir kesiminin konsensüs sağladığı, tartışmalar 
yapıldığı bir gerçektir. 

Bundan dolayı, tek tipleşmeyi dayatan, farklılıkları yok sayan, bu ülkede yaşayan herkesi Türk 
gören, Türkiye'nin yüzde 99'unu Sünni Müslüman sayan ve diğer halkları, dinleri, kültürleri yok 
sayan bir anlayışta ısrar edenler elbette ki aşılacaktır. 

Bu yasa tasarısının hazırlanışı da ne yazık ki bu zihniyetin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Oysa 
bu Parlamento eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosuysa, bu Parlamento Türkiye'de yaşayan 
herkesin hassasiyetini dikkate alan yasalar çıkarmakla sorumludur. 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan, salonun düzenini sağlar mısınız. 

SEBAHAT TUNCEL (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bugün hem ekonomik hem de siyasi 
nedenlerden dolayı Avrupa'dan Rusya'ya, ABD'den Kafkaslara, Balkanlara, Afrika ülkelerine kadar, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ya da vatandaşlıktan çıkartılmış milyonlarca yurttaşımız 
bulunmaktadır. Tabii ki bu yurttaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmek, sorunlara çözüm gücü aramak 
gereklidir, ancak yasalaştırılmak istenen Yurtdışı Türkler Başkanlığı bu ihtiyacı gidermekten ziyade, 
biraz önce de ifade ettiğimiz gibi etnik kimlik üzerinden bir kurumsallaşmaya gidilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Türkler Başkanlığı derken, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Kürtler, 
Araplar, Süryaniler, Ezidiler, Ermeniler, Çerkezler ve Lazların ve benzeri halklara mensup 
yurttaşlarımızın olduğu göz ardı edilerek bir kurum önerisinde bulunulmuştur. 

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) - Onlar da Türk! 

SEBAHAT TUNCEL (Devamla) - Yurt dışındaki vatandaşlarımızın, Türkiye ve bulundukları 
ülkelerle olan ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerinde yaşadıkları sorunların olduğu doğru. Mevcut 
sistemde konsoloslukların ve ilgili bakanlıkların bürokratik işlemlerinin fazla olmasından dolayı da 
sorunların yaşandığını biliyoruz. 

Arkadaşımız ifade ediyor, evet problem burada zaten, bütün bunları Türk olarak gördüğümüz 
için bu sorun. Dolayısıyla, biz bu anlayışın değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) - Amerikalı diyorsunuz içindeki bütün yaşayan 
etnik kökenler onun içine giriyor. Türk deyince niye bu kadar... 

BAŞKAN - Sayın Milletvekilim, lütfen... 

SIRRI S AKİK (MUŞ) - Sen niye emik kökenlerden rahatsız oluyorsun sosyal demokrat! 

SEBAHAT TUNCEL (Devamla) - Bu sizin tanımınız. Bu tanım, ne yazık ki, Türkiye açısından 
artık geçerliliğini yitirmiş bir tanımdır. Biz bir Kürt olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 
kendimizi görüyoruz, bir Türk olarak görmüyoruz. Bu, aynı zamanda Türk halkına da büyük bir 
haksızlıktır. Yani, Türkiye'de yaşayan farklı kimlik ve kültürlerin artık kabul edilmesi bir 
zoranluluktur, hele sizin gibi sosyal demokrat bir partiden bunu ifade etmek doğrusu manidardır, 
yani Türkiye'de sosyal demokrasiyi savunan bir partinin bunu söylemesi manidardır. 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Kürsü hürriyetini kullanıyorsunuz, devam edin. 

SEBAHAT TUNCEL (Devamla) - Dolayısıyla, bu sorunların giderilmesi için bir birim 
kurulmasını iyi niyetli bir yaklaşım olarak görüyoruz. Ancak, bu birime Türk Başkanlığı adını vererek 
alanı kısıtlanmış, demokratik olmayan bir yaklaşım benimsenmiş olması nedeniyle, Barış ve 
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Demokrasi Partisi olarak bu yaklaşımı, Türkiye içerisinde ya da Türkiye'nin dış ilişkilerinde izlenen 
politikalan da doğru bulmuyoruz ve onaylamıyoruz. Bu, hem eşitliğe aykırı hem de devletin resmî 
ideolojisi olan Türk-İslam sentezinin bir sonucu olan Turanizm idealini yeniden canlandırma 
çabasıdır. (BDP sıralarından alkışlar) Böylesi bir yaklaşım, etnik kimliği Türk olmayan Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları açısından ayırımcı anlayıştır ve güven kırıcıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye ile Türki cumhuriyetler arasında ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi için Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Bakanlar 
Kurulunun kararıyla 1992 yılında kurulmuş bir kurumdur. TİKA'nın kuruluş amacı, başta Türk dilinin 
konuşulduğu ülkeler, Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere Kafkas ülkeleriyle olan ekonomik, 
kültürel, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Ancak ilk zamanlarda bazı çabalar 
gösterilse de daha sonrasında bu faaliyet canlılığını yitirmiştir. "Türk dillerini konuşan, soydaş" 
vesaire tanımlamaları yapılarak kurulmuş kurumların işlerinin pek randımanlı yürümediği 
görülmüştür. Hâlihazırda Türki cumhuriyetlerle, resmî olmayan kurum ve kişilerle ekonomik ve 
sosyal ilişkiler devam etmektedir. Bu ilişkilerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için Türk 
Başkanlığının kurulmasının gerekli olmadığı görülmektedir. Kaldı ki, ilişki geliştirilmek istenen 
ülkelerden Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Azerbaycan, hiçbiri kendilerini 
anayasalarında Türk olarak tanımlamamaktadırlar, resmî dillerine Türk dili dememektedirler. Yani bu 
ülkeler kendilerini Türk olarak tanımlamazken, bizim tutup "Yurtdışı Türkler Başkanlığı" adı altında 
bir başkanlık kurmamız siyaseten doğru değildir. Bu ülkeler anayasalannda kendilerini Özbek, Kazak, 
Kırgız, Türkmen ve Azeri olarak tanımlıyorlar ve bu yönden bir siyasi tercihte bulunuyorlar. "Türkler 
Başkanlığı" diyerek ikili ilişkilerin geliştirilmeye çalışılması ise bu ülkelerin tercihlerine saygısızlık 
anlamı taşıyacaktır. Hatta dil konusunda, kendi dili yüzde 90-95 oranında Türkçe olan Azerbaycan'da 
resmî dillerini "Azerbaycan dili" olarak tanımlıyorlar. 

Dolayısıyla böyle bir tercih yaparken bu ülkelere sormadan, onların böyle bir düzeyde ilişki 
geliştirmek isteyip istemediğini öğrenmeden adım atmak Türkiye'nin dış ilişkilerine zarar verecektir. 
Dış Türkler siyasetinin Türki cumhuriyetlerle ilişkilerimize nasıl zarar verdiğini 1992-94 döneminde 
gözledik. Özbekistan, gönderdiği öğrencileri geri çekti. Azerbaycan, yaşadığı iç siyasi çalkantılarda 
Türkiye'yi müdahalecilikle suçladı. 

Sayın milletvekilleri, son zamanlarda demokratikleşme üzerine sıkça konuşur, tartışır olduk. 
Sivil ve demokratik bir anayasa, tüm kimlikleri ve dilleri kabul etmiş bir anayasa mücadelesi 
içerisindeyiz. Artık, toplumun demokratik özgürlükten ve barıştan yana tüm kesimleri yeni bir 
anayasa ihtiyacı olduğunu belirtmekte, kısmi değişmelerle değil bir bütün olarak 12 Eylül darbe 
Anayasası'nın değiştirilmesi için talep yükseltmektedir. Anayasa'nın tek etnik grup üzerine kurulu 
yaklaşımını değiştirmeye çalışırken Yurtdışı Türkler Başkanlığının kurulmasının büyük bir çelişki 
olduğu aşikârdır. Demokratik, kapsayıcı bir anayasamız olduğunda ne yapacağız Türkler 
Başkanlığını; neyi ifade edecektir? Bu şekilde, çağdaş olmayan, kısır bir bakış açısıyla günü kurtarma 
anlayışının sadece çözümsüzlüğü ve etnik olmayışı kanıtlayacağı apaçık ortadadır. 

Kanun tasannın gerekçesinde ve birçok maddesinde kullanılan "soydaşlık" ve "akraba 
toplulukları" ırkçı, milliyetçi; ve modern, demokratik bir Türkiye'nin dış ilişkilerinde kullanmaması 
gereken bir ifadedir. (BDP sıralarından alkışlar) "Akraba toplulukları" derken, sadece Azerileri, 
Türkmenleri ifade etmeye çalışırken, Kürtler, Gagavuzlar, Süryaniler, Araplar akrabamız olmuyor 
mu? Böyle bir başkanlık kurulduktan sonra, hangi halklarla akraba olduğumuzu Yunanistan'dan tutun 
Ermenistan'a kadar araştıracak mıyız? Böyle bir yaklaşımın toparlayıcı değil, aksine, bölen, aynştıncı 
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bir yaklaşım olduğu ortadadır. Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ilişkilerini geliştirirken "komşu ülkeler" 

diye tanımlaması ve bu çerçevede yaklaşması bize göre daha sağlıklıdır. Bir diğer yandan, komşu ülkelerle 

olan ilişkilerin geliştirilmesi yasamanın değil yürütmenin işidir ve bu şekilde ele alınması gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun teklifinde ele alınan diğer bir konu da öğrencilerin 

durumudur. Biraz önce Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına konuşan Sayın Şandır da ifade etti, 

aslında bu yasa tasarısında daha çok Türki cumhuriyetlerde ya da biraz önce eleştirisini sunduğumuz 

akraba toplulukları üzerinden öğrencilerin Türkiye'ye getirilmesi ve aslında bu Türklük politikası 

üzerinden onların da Türkleştirilmesi yaklaşımı ne yazık ki var. Diğer bir konu, tabii ki yurt dışında 

-biraz önce Sayın Öymen de ifade etti- on binlerce öğrencimiz var ve bunlar aslında beyin göçünü 

de bir nevi ifade ediyor. Bu yurttaşlarımızın, bu öğrencilerin tabii ki sorunları var. 

Bir şeyi ifade etmek istiyoruz: Bu öğrencileri sadece ekonomik bir gelir kaynağı olarak ele almak 

yani "Onların Türkiye'ye gel ip eğitim görmesi aynı zamanda ekonomimizi güçlendirecek." diye 

bakmak bir yandan sıkıntılı bir nokta. 

Diğer bir konu: Sanırım Onur Bey şu an burada değil, bu kürsüde Türkiye gerçeğini belki de iyi 

ifade ediyor Dersim meseles inde olduğu gibi. Asimilasyon politikasına Almanya örneği üzerinden 

çok iyi örnek verdi. Gerçekten anne-babaları Almanca bilmediği için 30 bin öğrencinin öğrenim 

zorluğu gördüğü konusunda bir vurgu yaptı. Sayın Öymen yok ama Cumhuriyet Halk Partisi mensubu 

arkadaşlarımız burada, bir şey ifade etmek istiyorum. Sayın vekiller, Türkiye'de de 20 milyon Kürt 

var ve bu 20 milyon Kürt'ün çocukları var, okula gidiyorlar, öğrenciler var ve bu öğrencilerin çoğu 

Türkiye'de rehabilitasyon merkezlerinde, okuma zorluğu, öğrenme zorluğu çektiği için ne yazık ki 

rapor alıyor ve birçoğuna engelli muamelesi yapılıyor. Bu bir problemdir, bunu görmeden Almanya'yı 

görürsek bu işi çözemeyiz . 

Diğer bir konu: Çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Mahmur'dan bir heyet geldi. Biliyorsunuz bu 

kürsüde çok tartışıldı Mahmur'dan gelen heyet. 2 yurttaşımız var Mahmur'dan gelen, l ' is i hukuk 

mezunu, 1 tanesi de sosyoloji mezunu. Bu 2 yurttaşımız da Türkçe bilmiyor, Mahmur'da doğmuş 

büyümüşler, aileleri buralı ama 90'lı yıllardaki savaş nedeniyle buradan gitmek durumunda kalmışlar, 

Mahmur'da büyümüşler. Türkçe bilmedikleri için resmî olarak savcılık bu arkadaşlarımızın şeyine 

"Cahildir." yazmış. Yani İngilizce bilince cahil olmuyor, Almanca bilince cahil olmuyor, çok kültürlü 

oluyor ama kendi ana dilini bilip işte Türkçe bi lmediğinde cahil oluyor. Şimdi, bunun, bu şeyin 

değişmesi gerekiyor. Eğer bir bütün ele alacaksak bu sorunu böyle de ele almak gerekir. Artık bu 

Parlamentonun da bu ayıptan bir an önce kurtulması.. . Bu vesi leyle bir kez daha hatırlatayım. Ana 

dilde eğitimin bir insan hakkı olduğunu, asimilasyon politikalarının aslında artık bir insanlık suçu 

olduğunu - S a y ı n Başbakanın da ifade ettiği gibi- dolayıs ıyla bundan bu Hükümetin vazgeçmes i 

gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. 

Diğer konu da: Öğrencilerimize de ticari bir noktada yaklaşmaktan ziyade bu öğrencilerin, tabii 

ki komşu ülkelerden gelen öğrencilerin, buradan yurt dışında olan öğrencilerin hem sosyoekonomik 

hem kültürel sorunlarının giderilmesi önemli bir nokta. 

Diğer bir konu: Gerçekten, yurt dışında Türkiye'nin çok büyük bir beyin gücü var. Bu beyin 

gücünün Türkiye'ye aktarılması ve Türkiye'nin geleceği için değerlendirilmesi konusunda da bazı 

tedbirlerin alınması gerekiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dolayısıyla, biz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 
sorunlarının olduğunu ve bu soranların çözülmesinde ve uygulamada kolaylıklar sağlamada adım 
atılmasından yanayız. Bu konuda zaten hâlihazırda bir bakanlığımız var, Dışişleri Bakanlığı bu 
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konuda söz sahibi olan ve çalışan bir bakanlık. Bu Bakanlık bünyesinde alt birimler kurularak ya da 
mevcut birimler güçlendirilerek yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türk 
kökenli halkların sorunları için çözümler üretilmesini doğru v e sağlıklı bir yaklaş ım olarak 
görmekteyiz . Eğer gerekli görülürse Kültür Bakanlığı , Sağlık Bakanlığı ya da Mill î Eğitim 
Bakanlıklarının altında kültür, eğitim, ekonomi vesaire konularında alt birimler kurulabilir ve daha 
etkin çalışmalar yürütülerek istenen ülkelerle ilişkiler geliştirilebilir. Böy lece , uzun vadeli bir proje 
hâline getirilerek acil aksaklıkların düzenleme işinden başlanarak daha kapsamlı projeler, çözümler 
üretilmeye başlanabilir. 

Dolayıs ıy la , Barış v e Demokrasi Partisi olarak biz, bunun Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 

gerçekleştirilebileceğini, oradaki bürokratik engellerin, bazı sorunların giderilebileceğini, yeni bir 

kuaıma ihtiyaç olmadığını, hele ismi "Türk Başkanlığı" olan bir kuruma kesinlikle ihtiyaç olmadığını 

düşünüyoruz çünkü etnik temel üzerinde yapılaşan bu yaklaşım sorunları çözmek yerine yeni sorunlar 

ekleyecektir. 

Dolayısıyla, bizim bu kanun teklifinin aleyhinde oy kullanacağımızı bildiriyorum, yüce Meclisi 

saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 

B A Ş K A N - Teşekkür ediyorum Sayın Tuncel. 

Tasarının tümü üzerinde A K PARTİ Grubu adına söz isteyen Abdullah Çalışkan, Kırşehir 

Milletvekili . 

Buyurun Sayın Çalışkan. ( A K PARTİ sıralarından alkışlar) 

A K PARTİ G R U B U A D I N A A B D U L L A H Ç A L I Ş K A N (Kırşehir) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 485 sıra sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde A K PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Hükümetimiz, iktidara geldiği günden bu yana devletin millet için var olduğu ve millete hizmet 

etmekle yükümlü olduğu fe lsefes iy le hareket etmektedir. Politika geliştirirken insan odaklı 

düşünmekte v e uygulamalar gerçekleştirmektedir. Bu politikalarda yurt içinde veya yurt dışında 

ikamet eden vatandaşlarımız hassasiyetle dikkate alınmaktadır. Bugün sayıları 5 mi lyonu bulan, 

bundan elli yıl önce ekonomik gerekçelerle köylerini, kasabalarını, sevdiklerini arkalarında bırakıp 

yola çıkan ana-babalarımız, amca-dayılarımız, arkadaşlarımız, komşularımız, dünyanın farklı 

coğrafyalarında yaşamaktadırlar. Amerika, Kanada, Norveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, Avusturya, 

Avustralya, hatta Yeni Zelanda'ya kadar geniş coğrafyaya dağı lmış , oraları ikinci vatan edinmiş , 

oralara yerleşmiş insanlarımız büyük bir hinterland oluşturmaktadır. Geçici olma, misafir olma 

dönemi geride kalmış, üstlendikleri toplumsal roller gereği bulundukları ülkelerin artık birer gerçeği 

hâline gelmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; başlangıçta beden güçlerinin sınırlarını zorlayan insanımız, 
kömür ocaklarında, madenlerde, inşaatlarda, çel ik fabrikalarında çalışarak yaşadıkları ülkenin 
kalkınmasına lokomotif oldukları gibi helal ve kıymetli kazançlarından biriktirdikleri küçük fakat 
bereketli tasarruflarını ana yurdu memleket lerinde değerlendirerek ana vatanımıza katkıda 
bulunmuşlardır. Bu ülkenin 70 sente muhtaç olduğu dönemleri düşünürsek, bugünleri 
görebi lmemizde işçi dövizlerinin ne kadar hayati bir önem taşıdığını hepimiz herhalde daha iyi 
anlarız. Elbette ki yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemize katkısı sadece ekonomik alanla sınırlı 
kalmamış , sosyal ve kültürel hayatta da varlıklarını hissettirmişlerdir. Bu insanlarımız sayesinde 
farklı kültürlerin birbirlerini tanıması, kültürel ilişkilerin gelişimi ve yeni sosyal dokular oluşmuştur. 
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Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu başlangıçta sadece niteliksiz iş gücü iken, 
bugün bu ülkelerde etkin, ilim sahibi, bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceri birikimi olan iş, sanat, spor 
ve politik çehreler hâline gelmişlerdir. İşte Fatih Akın, Mesut Özü, Prof. Dr. Mehmet Öz, Prof. Dr. 
Gazi Yaşargil, Ayşem Sunal, Neva Çiftçioğlu, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, Hamit Altıntop ve 
diğer benzerleri. Bunlar sadece birkaçı. Burada isimlerini sayamayacağımız daha niceleri. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gelinen noktada artık bizler, yurt içi vatandaşlarımıza 
sağlamaya çalıştığımız tüm imkânlar gibi, yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızı korumak, 
kollamak ve hepsinden önemlisi, onların sosyal, kültürel, ekonomik sorunları ve eğitim ihtiyaçları ile 
ilgilenmek zorundayız. Büyük millet ve güçlü devlet olmanın zorunluluğu bunu gerektirir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçici işçi-misafır işçi dönemi bitmiştir. Yaşadıkları 
ülkelerde birer asli unsur hâline gelen doktorundan mühendisine, avukatından öğretmenine, 
esnafından iş adamına, hayatın her alanında varlık gösteren insanlarımızın ihtiyaçları ve beklentileri 
farklılaşmıştır. Modern dünya toplumların sosyolojik kimliklerini yok ederken, varlıklarını 
kimlikleriyle birlikte sürdürmeye çalışan bu vatandaşlarımızın geleceğini teminat altına almak 
Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sorumluluklarından birisidir. Başta Sayın Başbakanımız olmak 
üzere tüm Hükümetimiz de bu bilinçle hareket etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1991 yılı sonu itibarıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği dağılmış, tarihî ve kültürel bağlarımız olan kardeş Türk cumhuriyetleri bağımsızlıklarını 
kazanmışlardır. Bunu takiben Balkanlarda bünyesinde büyük bir oranda soydaşlarımızı barındıran 
Yugoslavya Federasyonu dağılmış, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk'ta rejim değişmiş, böylece ortaya 
çıkan yeni tablo, Türkiye'nin bu bölgelerdeki soydaşlarına yönelik sorumluluklarını daha da artırmıştır. 

Tarihî ve kültürel yakınlık, ekonomik tamamlayıcılık, millî ve uluslararası çıkarlar, dünyada 
meydana gelen tüm siyasi dengeler Türkiye Cumhuriyeti'ne, 1993 yılından itibaren, yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarının sorunlarına daha aktif çözümler üretebilmesi bakımından yeni bir 
koordinasyonu gerekli kılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, Eylül 1993'ten itibaren, yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızla ilgili konuların takibini bir Devlet Bakanlığı aracılığıyla 
yürütmektedir. Bu görev hâlen bir Devlet Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır ancak yurt dışında 
yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın koordinasyonuyla ilgili görevlendirilen Devlet Bakanlığının 
koordinasyon görevinden ne kastedildiği, ne anlaşılması gerektiği net olarak belirtilmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar, yurt dışında yaşayan insanlarımızın 
ihtiyaçları farklı kurumlarımız tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. Çalışma Bakanlığından Millî 
Eğitim Bakanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığından Kültür Bakanlığına kadar birçok kurum bu alanda 
muhatap olarak yer almıştır. Tabii, daha da önemlisi, birinci derecede, konsoloslukları, 
büyükelçilikleriyle Dışişleri Bakanlığımız vatandaşlarımızın meseleleriyle her zaman yüz yüze 
gelmektedir. Bu alanda Türkiye'de otuza yakın kurum politika belirlemekte veya hizmet üretmektedir. 
Zaman zaman uygulamalarda da mükerrerlik oluşarak kaynak, emek, zaman israfları oluştuğu gibi, 
basit fakat hayati bazı uygulamalar ise ortada kalmaktadır. Konuya ilişkin görev alanıyla ilgili olarak 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan farklı yorum ve uygulamalar kurumlar arasında yetki 
kargaşasına neden olmakta, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik koordinasyon görevinin 
ifasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Anılan koordinasyon görevi, münhasıran bu konuyla ilgili 
kurumsal bir yapı bulunmadığından Başbakanlıkta bulunan müşavirler kanalıyla yürütülmeye 
çalışılmaktadır. Ancak, bu durum, kurumsal hafızanın oluşmasını ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini 
engellemektedir. Bütün bu geniş coğrafya, meselelerin çeşitliliği ve farklı kurumsal muhataplar, bizim 
bu insanlarımızın meseleleriyle, sorunlarıyla ilgilenecek bir kuruma ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 
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Birçok kurum tarafından verilen hizmetlerin tek elden koordine edilmesi, insanlarımızın 
ihtiyaçlarına daha etkin karşılık verilmesine imkân tanıyacaktır. Bu konu, 22'nci Dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını 
araştırmakla görevli Meclis araştırma komisyonu tarafından da ele alınmış ve sonuç olarak, 
Başbakanlığa bağlı bir birim kurulması ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın meselelerinin bu 
kurum tarafından koordine edilmesi tavsiye edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün burada görüştüğümüz kanun tasarısıyla kurulması 
planlanan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Hükümetimiz döneminde izlediğimiz 
aktif dış politika, proaktif diplomasi ve sorumluluk üstlenme bilinci dolayısıyla yükü hayli artmış olan 
Dışişleri Bakanlığımıza omuz verecek, yükünü paylaşacak bir kurum olacaktır. Birbirinin alternatifi 
değil, tamamlayıcısı olacaktır. Sayın Bakanımız Faruk Çelik tarafından Dışişleri Komisyonunda da 
ifade edildiği gibi, göç veren ülkelerin birçoğu ya bakanlık düzeyinde ya da müstakil bir kurumla, 
sınırları dışında yaşayan vatandaşlarıyla her zaman ilgilenmektedirler. Buna Avrupa ülkeleri de 
dâhildir. Yunanistan'da kurulan Yurt Dışında Yaşayan Yunanlılar Genel Sekreterliği, Hindistan'da 
kumlan Yurt Dışı Hintliler Bakanlığı, burada ismini ilk etapta sayabileceğimiz örneklerden bazdandır. 
Yani, bugün burada görüştüğümüz, kurulacak kurum ilk defa bizde kurulmuş bir kurum değildir. 
Almanya, yurt dışında yaşayan Almanlarla resmî ya da sivil farklı kurumları vasıtasıyla 
ilgilenmektedir; İkinci Dünya Savaşı sonrası Kazakistan ve Namibya'da sömürge sonrası yaşamaya 
devam eden Alman kökenlilerle alakadar olmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Çalışkan, bir saniye. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin Sayın Hatibin konuşması bitene kadar uzatılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Çalışkan. 

ABDULLAH ÇALIŞKAN (Devamla) - Ülkelerin kendi vatandaşları veya soydaşlarıyla 
ilgilenmeleri en temel insan hakkıdır; onların dilini, kültürünü muhafaza etmelerine destek olması, 
meseleleriyle alakadar olmasından daha doğal ne olabilir. Aynı şekilde, bizim de Almanya'da yaşayan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da orijini insanlarımızla ilgilenmemiz de çok doğal ve gereklidir. 
Onların dilini, dinini, kültürünü öğrenmelerine destek olmamız, geliştirmelerine katkı sağlamamız 
Türkiye Cumhuriyeti olarak görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Hatta insan hakları hukuku açısından 
olayı ele aldığımızda, bu insanlarımızın yaşadığı ülkelerin kendileri de bu noktada sorumludurlar. 
Bizim getirdiğimiz bu tasarıyla kurulacak olan bu başkanlık, Almanya'nın, Hollanda'nın iç işlerine 
müdahale etmeyecektir; onların iç güvenliği için bir tehdit değil, bilakis onlarla iş birliği 
yapabilecekleri bir partner olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; medeniyet, farklılıklara tahammül etmek değil, farklılıkları 
asli unsur olarak görebilmektir, farklı kültürleri de toplumun kendisi olarak görebilmektir. Sübjektif 
yaklaşımlar ile öncü kültür agresifliğiyle değerler dayatmak uyum değil, bilakis asimilasyon çabasıdır. 
Uyum, kendi olarak toplumda var olabilmek için eşit katılım hakkına sahip olabilmekle olur. Sosyal, 
ekonomik ve siyasi hayatın tüm alanlarında ayrımcılığa maruz kalmadan eşit katılım hakkına sahip 
olabilmek uyumun öncelikli şartıdır. Uyum tek taraflı değil, karşılıklıdır. Kabullenme ve tanıma, 
uyumun tamamlayıcı unsurlarıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz toplum olarak tarih boyunca farklı kültürlerle, değişik 
etnik topluluklarla bir arada yaşamış, beraber yaşama kültürünü içselleştirmiş bir milletiz. Anadolu 
topraklan, asırlarca banş ve huzur içinde yaşamış farklı dinlerin, etnik grupların evi olmuştur. Biz bu 
kültürün temsilcileriyiz. 

- 4 3 9 -



TBMM B: 76 23 . 3 . 2 0 1 0 O: 4 

Bulunduğumuz coğrafya, tarihî geçmişimiz, kültürümüz bize önemli sorumluluklar 
yüklemektedir, biz bundan kaçamayız. Türkiye, bulunduğu coğrafya itibarıyla, tarihî geçmişiyle, 
etnik ve kültürel toplulukların bir arada aynı hayalleri paylaştığı, idealleri taşıdığı bir ülkedir. Bu 
coğrafyada tarih bizi birbirimize akraba yapmıştır, bizi bir aile hâline getirmiştir. Türkiye, Çerkez, 
Çeçen, Tatar, Azeri, Kazak, Özbek, Kırgız, Türkistanlı, Boşnak, Arnavut, Balkanlardan, 
Kafkasya'dan, Asya'dan değişik vesilelerle evlerini terk etmiş kardeşlerimize yurt olmuş, bir bütün 
oluşturmuştur. 

Ailelerimizin bir kısmı burada, diğerleri oralarda. Priştina'da, Prizren'de, Üsküp'de, Gostivar'da, 
Kalkandelen'de, Usturumca'da, Kırcaali'de, Gümülcine'de, Sarajevo'da, Kırım'da, Kabardey'de, 
Karaçay'da, Grozniy'de, Mohaçkale'de, Batum'da, Buhara'da, Bakü'de, Semerkant'ta, Taşkent'te, 
Urumçi'de, Çimkent'te, aramızdan buralarda akrabası olan kim bilir kaç kişi vardır. Bursa'da, 
Düzce'de, Sivas'ta, Kahramanmaraş'ta, Karaman'da, Sakarya'da, Trakya'da, İstanbul'da akrabası, 
ailesi olan, aynı şekilde o coğrafyalardan kardeşlerimiz var. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya bizim kültürel ve sosyal 
ilişkilerimizin yoğun olduğu coğrafyalardır. Buralarda yaşayan kardeşlerimize, soydaşlarımıza, 
akrabalarımıza uzak duramayız. Küreselleşen dünyada iletişimin sınırlan yakınlaştırdığı bir dönemde 
soydaşlarımıza, akrabalarımıza ilgi, alaka göstermemiz, yakın durmamız kaçınılmazdır. 
Kardeşliğimiz, akrabalığımız, birbirimizin evinde huzuru öncelememiz demektir. Türkiye "Yurtta 
sulh, cihanda sulh." politikasının en güzel temsilcisidir. Bölgemizde, coğrafyamızda barış ve huzur 
bizim için birinci esastır. Makedonyalı, Kosovalı, Bosnalı kardeşlerimizle bağlarımızı güçlü 
tutmamız, bu coğrafyadaki barış ve huzurun teminatıdır. Aynı şekilde, Kafkas ve Orta Asya 
ilişkilerimiz de böyledir. Oralardaki soydaş ve akrabalarımız, en geniş anlamda, bu coğrafyayla 
ilişkilerimizde bir köprüdür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, komşuluk ilişkilerine hassasiyet gösteren bir milletiz. 
Komşu ülkelerin sınırları, iç huzuru, refahı ve gelişmişliği kendimizinki kadar önceliklidir. Son 
aylarda şahit olduğunuz, Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Bosna-Hersek, Hırvatistan 
ve Sırbistan arasında dokuduğu mekik, bizim bu bölgeye bakışımızı net olarak ortaya koymaktadır. 
Komşular arasında huzursuzluk hepimize zarar verir. Gürcistan krizindeki tavrımızı tüm dünya gördü. 
Komşumuzda, sınırımızda yaşanan krizi dindirmede ilk koşan bizdik. Tamamen insani gayelerle 
elimizden gelen gayreti gösterdik, krizin daha da derinleşmesinin önlenmesinde yardımcı olduk. 
Bugün, Dağlık Karabağ meselesindeki tavrımız ortadadır. Dondurulmuş sorunların çözümü için 
elimizi taşın altına koyduk. Biz, Hükümet olarak, sorunları dondurmanın değil, çözümün barışı temin 
edeceğine inanıyoruz. Bölgemizdeki farklı kültürler bir arada, huzur içinde, kendi kültürlerini 
koruyarak yaşamışlardır ve böyle de yaşamaya devam edeceklerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, bu 
geniş coğrafyada yaşayan soydaş ve akrabalarımızla kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerimizin 
daha ileri seviyelere taşınmasında önemli bir koordinasyon görevi görecektir. Bağların güçlenmesi, 
ilişkilerin derinleşmesi, birbirimizi daha iyi tanımamızla, anlamamızla mümkün olur. Bu vesileyle 
başta Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden farklı 
kurum ve kuruluşlar tarafından ülkemize eğitim görmek için gelen öğrenciler hepimizce malumdur. 
Bugüne kadar 45 binin üzerinde yabancı uyruklu öğrenci ülkemizde eğitim görmek için devlet 
kurumlarımız tarafından getirilmiştir. Elde edilen tecrübeler ve ülkemizin bölgesel ve küresel 
düzlemde sahip olduğu sorumluluk ile bu çalışmanın daha etkili koordine edilmesi gerekmektir. Bu 
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tasarı yasalaştıktan sonra ilgili kurumların katılımıyla oluşturulacak kural, öğrenci çalışmalarını daha 

verimli kılacaktır. Kontenjanların tespitinden alan seç imine kadar ülkemizde bulundukları süre 

zarfında uygulanacak rehberlik hizmetleri planlanacak, koordine edi lecek ve verim had safhaya 

çıkarılmaya çalışılacaktır. Bütün bu düzenlemelerdeki temel hedef, ü lkemizde eğitimlerini 

tamamlayan öğrencilerin mezuniyet sonrasında kendi memleketlerine döndüklerinde ülkemizle ilgili 

olumlu imaj taşımalarını sağlamak olmalıdır, onları gönüllü birer kültür elçisi hâline getirebilmektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yeni kurulacak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı , görev alanında kuramların kurumsal reflekslerinden sıyrılmasını sağlayacak, ortak 

hareket etme kültürünün önünü açacak ve stratejik yönet im anlayışı içerisinde ulaşılabilir hedefler 

tespit ederek sonuç odaklı, ölçülebilir çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. Bu Başkanlığın 

kurulmasıyla birlikte hem yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili önemli bir boşluğu doldurmuş 

olacağız hem de Orta A s y a ve Balkanlara karşı tarihî ve kardeşlik bağlarımızın bize yüklediği 

sorumluluğun gereğini yerine getirmiş olacağız. 

Ü lkemize yeni bir bakış açısı kazandıracağını düşündüğümüz ve dış politikada tamamlayıcı bir 

unsur olarak önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu teşkilatın yapılanmasına vereceğiniz 

katkılara şimdiden teşekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

B A Ş K A N - Teşekkür ediyorum Sayın Çalışkan. 

Sayın milletvekilleri, çal ışma süremizin tamamlanmış olması ve alınan karar gereğince kanun 

tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için, 24 Mart 2 0 1 0 

Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.13 

• 
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XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.-Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız 'ın, Pandemi Kuruluna ve bir aşının prospektüsüne ilişkin 

sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/11932) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞTNA 

Aşağıda belirtilmiş olan sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 7.01.2010 

Sağlık Bakanlığı Pandemi Kurulu ilgili olarak; 

1. Sağlık Bakanlığı Pandemi Kurulu*nda yer alan bilim adamlarının kaç tanesi ilaç 
firmalarına danışmanlık hizmeti vermektedir? 

2. Domuz gribi aşısının Türkçe prospektüsü neden hazırlatılmamıştır? Vatandaşlarımız 
vurulacakları aşı konusunda neden Türkçe bilgi edinememektedir? 

i lg i : 25/01/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19042 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin YILDIZ tarafından verilen "Pandemi Kuruluna ve 
bir aşının prospektüsüne ilişkin" 7/11932 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

TC. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Soru önergeleri Birimi 

Sayı :B.10.0.SOB.00.00.00.0/ 
Konu: Yazılı Soru önergesi Cevabı 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Arz ederim. 

EKLER: 
1-önerge cevabı 

Prof. Dr.iRecàp AKDAĞ 
Safflık Bakanı 1 
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Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin YILDIZ tarafından verilen "Pandemi 
Kuruluna ve bir aşının prospcktüsüne ilişkin" 7/11932 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabıdır: 

Sağlık Bakanlığı Pandemi Kurulu ile ilgili olarak; 

SORU 1- Sağlık Bakanlığı Pandemi Kurulu'nda yer alan bilim adamlarının kaç tanesi 
ilaç firmalarına danışmanlık hizmeti vermektedir? 

CEVAP 1- Pandemi Bilimsel İzleme Bilim Kurulumuz farklı disiplinlerden, alanında 
uzman akademisyenlerden oluşan bir kuruldur. Bu kurulda ilaç firmalarıyla çıkar ilişkisi 
içinde olduğu bilinen bir üye bulunmamaktadır. 

SORU 2- Domuz gribi aşısının Türkçe prospektüsü neden hazırlatılmamıştır? 
Vatandaşlarımız vurulacakları aşı konusunda neden Türkçe bilgi edinememektedir? 

CEVAP 2- Pandemik A(H1N1) gribi aşısı için Türkçe prospektüs hazırlanmış ve 
ülkemizde bu konuda yetkili kurum olan İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından da 
onaylanmıştır. 

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim. 

2.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'ın, yeni kamu personel rejimi çalışmalarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/12061) 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer 
DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 12.01.2010 

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin 24 Eylül 2009 tarihinde bir televizyon 
programında "Bir dönem toplu görüşmelerden sorumlu bakandım, memur sendikaları 
ile görüşmelerde sendikacılar sürekli olarak toplu sözleşme ve grev hakkı istiyorlardı. 
Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü toplantılarında en çok bu konuda eleştiri 
almaktadır. Memurların toplu sözleşme ve grev hakkı olmalıdır. Anayasa'nın ilgili 
maddelerinde ufak bir değişiklikle bu yapılabilir. Bu hakkın verilmesi toplumu 
rahatlatır." demiştir. Sayın Başbakan Erdoğan memurların 25 Kasım'da, grev hakkı 
istemiyle iş bırakma eylemi yapmaları üzerine, "Yapılacak olan iş de yasal bir iş 
değildir. O zamanda tabii neticesine katlanırlar." demiştir. Başbakan Erdoğan'ın bu 
sözlerinden sonra eyleme katılan memurların savunmaları istenmiştir. 

Bu kapsamda; 

1- ILO Standartlarında demokratik, sosyal ve sendikal haklarla 
donatılmış, çalışanların toplu sözleşme ve grev hakkına 
kavuşturulmasına yönelik yeni bir kamu personel rejimi çalışması 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

Son yıllarda kamu kesimindeki iş güvencesini zayıflatmaya yönelik 
çabalar yoğunluk kazanmış, memurların iş güvencesinin ortadan 
kaldırılarak sendikal ve demokratik hakların verilmediği değişik 
statülerde sözleşmeli personel alınmaya başlanmıştır. Bu şekildeki 
alımlar ILO sözleşmelerine uygun mudur? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

^Erkan AKÇAY 
Manisa Milletvekili 
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Ek: İlgi (b) yazı ve eki 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DPB.0.65.610/ 
Konu :Soru önergesi(7/12061) 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: Makamlarınızın 04/03/2010 tarihli ve B.02.0.0O6-437 sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın Makamlarınıza tevcih ettiği 7/12061 
Esas No'lu Yazılı Soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi Cevabı 

Meb 

T . C . 

Sİ 1 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.006- < g û J<?...#L/2010 
KONU : Soru Önergesi 7/12061 V 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 03.03.2010 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-7/12061-19317/40859 sayılı yazısı, 

b) Devlet Personel Başkanlığının 17.03.2010 tarih ve B.02.1 .DPB.0.65.610/5487 sayılı 
yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'a ait 7/12061 sayılı yazılı soru önergesi 
cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN 7/12061 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

CEVAP 1: 2009 Yılında kamu görevlileri sendika ve konfederasyonları ile Kamu 
İşveren Kurulu arasında yapılan Toplu Görüşmelerde, kamu görevlilerinin sendikal ve 
demokratik hakları konusu ile ilgili olarak 2010 yılı başında geniş katılımlı bir Çalıştay 
düzenlenmesi üzerinde mutabakata varılmış ve bu çerçevede 9-10-11 Şubat 2010 tarihlerinde 
çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ILO 
temsilcileri ve konuya ilişkin diğer tarafların katılımı ile Kamu Görevlilerinin Sendikal ve 
Demokratik Haklan Çalıştayı düzenlenerek konu bütün yönleriyle ele alınmıştır. Çalıştay 
sonuç bildirgesinde, "Kamu görevlilerimizin toplu pazarlık ve grev haklan Ülkemiz 
tarafından imzalanan ve onaylanan uluslararası sözleşmelerde mevcut olduğundan Anayasada 
bu haklann kullanımını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır." kanaatine yer verilmiştir. 

Bu çerçevede, kamu görevlilerince grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklann 
kullanılabilmesi için Anayasada bu haklann kullanımı sağlayacak düzenlemeler yapılması 
zorunlu olup, bunun akabinde personel rejimimizi düzenleyen mevzuatta gerekli değişiklikler 
yapılabilmesi mümkün olacaktır. 

CEVAP 2: Kamu kurum ve kuruîuşlannda personel istihdamı yasal mevzuat 
temelinde yürütülmekte olup, iş güvencesini zayıflatmaya yönelik herhangi bir çalışma veya 
bu doğrultuda bir niyet bulunmamaktadır. Aksine 1. Soruya verilen cevapta da görüldüğü 
üzere, kamu görevlilerinin sendikal ve demokratik haklan konusunda önemli açılımlar 
sağlanmaktadır. En son, Devlet Personel Başkanlığınca tesis edilen bir görüş doğrultusunda, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamındaki geçici personelin de 
k a m u görevlileri sendikalarına üye olabilmeleri sağlanmıştır. Kamu k u r u m ve kuruîuşlannda 
Sözleşmeli personel istihdamı hizmet gereklerinden kaynaklanmakta o lup , 2009 Yıhnda 
yapılan değişikliklerle söz konusu personelin çalışma koşullarında önemli iyileştirmeler 
sağlanmıştır. Bu şekilde personel istihdamı iç hukukumuza u y g u n o lup , ILO sözleşmelerine 
aykırılık teşkil e t t iğ i yönünde Devlet Personel Başkanlığına intikal etmiş bir b i lg i 
bulunmamaktadır. 

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, vekâleten yürütülen üst yönetim 
görevlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/12240) 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

1- Hükümete geldiğiniz 2002 yılından itibaren günümüze kadar; kamuda kararnameli 
görevler olarak tanımlanan Müsteşar, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı vb kararnameye 
görevlerden kaç tanesi vekâleten yürütülmektedir. 

2- Sayın Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı seçildikten sonra hükümetinizin bahse konu 
görevlerle ilgili kaç kararnamesini uygun bulmuş, kaçını reddetmiştir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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3- Sayın Cumhurbaşkanı'nın hükümetinizin kararnamelerini büyük çoğunlukla uygun 
görerek onayladığından hareketle, söz konusu görevlerin vekâletle yönetilmesinin amacı 
nedir? 

4- Personel sayıları çok olan Milli Eğitim, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında bahse konu 
görevlerden kaç tanesinin vekâletle yönetildiğini ilgili Bakanlıklar için ayn ayrı açıklar 
mısınız? 

5- Hükümetiniz döneminde asli kadrolarında görev yapmayan ve görevleri vekâlet 
yoluyla bir başka kamu personeli tarafından ifa edilen makam sayısını açıklar mısınız? 
Belirtilen husus başta adalet, eşitlik, hakkaniyet ve liyakat olmak üzere yasal ve etik ilkelere 
uygun mudur? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.006-5g^ (g..<<$/2010 
KONU : Soru önergesi 7/12240 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: a) TBMM Başkanlığının, 08.02.2010 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-7/12240-19634/41342 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 11.02.2010 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-184-26/563 sayılı yazısı. 
c) Devlet Personel Başkanlığının 17.03.2010 tarih ve B:02.1.DPB.0.65.610/3961 sayılı 

yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif PAKSOY'un 7/12240 sayılı yazılı 
soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: İlgi (c) yazı ve eki 
Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DPB.0.65.610/ 
Konu :Sonıönergesi(7/12240) 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

tlgi: Makamlarınızın 12/02/2010 tarihli ve B.02.0.006-295 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif PAKSOY'un Sayın Başbakana 
tevcih ettiği, Sayın Başbakanın da Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplanmasını uygun 
gördüğü 7/12240 Esas No'lu Yazılı Soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere 
hazırlanan bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

D S VL f£ "I' D A K A N L I M I 

KAZICI 

EK: 
Soru önergesi Cevabı 
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET AKİF PAKSOY'UN 
7/12240 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIKLARDAN 

İNTİKAL EDEN BİLGİLER ÇERÇEVESİNDE CEVABIMIZ 

CEVAP 1) 2002 yılından itibaren kararnamen' görevler olarak tanımlanan müsteşar, 
genel müdür, genel müdür yardımcısı gibi görevlerden vekaletle yürütülenlerin sayısı: 
(111) adettir. 

CEVAP 2) Sayın Abdullah GÜL' On Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Hükümetin bu 
görevlere atanmaya ilişkin kararnamelerinden; 

Uygun bulduklarının sayısı: (469) adettir. 
Reddettiklerinin sayısı: — 

CEVAP 3) Asaleten atama yapılıncaya kadar kamu hizmetlerinin aksamaması için söz 
konusu görevler vekaleten yürütülmektedir. 

CEVAP 4) Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığında 
bahse konu görevlerden vekalet ile yürütülenlerin sayısı: 

Milli Eğitim Bakanlığında: 
(3) adet Genel Müdürlük kadrosu, 
(1) adet Kurul Başkanlığı, 
(1) adet Bağımsız Daire Başkanlığı 

olmak üzere toplam (5) adet kadro, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında: 
(1) adet Kurum Başkanlığı, 
(10) adet İl Müdürlüğü 

olmak Üzere toplam (11) adet kadro, 
vekaleten yürütülmektedir. 

CEVAP 5) 
Milli Eğitim Bakanlığında (3) adet yönetici kadrosu başka kurum personeli 

tarafından vekaleten yürütülmektedir. 
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4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Atatürk'e hediye edilen Kur'an-ı Kerim 'in sergilenmesine 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/12481) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorumun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mehmet 
Ali Ş A H İ N tarafından yazıl ı olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 

D r A e ş / D O Ğ R U 
Toftat Mil letvekil i 

S O R U : Buhara Halk Şurası Cumhuriyeti tarafından Gazi Mustafa Kemal 
A T A T Ü R K ' e hediye edi len Kuran'ı Kerim Türkiye B ü y ü k Millet Mecl i s inde 
muhafaza edilmektedir. 

Türk tarihimiz iç inde büyük öneme haiz olan bu nadide eseri, günlük 
binlerce ziyaretçisi olan Anıtkabir Müzes inde sergilemeyi düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar vc Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/12481-19891/41865 u 

L 5 Mart 

Sayın Reşat DOĞRU 
Tokat Milletvekili 

ilgi: 02/02/2010 tarihli ve (7/12481) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

Atatürk'e hediye edilen Kuran-ı Kerim'in sergilenmesine ilişkin, ilgi önergenizde yer 
alan sorunuz ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Nevzat PAKDIL 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
EK: Soru cevabı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

CEVAP: 

Buhara Şura Hükümeti tarafından Meclise hediye edilen Kuran-ı Kerim, Kütüphane-
Dökümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü koleksiyonunda özel bir çelik dolap içerisinde muhafaza 
edilmektedir. 

Söz konusu Kuran-ı Kerim'in bibliyografik kaydı (Ek 1) ve Meclis Kütüphanesi 
koleksiyonunda yer almasına ilişkin Meclis Başkanlığı Tezkeresi (Ek 2 ) ektedir. 

Söz konusu eserin TBMM'de veya müze olarak kullanılan Meclis eski binalarında 
sergilenmesi hususu değerlendirilmektedir. 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ 

Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdür lüğü 

Kur ' an - ı Kerîm [e l yazmas ı ] , 

D OıbliograMk kayıt (no: 293629) S 

Kur'an-ı Kerîm [el yazması]. 

Basım: [t.y.]. 
Yer Numarası: YZ 61 

C Notlar 

- Yazı alanı: 140x70 mm. 
- Satır sayısı: 35. 
• Yazı: Nesih. 
- Cilt, tezhip özelliği: Kırmızı rengin ağır bastığı, iç kısımları gül motifleriyle bezenmiş Özbek bir cilt 
İçindedir. Satır araları altın yaldızla İşlenmiştir. Bütün yapraklar müzehhep ve mücedveldir. 
• Yazma eser. 
- Nadir eserdir. 
• Başta, müzehhep İki yaprakta Kur'an okumanın faziletine dair İki hadis yer almaktadır. Fatiha suresi iki 
yaprağa yazılmış ve her İki yaprak da müzehhep mlhrablye şeklindedir. Başında "Buhara Halk Şurası 
Cumhuriyeti tarafından Büyük Millet Meclisi Kütüphanesine hediye edilmiştir" kaydı vardır. 
• Metin Arapça'dır. 

ö Konu(lar) 

• ELY_azmalaD 

- Nadlc-Eserlej-
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blVİMıî CİLT: 16 İÇTİMA SENESİ: 2 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Yüz kırk ik inci içtima 

9.1 1338 Pazartesi 

1. — Zaptı zamk hulâsa» 
2. — Asay ı kiram muamelâtı 
1. — Ardahan Mebusluğuna soçiintıj 

olan Server Beyin intihap mazbatası hak
kında 1. Şufcc taatbataaı 

8. — Lty&alar 
1. — Bafralı Talât Efendis in bakıyei 

müddeti cezaiyesinin affına dair kanun 
layiham 

4.. - Teklifler 
1. — Yozgad Mebusu fiıza ve Süley

man Sırrı Beylerin, Sebze İşarının hubu
bat aşariyle birlikte mültezime ihale edil-
merine dair kanun teklifi (2 /428) 

2, — Konya Mebaau Kâzını Hüsnü 
Bej in , Konya taka sahasındaki araziden 
alınacak ücret hakkında kanun teklifi 
(2 /426) 

5. — Tezkereler 
1. — Bahara Şûra Hükümeti tarafın

dan Meclise hediye edi len Kura.nl Kerim 
hakkında B ü y ü k Millet Meclisi Siyaset i 
«e tkene) 

6. Takrirler 
1. — T a n Mebusu Hasan Sıddık Beyin. 

Sari» 
10 
11 

11 
10 

10 

ıo a ı 
11 

s«r(a 
E r c i | kasacında gaıpedtten koyunlar hak-
tonda temenni takriri J2 

2. — Karesi Mebusa Abdülgafur 
Efendi ve iki arkadaşının 1338 senesi büt
çesinin Meclise süratle sevkı hakkında \ 
takriri . 1 2 

7 . - S a a l l e r 4 t . 
1. — Y a n Mebusu Hasan Srddık Beyin , 

kuduz kurtlar hakkı ada Sıhhiye v» Dahi-
« y e Vekâletlerinden sual takriri .16 

2. — Bola Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Ankara Yalisi hakkında Dahil iye Vekale
t inden sual takriri 12 
v 3. — Trabzon Mebusu Hafız Mehmed 

Beyin, Gümrük Resmi hakkında Maliye 
Vekâletinden sual takriri 12 

4. — Tokad Mebusu Bifat Beyin,. Ame
le taburları hakkında MüdeiaaJ Mill iye . 
Vekaletinden sual takriri 12 

5. — Konya Mebusa Kâzım Hüsnü 
Beyin, Konya ovası İska sahasındaki köy
lere dair Nafıa, İktisat, Dahiliye ve Sah-
tfye Vekaletlerinden sual takriri 12 
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t : 142 9 .1 
Konya İska »ahasmdaki araziden aknacak ücret 
haklında kanun teklifi (2/425) 

R E İ S — Konya Mebusu Kâzım Beyin, Konya 
ovasının irva ücretine dair ttekliîi kanunisi var. 
lifiyiha Encümenine ırönderiyoruz. 

9. — A Z I Y I KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Ardahan Mebusluğuna seçümiş olan Sfir-
ver, Beyin intihap mazbatan hakkında 1. »Jttftt 
matbatası 

B E İ S — Ardahan suefcudhığuna inftiNoibedM-
anij o lan Server Bey in maabaiai rntftablyVsi -var. 
OknnaeJfc: 

Kiyaseti CeJil«y«. 
Ardahan tivaerndan Meolfeimtee hrtihain ic

ra k ı lman Ahisha etrafında» Server Bey in Riya
set i CeMeden 6 Kanunusani 1337 terfii v« 3565 
numara ire şubemize muharvvel nraabaftai iuliha-

« i tetkik «edildi. Mumaileyh intihnpnam Mi
nin tarihine nazaran Ardahan l ivası kullarının 
«dedi mürettebi dâhilinde bulunduğu v e MecKeft 
teelıhürü muvasalatı İse yedindeki vesaiki tıbbiye
den tezahür etmekte olduğuna nazaran hastalı
ğın iantevel lüdett iği anlaşılmış ve başkaca mucibi 
iti ra i bir hal jröralememiş olmakla Büyük Millet 
Meclisi Atalığına kabulü ekseriyetle takarrür et
miştir, efendim. 

Bir inc i Şube Reisi namına Kâtip 
Mehmed Nosrat Atomdun 

• M Ü F İ D Ef. (Kırşehir) — Bn çatın saten bir 
ark adağı evvelce intlhahodilmiştl. (Gürültüler) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Böyle halkçı 
bir Mecliste eşraf tâbiri kullanılmaz. Bahusus 
bir mazbatada... 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Hiçbir 
vaki t eşraflıktan çıkamaz. 

R E İ S — Efendim mazbatayı kabul edenler 
lütfen e l kaldırsın... Server Beyin mebusluğu 
kabul edilmiştir efendim. 

5. — TEZKERELER 
1, —- Buhara Şûra Hükümeti tarafından Mtc-

Ute hediye edilen Kuranı Kerim hakhmda Büyük 
itület Mtcliti Riyaseti tezkeresi 

B E İ S — Buhara Hükümeti tarafından hedi
ye edilen Kuranı Kerime dair Riyaset tezkeresi 
vardır. Okunacak: 

O : 1 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesino 

Buhara Şûra Hükümeti tarafından gönderi
len ve Türkiye fevkalâde siyasi kaasıtlaıı yediy-
lo irsal buyurulımi:} olan vo sureti muaaddakası 
merbut tezkere iln Makamı Riyasete tevdi kılınan 
Kuranı Kerim Büyük Millet Meclîsi Kütüphane-
Rinde milletin enzan istifadesine vaz'olnnmak 
Üzere takdim edilmiştir. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

B. U. M. Hükümeti Riyaseti Oeliiesine 
Paşa Efendim Hazretleri: 
Buhara Şora Hükümet i . tarafından buradaki. 

Türk ve İslam kardeşlerine takdim edilen işbu 
Kitabı Mukaddesi milletin İstifadesine v a o bu
yurmalarını bilhassa istirham eyleriz. 

Buhara Fevkalâde Siyasi Kaasıt lan 
Mehmed Nazari Reeeb 

^ (Alkışlar) ' 
S A L A H A D D İ N B . (Mersin) — Bu Kitabı 

Mukaddesin vaz'edileçeği kütüphanenin bir an ev-
vel yapılmasını rica ederim. Maalesef ild senedir 
Meeiia bunu yapamamıştır. 

MÜFİD Ef. (Kır ,eUr) — Efendim Meclisi 
Alinize kendisinin kıymet ve pahasını dünyada 
insanların takdir edemlyeceği bir hediye takdi-
mi i le âlemi i s l imin yekdiğerine kargı... 

A L Î S Ü B U B t Ef. (Karahsan Şarki) — Ku
ranı Kerim takdim edilmez, hediye edilir. 

MÜFİD Ef. (Devamla) — E n büyük hediye 
veren diyeyim de Süruri B e y biraderimiz itiraz 
etmesin. Alemi i s l imin yekdiğerine elini uzatıp 
birbirine kardeş olduğunu ve şarktan da Ok de
fa' olarak bu memlekete, Anadolu'ya, Anadolu'
da teşkil etmiş olduğumuz bu Meclise Buhara 
Heyet i tarafından böyle hediye! giranbabayı 
vermek itibariyle i spat ettikleri ulviyet v e me
ziyete binaen bir takdirname, bir teşekkürname 
yazılmasını teklif edeceğim. (Hay, hay sesleri) 
Binaenaleyh bu ahkâmı celilei ilâhiyenin hediye 
edildiği bu Meclis, eminim ki, Kuranı Kerimin 
hürmetine, bütün amaline ve inaksaldı meşrna-
sına nail olacak ve bilûmum insanların zafer ve 
saadetini temin edecektir. Maruzatım bundan 
ibarottir. 

REİS — Efendim tenslbedeneniz Divanı Ri
yasetçe münasip' bir teşekkürname yazılsın. 
(Hay/ hay «wlerl) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından 
Anayasa'nm 98. ve Meclis İçtüzüğü'nün 99. maddesi gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Hakkari Valiliği'ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu (SYDV) tarafından halka 
dağıtılan kömür, yöre halkının sağlığını ciddi bir şekilde olumsuz etkilemektedir. Çoğunluğu 
Şırnak'tan getirilen ve denetimlere tabi tutulmadan dağıtılan bu ucuz ve kalitesiz kömür, hava 
kirliliğine neden olmaktadır, özelikle akşam saatlerinde kentin üzerinde toz bulutlan 
oluşarak, başta yaşlı ve çocuklar olmak üzere yurttaşlar evinden çıkamamaktadır. Hakkari 
Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, oluşan hava kirliliğinin en büyük etkisinin kalitesiz 
kömürden kaynaklandığının altını çizerken, belediye yetkilileri ise, kirliğin önlenmesi için 
kente giren kömürün kalite açısında denetlenmesinin kaçınılmaz olduğuna işaret etmekteler. 

Türkiye istatistiklerine göre nüfus yoğunluğuna bakıldığında hava kirliğinin en yoğun olduğu 
yerlerden biri de Hakkari ve ilçeleridir. Tek bir fabrikanın dahi olmadığı Hakkari ve 
ilçelerinde bu kadar yoğun hava kirliliğinin yaşanmasının tek açıklaması, valiliklerce dağıtılan 
ucuz ve kalitesiz kömürlerdir. 

Bu bağlamda; 

1 - Hakkari Valiliğince, Hakkari Merkez ve ilçelerine kaç ton kömür dağıtılmıştır? 
2- Dağıtılan bu kömürler, nereden ve ne kadar maliyetle tedarik edilmektedir? 
3- Dağıtılan kömürlerin, kalitesi nedir? Yanması sonucunda havayı nasıl etkilemektedir? 
4- Hakkari ve ilçelerinde yaşanan yoğun hava kirliliği için herhangi bir araştırma ya da 

inceleme başlattınız mı? 
5- Hakkari ve ilçelerinde meydana gelen hava kirliliğinin en büyük nedeni olan valilikçe 

dağıtılan kömür, neden hiçbir denetime tabi tutulmadan kente sokulmaktadır? 
6- Hakkari Depin mevkiinde bulunan Çevre îl Müdürlüğü'nün denetim birimleri 

görevlerini neden tam olarak yerine getirmemektedirler? 
7- Valilik tarafından dağıtılan kömürlerin denetimi yapılmış mıdır? 
8- Kalitesiz kömür hangi gerekçeyle halka dağıtılmaktadır? 
9- Hakkari ve ilçelerinde yaşanan yoğun hava kirliğini önlemek üzere bir girişiminiz 

olacak mı? 
10-Hava kirliliği bakımından Hakkari ve ilçelcriTürkiyeortalamasının neresindedir? 
11- Yaşanan hava kirliliği halkın sağlığını nasıl etkilemektedir? 
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5.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani 'nin, Hakkâri 'de dağıtüan kömürlere ve hava kirliliğine 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12602) 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı 
Konu 

: B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01-3>?SL-
: Yazılı Soru önergesi 

/ Z . . / J 7 / 2 0 1 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 22.02.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20183 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Hakkari Milletvekili Hamit GEYLANÎ' nin 7/12602 esas sayılı 
yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

HAKKÂRİ MİLLETVEKİLİ SAYIN HAMİT GEYLANİ' NİN 
7/12602 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞFNIN CEVABI 

SORU 1. Hakkâri Valiliğince Hakkâri Merkez ve ilçelerim kaç ton kömür dağıtılmıştır? 

SORU 2. Dağıtılan bu kömürler nereden ve ne kadar maliyetle tedarik edilmektedir? 

CEVAP 1,2. Sorulan hususlar Bakanlığımızın görev alanında bulunmamaktadır. 

SORU 3. Dağıtılan kömürlerin kalitesi nedir? Yanması sonucunda havayı nasıl 
etkilemektedir? 

CEVAP 3. Hakkâri Valiliğince (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) yapılan denetimlerde; 
kömür torbalanndan alınan numunelerin analiz sonuçlan, Isınmadan Kaynaklanan Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nin (IKHKK) 9 uncu maddesi Tablo-ll'de belirtilen yerli 
kömür kriterlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. 

SORU 4. Hakkâri ve ilçelerinde yaşanan yoğun hava kirliliği için herhangi bir 
araştırmaya da inceleme başlattınız mı? 

SORU 6. Hakkâri Depin Mevkiinde bulunan Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nün 
denetim birimleri görevlerini neden tam olarak yerine getirmemektedirler? 

CEVAP 4,6. 2006 yılında Hakkâri ilinde kurulan hava kalitesi ölçüm istasyonu günlük 
olarak ölçüm yapmaktadır. Bu ölçüm sonuçlan İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce takip 
edilmekte olup, aynca şehir merkezi ve ilçelerde denetimler devam etmektedir. 

SORU 5. Hakkâri ve ilçelerinde meydana gelen hava kirliliğinin en büyük nedeni olan 
Valilikçe dağıtılan kömür neden hiçbir denetime tabi tutulmadan kente sokulmaktadır? 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı Bakan 
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SORU 7. Valilik tarafından dağıtılan kömürlerin denetimi yapılmış mıdır? 

SORU 8. Kalitesiz kömür hangi gerekçeyle halka dağıtılmaktadır? 

CEVAP 5,7,8. IKHKK Yönetmeliğinde, ısınma maksadıyla kullanılacak olan ithal taş 
ve linyit kömür, yerli kömür, briket kömür ve prina briketi özellikleri belirlenmiş olup; başta 
petrol koku olmak üzere, Yönetmelikle yasaklanmış yakıtların ısınma maksadıyla 
kullanılmaması Bakanlığımızca sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan; fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Karan 
uyarınca; hava kirliliği ile mücadelede basan ve uygulamada birlikteliğin sağlanması 
maksadıyla, İl Mahalli Çevre Kurullarınca başta il ve ilçelerin kirlilik derecelerine göre 
kaliteleri belirlenmiş ve kömürlerin dağıtılması sağlanmıştır. 

Isınma maksatlı kullanılan ithal ve yerli katı yakıtlar (kömür, briket kömür, prina briketi 
vb.) için katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, uygunluk izin belgesi, satış izin belgesi, analiz, 
yükümlülükler, ihalelere katılım, denetim ve uygulanacak müeyyideler Bakanlığımızca 
yayımlanan genelge ile belirlenmekte ve sadece "satış izin belgesi" ne sahip ithalatçı/üretici 
tarafından katı yakıtı satışının yapılması sağlanmaktadır. 

SORU 9. Hakkâri ve ilçelerinde yaşanan yoğun hava kirliliğini önlemek üzere bir 
girişiminiz olacak mı? 

CEVAP 9. Hakkâri ve ilçelerinde yaşanan hava kirliliğinin giderilmesi ;ahiâciyla; 
30.04.2009 ve 27.08.2009 tarihli Mahalli Çevre Kurulu kararlan ile 2009-201.0 kış sezonunda 
tüm kamu kurum ve kuruluşlannın ısınma amaçlı kullanacağı kömürlerin en az ithal kömür 
kriterlerini taşıması gerektiği hükmü getirilmiştir. Aynca İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından kurulan 
Komisyonca kış sezonu başlamadan önce kamu ve özel binaların baca ve kalorifer 
kazanlannın bakım ve temizliğinin yapılması hususunda gerekli denetim ve uyarılar yapılmış 
olup, Mahalli Çevre Kurulu kararlan tüm resmi kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. 

Aynca, Hakkari Valiliğince başta kaymakamlıklar olmak üzere; tüm kamu kuruluşlarına 
"Hava Kirliliği" hakkında yazı gönderilmiş ve gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. 

SORU 10. Hava kirliliği bahmından Hakkâri ve ilçeleri Türkiye ortalamasının 
neresindedir? 

CEVAP 10. Ülke genelinde hava kalitesinin izlenmesi amacıyla Bakanlığımız 
tarafından 81 il merkezi ve bazı ilçelerde (Yatağan, Dilovası, Elbistan, inegöl, Akşehir, 
Tekkeköy vb.) olmak üzere toplam 116 noktada hava kalitesi ölçümleri 
gerçekleştirilmektedir, ölçüm istasyonlanndan elde edilen veriler; GSM modemler yoluyla 
Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuannda kurulan merkez bilgisayarına, aktanlarak 
izlenmekte ve saatlik ortalamalar şeklinde www.havaizleme.gov.tr web adresinde 
yayınlanmaktadır. 

SORU 11. Yaşanan hava kirliliği halkın sağlığını nasıl etkilemektedir? 

CEVAP 11. Sorulan hususa ilişkin olarak; Bakanlığımıza ulaşmış herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. 
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6.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, Osmaniye 'deki atık su bertarafına ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12653) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.10.02.2010 

Adana Milletvekili 

4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 9'uncu 

maddesi l'lnci fıkrası (j) bendinde "Yer üstü ve yer altı sularının, denizlerin ve toprağın 

korunması, kirliliğin önlenmesi veya • bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici 

unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, 

uygulanmasını sağlamak", aynı fıkranın (m) bendinde "Tesislere deşarj izni vermek, deşarjları 

ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek, tesisler için kurulacak arıtım sistemlerinin 

projelerini onaylamak" Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri arasında 

sayılmaktadır. 

Bu itibarla; 

1. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibariyle Osmaniye ilimizde kanalizasyon 

şebekesi ile (arıtma olmaksızın) hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı ne kadar 

olmuştur? Kanalizasyon şebekesi ile arıtım yapılmadan deşarj edilen atık su miktarı ne 

kadardır? 

2. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibariyle Osmaniye ilimizde atık su arıtma 

tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı ne kadar olmuştur? Arıtım yapılan atık 

su miktarı ne kadardır? Arıtımı yapılan atık su miktarının toplam atık su miktarına oranı 

nedir? 

3. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibariyle Osmaniye ilimizde arıtım) yapılan 

ve yapılmayan atık suların evsel ve endüstriyel atık sulara dağıl ımı ne kadar olmuştur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 23.02.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20208 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL' in 7/12653 esas sayılı 
yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Bakan 
EK 
Cevabi yazı 
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4. Osmaniye ilimizde atık su arıtımı yapılmadan nehirler ve göller gibi alıcı 

ortamlara verilen atık su miktarı ne kadardır? Arıtımı yapılmadan alıcı ortamlara deşarj edilen 

atık suların toplam atık sulara oranı nedir? 

5. Osmaniye ilimizde atık su arıtımı tesisi kaçtır? Ülkemiz genelinde aktif karbon 

ve oksldasyon yönteminin veya membran teknolojilerinin kullanıldığı atık su tesisi mevcut 

mudur? Osmaniye ilimizde bu yöntem ve teknolojilerin kullanıldığı tesislerin yapılması 

planlanmakta mıdır? 

6. Yer altı ve yerüstü sularının kirlenmesinin önüne geçilmesi için Osmaniye 

ilimizde kaç köy ve küçük yerleşim biriminde atık suların bertaraf edilmesi için doğal arıtma 

sistemi kurulmuştur? Doğal arıtma sistemi kurulan köy ve yerleşim birimlerinde yaşayan 

nüfusun oranı nedir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01-3S7- /«3./3/2010 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL' İN 
7/12653 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibarıyla Osmaniye İlimizde 
kanalizasyon şebekesi ile (arıtma olmaksızın) hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı ne 
kadar olmuştur? Kanalizasyon şebekesi ile arıtım yapılmadan deşarj edilen atıksu miktarı ne 
kadardır? 

CEVAP 1. TUİK' in verilere göre; kanalizasyon şebekesi ile (antma olmaksızın) 
hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı 2002 yılında %68, 2006 yılında %74 
olarak tespit edilmiştir. 2006 yılında 4.482.000 m 3 atıksu antılmadan alıcı ortama verilmiştir. 

SORU 2. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibarıyla Osmaniye İlimizde atıksu 
arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı ne kadar olmuştur? Arıtım 
yapılan atıksu miktarı ne kadardır? Arıtım yapılan atıksu miktarının toplam atıksu miktarına 
oram nedir? 

CEVAP 2. Osmaniye ilinde atıksu antma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam 
belediye nüfusuna oranı 2002 yılında %45, 2009 yılında %53 olarak tespit edilmiştir. 
TUÎK'in verilerine göre; 2006 yılında arıtılan 13.020.000 m 3 atıksunun belediyelerden 
kaynaklanan toplam atıksuya oranı %74 olarak tespit edilmiştir. 

SORU 3. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibarıyla Osmaniye ilimizde arıtımı 
yapılan ve yapılamayan atıksuların evsel ve endüstriyel atıksulara dağılımı ne kadar 
olmuştur? 

CEVAP 3. Osmaniye ilinde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam 
belediye nüfusuna oranı 2002 yılında %45, 2009 yılında %53 olarak tespit edilmiştir. Sanayi 
tesisleri ile ilgili Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır. 

SORU 4. Osmaniye İlimizde atıksu arıtımı yapılmadan nehirler ve göller gibi alıcı 
ortamlara verilen atıksu miktarı ne kadardır? Arıtımı yapılmadan alıcı ortamlara deşarj 
edilen atıksuların toplam atıksulara oranı nedir? 

CEVAP 4. Osmaniye ilinde atıksu antımı yapılmadan alıcı ortamlara verilen atıksu 
miktarı 2006 yılında 4.482.000 m 3 olarak tespit edilmiştir. Arıtımı yapılmadan alıcı ortama 
verilen atıksu oranı 2006 yılında %26 olarak tespit edilmiştir. 

SORU 5. Osmaniye İlimizde atıksu arıtma tesisi kaçtır? Ülkemiz genelinde aktif 
karbon ve oksidasyon yönteminin veya membran teknolojilerinin kullanıldığı atıksu tesisi 
mevcut mudur? Osmaniye İlimizde bu yöntem ve teknolojilerin kullanıldığı tesislerin 
yapılması planlanmakta mıdır? 

CEVAP 5. Osmaniye ilinde belediyelere ait 1 adet atıksu antma tesisi bulunmaktadır. 
Ülkemiz genelinde aktif karbon ve oksidasyon yönteminin veya membran teknolojilerinin 
kullanıldığı atıksu tesisi mevcut olup, atıksu arıtma tesisi proses seçimi alt yapı yönetimleri 
tarafından belirlenmektedir. 

SORU 6. Yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesinin önüne geçilmesi için Osmaniye 
İlimizde kaç köy ve küçük yerleşim biriminde atıksulann bertaraf edilmesi için doğal antma 
sistemi kurulmuştur. Doğal antma sistemi kurulan köy ve yerleşim birimlerinde yaşayan 
nüfusun oranı nedir? / 

CEVAP 6. Köylerle ilgili çalışmalar; İl özel İdaresi tarafından yapılmaktadır. 
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7.-Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, atık suların bertarafına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12655) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.10.02.2010 

4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 9'uncu 

maddesi l'inci fıkrası (j) bendinde "Yer üstü ve yer altı sularının, denizlerin ve toprağın 

korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, "kirletici 

unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, 

uygulanmasını sağlamak", aynı fıkranın (m) bendinde "Tesislere deşarj izni vermek, deşarjları 

ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek, tesisler için kurulacak arıtım sistemlerinin 

projelerini onaylamak" Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevferi arasında 

sayılmaktadır. 

Bu itibarla; 

1. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar İtibariyle ülkemiz genelinde kanalizasyon 

şebekesi ile (arıtma olmaksızın) hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı ne kadar 

olmuştur? Kanalizasyon şebekesi ile arıtım yapılmadan deşarj edilen atık su miktarı ne 

kadardır? 

2. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibariyle ülkemiz genelinde atık su arıtma 

tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı ne kadar olmuştur? Arıtım yapılan atık 

su miktarı ne kadardır? Arıtımı yapılan atık su miktarının toplam atık su miktarına oranı 

nedir? 

3. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibariyle ülkemiz genelinde arıtımı yapılan 

ve yapılmayan atık suların evsel ve endüstriyel atık sulara dağılımı ne kadar olmuştur? 
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4. Ülkemiz genelinde atık su arıtımı yapılmadan nehirler, göller ve denizler gibi 

alıcı ortamlara verilen atık su miktarı ne kadardır? Arıtımı yapılmadan alıcı ortamlara deşarj 

edilen atık suların toplam atık sulara oranı nedir? 

5. Ülkemiz genelinde atık su arıtımı tesisi kaçtır? Ülkemiz genelinde aktif karbon 

ve oksidasyon yönteminin veya membran teknolojilerinin kullanıldığı atık su tesisi sayısı 

kaçtır? 

6. Yer altı ve yerüstü sularının kirlenmesinin önüne geçilmesi için kaç köy ve 

küçük yerleşim biriminde atık suların bertaraf edilmesi için doğal arıtma sistemi 

kurulmuştur? Doğal arıtma sistemi kurulan köy ve yerleşim birimlerinde yaşayan nüfusun 

oranı nedir? 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 23.02.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20208 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL' in 7/12655 esas sayılı 
yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHI.0.00.00/610.01- 3 2 { / /L/3 /2010 

Prof J ö n Veysel EROĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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1 ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL' İN 
7/12655 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI 

SORU 1. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibarıyla Ülkemiz genelinde 
kanalizasyon şebekesi ile (arıtma olmaksızın) hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı ne 
kadar olmuştur? Kanalizasyon şebekesi ile arıtım yapılmadan deşarj edilen atıksu miktarı ne 
kadardır? 

CEVAP 1. TUÎK' in verilerine göre; 2002 yılında %83, 2006 yılında ise %87 olarak 
tespit edilmiştir. Kanalizasyon şebekesi ile arıtım yapılmadan deşarj edilen atıksu miktarı 
2002 yılında %65,2009 yılında %32 olarak tespit edilmiştir. 

SORU 2. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibarıyla Ülkemiz genelinde atıksu 
arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı ne kadar olmuştur? Arıtım 
yapılan atıksu miktarı ne kadardır? Arıtım yapılan atıksu miktarının toplam atıksu miktarına 
oranı nedir? 

CEVAP 2. Ülkemiz genelinde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam 
belediye nüfusuna oranı 2002 yılında %35, 2009 yılında %68 olarak tespit edilmiştir. 
TUİK'in verilerine göre; 2006 yılında arıtılan 2.140.494.000 m 3 atıksunun belediyelerden 
kaynaklanan toplam atıksuya oram %64 olarak tespit edilmiştir. 

SORU 3. 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibarıyla Ülkemiz genelinde arıtımı 
yapılan ve yapılamayan atıksuların evsel ve endüstriyel atıksulara dağılımı ne kadar 
olmuştur? 

CEVAP 3. Ülkemiz genelinde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam 
belediye nüfusuna oranı 2002 yılında %35, 2009 yılında %68 olarak tespit edilmiştir. Sanayi 
tesisleri ile ilgili Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır. 

SORU 4. Ülkemiz genelinde atıksu arıtımı yapılmadan nehirler ve göller gibi alıcı 
ortamlara verilen atıksu miktarı ne kadardır? Arıtımı yapılmadan alıcı ortamlara deşarj 
edilen atıksuların toplam atıksulara oranı nedir? 

CEVAP 4. Ülkemiz genelinde belediyelerden kaynaklanan ve arıtımı yapılmadan alıcı 
ortama deşarj edilen atıksu miktarı 2006 yılında 1.226.400.000 m 3 olarak tespit edilmiştir. 
Arıtımı yapılmadan alıcı ortama verilen atıksu oranı 2006 yılında %36 olarak tespit edilmiştir. 

SORU 5. Ülkemiz genelinde atıksu arıtma tesisi kaçtır? Ülkemiz genelinde aktif 
karbon ve oksidasyon yönteminin veya membran teknolojilerinin kullanıldığı atıksu tesisi 
kaçtır? 

CEVAP 5. Türkiye'de 2009 sonu itibarıyla, belediyelere ait 242 adet atıksu arıtma 
tesisi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde aktif karbon ve oksidasyon yönteminin veya 
membran teknolojilerinin kullanıldığı atıksu tesisi mevcut olup, atıksu arıtma tesisi proses 
seçimi alt yapı yönetimleri tarafından belirlenmektedir. 

SORU 6. Yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesinin önüne geçilmesi için kaç köy ve 
küçük yerleşim biriminde atıksuların bertaraf edilmesi için doğal arıtma sistemi kurulmuştur. 
Doğal arıtma sistemi kurulan köy ve yerleşim birimlerinde yaşayan nüfusun oranı nedir? 

CEVAP 6. Köylerle ilgili çalışmalar, il Özel idareleri tarafından yapılmaktadır. 
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8.- Muğla Milletvekili Metin Ergun 'un, Fethiye-Kumluova 'daki kanalların ıslahına ilişkin sorusu 
ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12724) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROGLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / f _ cz - 2.C / c 

Prof.Dr .Metin ERGUN 
Muğla Milletvekili 

Muğla ilimiz Fethiye İlçesi Kumluova Beldemizde doğal yollarla oluşmuş olan 
kanallar ıslah edilmediği için her yıl taşkınlara sebep olmaktadır. Bu beldemiz 
halkı, gelirinin büyük bir bölümünü seracılıktan kazanmaktadır. Bu nedenle 
seracılık çok yaygın olarak faaliyet göstermektedir. Bu taşkınlar sebebiyle her 
yıl olduğu gibi yine bu yılda seralarımızda büyük zararlar meydana gelmiştir. Bu 
bağlamda; 

-Her yıl Kumluova beldemizde özellikle seralara olmak üzere büyük zarara 
neden olan kanalların, ıslahı için herhangi bir çalışma yapılacak mı? Yapılacak 
ise bu kanalların ıslah çalışmalarının ilkbahar yağışlarına kalmadan bir an evvel 
tamamlanması bu zamana kadar sürekli zarara uğrayan endişe içerisindeki 
çiftçilerimizi büyük oranda rahatlatacaktır. Bu çalışma için belirlenmiş bir 
program var mı? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Bîrimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.0O.0O/610.01^iJ" /3./.3/2010 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 01.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman, Muğla Milletvekili Metin ERGUN' un 7/12724 esas sayılı 
yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Cevabi yazı 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN METİN ERGUN' UN 
7/12724 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU. Her yıl Kumluova (Muğla-Fethiye) beldemizde özellikle seralara olmak üzere 
büyük zarara neden olan kanalların, ıslahı için herhangi bir çalışma yapılacak mı? Yapılacak 
ise bu kanalların ıslah çalışmalarının ilkbahar yağışlarına kalmadan bir an evvel 
tamamlanması bu zamana kadar sürekli zarara uğrayan endişe içerisindeki çiftçilerimizi 
büyük oranda rahatlatacaktır. Bu çalışma için belirlenmiş bir program var mı? 

CEVAP. DSİ Genel Müdürlüğümüzce, Kumluova, Karadere Beldesi ile Karaköy 
Köyünü de kapsayan taşlan meselesinin çözümü için "Muğla-Fethiye Karadere, Karaköy ve 
Kumluova Arazilerinin Yan Dere Taşkın Koruma ö n İnceleme Raporu" hazırlanmıştır. 

DSt Genel Müdürlüğümüz 2010 yılı Yatırım Programında, "Muğla-Fethiye Kumluova 
Kasabası Arazileri Eşen Çayı" işi olarak yer almakta olup; 2010 yılı için, 39.500-TL ödenek 
ayrılmıştır. 

9. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ormanlık alanın işgal edildiği iddialarına ilişkin sorusu 
ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/12728) 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel liroğlıı tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Mersin'in Erdemli llçcsi'ne bağlı Çiftepınar Köyü orman alanında son 10 yılda ağaçlar 
kesilerek tarım arazisine dönüştürülmüş, yetişmiş çanı ağaçlarının yerine narenciye fidanları 
dikilmiş, sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılmaya başlanmıştır, iddialara göre ağaç katliamı 
son yıllarda artarak devam etmektedir. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü köydeki orman 
işgali ile ilgili olarak son iki yılda, işgali gerçekleştirdikleri, ağaçları kestikleri saplanan 
yaklaşık 150 kişi hakkında, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda 
bulunmuştur. Yapılan savcılık soruşturması sonucu açılan davalarda söz konusu bu 150 kişi 
Erdemli Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaktadır. Bu kişiler hakkında, 'Orman olan bir 
yeri açma suçu' iddiasıyla 2'şer yıl hapis cezası istenmektedir. 

1- AKP Milletvekili Ali Er'in kardeşi olan Çiftepınar Köyü muhtarı Ramazan Er'in bu 
duruma göz yumduğu, akrabaları ormanı işgal ettiği için yetkililere haber vermediği 
iddiaları doğru mudur? 

2- Yargılanan kişiler kimlerdir, bu kişiler arasında AKP Mersin Milletvekili Ali Er ve 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü Hanefi Avcı'nın akrabaları da 
bulunmakla mıdır? 

3 - İktidar nüfuzu kullanılmak sureliyle en değerli hazinemiz olan orman varlığımızı lalan 
edenlere dur denilmeyecek, ağaçların kesilmesi önlenmeyecek midir? 

4- Ülkemizde son sekiz yılda görevi ve siyasi konumu ne olursa olsun, orman olan bir 
yeri açma suçu iddiasıyla, kaç kişi hakkında işlem yapılmış ve bunların ne kadarına 
yaptırım uygulanmıştır? 

T Ü R K İ Y K B Ü Y Ü K M İ L L E T MF.CLİSİ K A R A N L I Ğ I N A 

İsa G Ö K 
Mers in Mil letveki l i 

Buna göre: 
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İlgi : TBMM'nin 01.03.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili İsa GÖK' ün 7/12728 esas sayılı yazılı 
soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı 

' MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN İSA GÖK'ÜN 
7/12728 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. AKP Milletvekili Ali Er' in kardeşi olan Çiftepınar Köyü muhtarı Ramazan 
Er' in bu duruma göz yumduğu, akrabaları ormanı işgal ettiği için yetkililere haber vermediği 
iddiaları doğru mudur? 

CEVAP 1. Orman Genel Müdürlüğümüzce; hiçbir ayırım yapılmaksızın ormana karşı 
yapılan yasa dışı müdahalelerde mevzuat doğrultusunda gerekli işlemler yapılmıştır. 

SORU 2. Yargılanan kişiler kimlerdir, bu kişiler arasında AKP Mersin Milletvekili Ali 
Er ve Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü Hanefi Avcı'nın akrabaları da 
bulunmakta mıdır? 

CEVAP 2. Çifteler Köyünde haklarında açma ve yerleşme suçundan dolayı, tutanak 
düzenlenen kişilerin, bahse konu kişilerle akraba olup olmadığı bilinmemektir. Ancak, tutulan 
suç zabıtlannda "ER" ve "AVCI" soyadlı kişiler de bulunmaktadır. 

SORU 3. iktidar nüfuzu kullanılmak suretiyle en değerli hazinemiz olan orman 
varlığımızı talan edenlere dur denilmeyecek, ağaçların kesilmesi önlenmeyecek midir? 

CEVAP 3. İktidar nüfuzun^ kullanmak suretiyle, ormanlann talan edilmesi söz 
konusu değildir. 

SORU 4. Ülkemizde son sekiz yılda görevi ve siyasi konumu ne olursa olsun, orman 
olan bir yeri açma suçu iddiasıyla, kaç kişi hakkında işlem yapılmış ve bunların ne kadarına 
yaptırım uygulanmıştır? 

CEVAP 4.Ülkemizde 2002-2009 yıllannı arasında; orman açma ve yerleşme 
suçundan dolayı toplam 26.797 kişi hakkında suç tutanağı düzenlenmiştir. 

Prof. DKVeysel EROĞLU 
Bakan 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHt.0.00.00/610.01-3C ,q. /-3../3./2010 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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10.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan 'ın, üniversite mezunlarının istihdamına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12733) 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer 
Dinçer tarafından Anayasa'nın 98. ve TBMM Iç Tnzüğû'nün 99. maddeleri 
gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
12 .02 .2010 r \ r-v 

olarak ilk sırada yer almaya devam ediyor. Türkiye, üniversite mezunlarının iş 
bulamadığı ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. OECD ülkeleri 
arasında en fazla üniversite mezunu işsiz Türkiye'de bulunmaktadır. İşsiz 
kadın üniversite mezunu sıralamasında da Türkiye ilk sıralarda yer 
almaktadır. Ekonomik işbirliği, ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) "Bilim, 
Teknoloji ve Endüstri Tablosu 2007" adlı çalışmasının sonuçlarına göre, 
Türkiye'de üniversite mezunu kadınlar arasında işsizlik oranı yaklaşık yüzde 
17, erkek üniversite mezunlarının işsizlik oranı yüzde 10, üniversite mezunları 
arasında genel işsizlik oranı i se %12,5 olarak verilmiştir. Bu rakamlardan da 
anlaşılacağı üzere üniversite mezunu işsiz kadın sayısı , üniversite işsiz erkek 
sayısının nerdeyse iki katı kadardır. Bu bağlamda; 

1-Şu an itibariyle üniversite mezunu kaç kişi asgari ücretle çalışıyor? 

2 - 2 0 0 2 - 2 0 1 0 yılları arasında üniversite mezunu işsiz sayıs ı yıllar itibarı ile 

3 -Ünivers i l e mezunu kaç kişi kendi branşı dışında bir işte çalışıyor? 

4-Türkiye'de ortalama her yıl üniversiteden kaç kişi mezun olmaktadır? Kaç 
kişi mezun olduğu yıl iş bulabilmektedir? 

5-Ünivers i te mezunu işs iz kadın sayısı 2 0 0 2 - 2 0 1 0 yılları arasında nasıl bir 
seyir izlemektedir? 2 0 0 2 ' den günümüze yıllar itibariyle bu oranlar nedir? 

6 - Şu an itibariyle üniversi te lerde okuyup da iş bulamayanlar v e ev 
kadınlarıyla beraber Türkiye de işsizlik oranlan rakamsal olarak 2 0 0 2 den bu 
yana, yıllar bazında nasıl bir sey ir izlemektedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye'de işsizlik hükümetin çözüm bulamadığı s o s y o - e k o n o m i k problem 

nedir? 
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önergesine ilişkin Bakanlığımız cevabı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DÎNÇEjB. 
Bakan 

V a n Mil le tveki l i Say ın F a t m a K U R T U L A N ' a ai t 7 U 2 7 3 3 E s a s N o ' l u 
Yaz ı l ı S o r u ö n e r g e s i n e İ l işkin K u r u m u m u z C e v a b ı 

2 0 0 2 - 2 0 0 9 Y ı l l a r ı A r a s ı n d a 
İ ş s i z l i k O r a n l a r ı 

1 Y ı l l a r | " İ ş s i z l i k » J 

2 0 0 2 10 ,3 

2 0 0 3 10,5 

2 0 0 4 10 ,8 

2 0 0 5 10 ,6 

2 0 0 6 10 ,2 

2 0 0 7 

2 0 0 8 1 »ı,o 
2 0 0 9 14 ,0 

Kaynak: TVİK 

2 0 0 2 - 2 0 0 9 Y ı l l a n A r a s ı n d a 
K a d ı n G e n e l v e Y ü k s e k ö ğ r e t i m M e z u n u K a d ı n İ ş s i z l i k O r a n l a r ı 

Y ı l l a r 
K a d ı n i ş s i z l i k 

% 
Y ü k s e k ö ğ r e t i m 

K a d ı n İ ş s i z l i k 
% 

2 0 0 2 10 ,0 14 ,7 

2 0 0 3 10,1 15,3 ] 

2 0 0 4 1 1 , 0 1 7 , 0 J 
2 0 0 5 11 ,2 14,1 ] 

2 0 0 6 n.ı 13 ,0 

2 0 0 7 11 ,0 13 ,9 

2 0 0 8 H , 6 14,3 

2 0 0 9 H , 3 16,3 
Kaynak: TUİK 

D i ğ e r t a r a f t a n , 2 0 0 7 y ı l ı n d a Y ü k s e k ö ğ r e t i m K u r u l u ta ra f ından y a y ı m l a n a n 
" T O r k i y e ' n i n Y ü k s e k ö ğ r e t i m S t r a t e j i s i " b e l g e s i n d e , y ü k s e k ö ğ r e t i m m e z u n s a y ı l a n y ı l l a r a 
göre aşağıda t a b l o d a b e l i r t i l m i ş t i r . 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Türkiye İş Kurumu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Sayı: B.13.1.TİK.0.73.00.08-610/ 

9/300 fg, 
0 3 / 2 0 1 0 

Konu: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Van Milletvekili Sayın Fatma KURTULAN'a (7/12733 Esas No'lu) ait yazılı soru 
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1 9 9 4 - 2 0 0 7 Y ı l l a n M e z u n S a y ı l a r ı 

İli Y ı l l a r ö n l i s a n s L i s a n a _ | 

1 9 9 4 - 1 9 9 5 29.310 100.652 

1 9 9 5 - 1 9 9 6 30,321 109.908 

1 9 9 6 - 1 9 9 7 42.204 123.493 

1 9 9 7 - 1 9 9 8 48.669 139.368 
1 9 9 8 - 1 9 9 9 53.727 144.927 

1 9 9 9 - 2 0 0 0 58.793 161.669 

2 0 0 0 - 2 0 0 1 64.343 168.228 

2 0 0 1 - 2 0 0 2 74.045 192.876 

2 0 0 2 - 2 0 0 3 62.621 200.290 

2 0 0 3 - 2 0 0 4 79.821 208.943 

2 0 0 4 - 2 0 0 5 118.974 197.154 

2 0 0 5 - 2 0 0 6 137.491 203.108 
2 0 0 6 - 2 0 0 7 163.883 245.140 

Kaynak: ÖSYM Verileri- 2004-2008 Yükseköğretim tslatlstlklerl(ÖSYM) 

11.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan 'ın, bir köydeki tahribat iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12759) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın 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 U n a y 
tarafından Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tüzüğü'nün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.10.02.2010 

Fatma KURTULAN 
Van Milletvekili 

Van'ın Bahçesaray tlçesi'ne bağlı Yaylakonak (Teremax) Köyü sakinleri, Ermenilere ait 
olduğu söylenen bir mezarlığın ve kilisenin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yüzer'in onayıyla 
yıkılarak yerine köy odası inşaatı yapılması çalışmalarına başlandığı gerekçesi ile Van İnsan 
Haklan Demeği şubesine başvuruda bulunmuştur. Yıkım ve kazı çalışmaları yapılırken, 
mezarlığın bulunduğu yerden kemikler ortaya çıkmış ama buna rağmen çalışmalar devam 
etmiştir. Köylüler yaptıkları başvuruda, yıkılan kilisenin ve mezarlardan çıkan kemiklerin 
çekilmiş fotoğraflannı da dernek yöneticilerine sunmuştur. Aynca, tarih ve kültür mirası olan 
bu değerlerin yok edilmesi karşısında, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne başvurduklarını 
iddia eden köylüler ancak yetkililerin yollar kapalı olduğundan dolayı gelemeyeceklerini 
söylediklerini ileri sürmüşlerdir. 

Yaşadığımız coğrafya medeniyetlerin tarih içinde yarattığı eserler yönünden türlü güzellikleri 
barındırmaktadır. Tarihi eserler, her eski medeniyetin bir güzelliğini yansıtmakta, kültürlerin 
yaşamasına katkıda bulunmaktadır. Hal böyle iken, tarih ve kültür mirası olan bu eserlerin 
yok edilmesi büyük bir kıyımdır. Yukarda bahsi geçen örnekte de tarihi ve kültürel varlıkların 
yaşaması için köy halkının tüm çabasına rağmen, yeni bir kayıp ile karşı karşıya gelinmiş 
durumdadır. 
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1-) Kilisenin yıkılması ve mezarlığın tahrip edilmesi hususu bilginiz dâhilinde midir? 

2-) Bakanlığınız konuyla ilgili inceleme başlatmış mıdır? 

3-) Ermenilere ait mezarlığın ve tarihi kilisenin tahrip edilerek yerine köy odası ve iş 
yerleri yapıldığı iddiaları doğru mudur? 

4-) Söz konusu kilise ve mezarlık koruma altında değil midir? Bu tür tarihi yerlerin 
koruma altına alınmamasının sebebi nedir? 

5-) Bahsi geçen kilise ve mezarlığın korunması için Bakanlığınız bir çalışma yürütecek 
midir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0 .SGB.0-10.01.00-610/ / 5"WS 43 /03/2010 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 - 20283 sayılı yazısı. 

Van Milletvekili Sayın: Fatma KURTULAN'ın 7/12759 Esas NoTu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. j — " ~"̂ > 

EK: Cevap Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

VAN MİLLETVEKİLİ SAYIN FATMA KURTULAN'IN 7/12759 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Yaylakonak (Teremax) Köyü sakinleri, 
Ermenilere ait olduğu söylenen bir mezarlığın ve kilisenin İlçe Kaymakamı Mehmet 
YÜZER'in onayıyla yıkılarak yerine köy odası inşaatı yapılması çalışmalarına 
başlandığı gerekçesi ile Van İnsan Hakları Derneği şubesine başvuruda 
bulunmuştur. Yıkım ve kazı çalışmaları yapılırken, mezarlığın bulunduğu yerden 
kemikler ortaya çıkmış ama buna rağmen çalışmalar devam etmiştir. Köylüler 
yapbklan başvuruda, yıkılan kilisenin ve mezarlardan çıkan kemiklerin çekilmiş 
fotoğraflarım da dernek yöneticilerine sunmuştur. Ayrıca, tarih ve kültür mirası olan 
bu değerlerin yok edilmesi karşısında, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne 
başvurduklarını iddia eden köylüler ancak yetkililerin yollar kapalı olduğundan 
dolayı gelemeyeceklerini söylediklerini ileri sürmüşlerdir. 
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Bu bağlamda; 



TBMM B: 76 23 . 3 . 2 0 1 0 

Yaşadığımız coğrafya medeniyetlerin tarih içinde yarattığı eserler yönünden 
türlü güzellikleri barındırmaktadır. Tarihi eserler, her eski medeniyetin bir 
güzelliğini yansıtmakta, kültürlerin yaşamasına katkıda bulunmaktadır. Hal böyle 
iken, tarih ve kültür mirası olan bu eserlerin yok edilmesi bir kıyımdır. Yukarıda 
bahsi geçen örnekte de tarihi ve kültürel varlıkların yaşaması için köy halkının tüm 
çabasına rağmen, yeni bir kayıp ile karşı karşıya gelinmiş durumdadır. '" 

Bu bağlamda; 

SORU 1: Kilisenin yıkılması ve mezarlığın tahrip edilmesi hususu bilginiz 
dahilinde midir? 

SORU 2: Bakanlığınız konuyla ilgili inceleme başlatmış mıdır? 

SORU 3: Ermenilere ait mezarlığın ve tarihi kilisenin tahrip edilerek yerine 
köy odası ve iş yerleri yapıldığı iddiaları doğru mudur? 

SORU 4: Söz konusu k i l i s e ve mezarlık koruma altında değil midir? Bu tür 

tar ihi y e r l e r i n k o r u m a a l t ı n a a l ı n m a m a s ı n ı n s e b e b i n e d i r ? 

SORU 5: Bahsi geçen kilise ve mezarlığın korunması için Bakanlığınız bir 
çalışma yürütecek midir? 

CEVAP : Ermenilere ait mezarlığın ve tarihi kilisenin tahrip edilerek yerine 
köy odası ve işyeri yapıldığı iddiaları üzerine Van Müze Müdürlüğü ve Van Kültür 
ve Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 01/02/2010 tarihinde 
inceleme talimatı verilmiş olup ancak yoğun kış şartlan nedeniyle anılan bölgeye 
ulaşılamamıştır. Konunun önemi ve hassasiyeti nedeniyle 19/02/2010 tarihinde 
tekrar talimat verilmiş olup uzmanlardan oluşan bir ekibin 10/03/2010 tarihinde 
mahallinde yapılan inceleme neticesinde ; 

Bahçesaray ilçesi, Yaylakonak Köyü'ndeki söz konusu yapının bir kilise değil 
şapel olduğu, mezarlık alanı olduğunu gösterebilecek verinin olmadığı, köy 
içerisinde dağınık ve yıkılmış mezar taşlarının bulunduğu, köy muhtan ve 
köylülerce köy merası olduğu belirtilen taşınmaza, söz konusu şapele yaklaşık 25 m. 
uzaklıkta, bir yapının yapılmaya başlanmış olduğu, şapele herhangi bir müdahalede 
bulunulmadığı tespitleri yapılmıştır. 

Bu tür yapıların tahrip edilmesinin bilgimiz dahilinde olması mümkün 
değildir. Kaldı ki, yurdumuzdaki taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının 
korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve 
kaçırılmasını önleyici tedbirleri almakla yükümlü olan Bakanlığımızın böyle bir şeye 
göz yumması mümkün değildir. 

Van Kültür v e Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca yapılan arşiv 
incelemesinde söz konusu taşınmazlara ilişkin tescil kaydına rastlanmamıştır, .Söz 
konusu yapı ile ilgili olarak tescil çalışmaları devam etmekte olup 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında gereği yapılacaktır. 
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12.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik 'in, Mersin 'deki turizm yatırımlarına ilişkin sorusu ve Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12760) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.02.2010 

. Behiç ÇELİK 
f e r s i n Milletvekili 

11.01.2004 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan Mumcu Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 
düzenledikleri basın toplantısında, "Türkiye'nin 2010 Turizm Vizyonu ve 2. Hamle 
Dönemine İlişkin Hükümetin Turizm Politika ve Hedeflerini" açıklamışlardı. Bu 
kapsamda Başbakan Sayın Erdoğan, "Yeni Turizm Çevreler i " o luşturma projeleri 
bu lunduğunu bel ir terek, buna örnek olarak Tarsus Turizm Bölgesi projesinin 
tanıtımını yapmıştı. 

03.06.2004 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu, A.A 
muhabirine yaptığı açıklamada, tahsis şartnamesinde belirtildiği gibi dosyaların proje 
ve mali yeterlilik açısından incelediğini, yatırım için yapılan başvuruların çok büyük 
bölümünün Antalya ve Muğla'da yoğunlaşırken, tahsislerde Tarsus yeni bir bölge 
olarak öne çıkarı lmaya çalışıldığını ifade etmişt i . 

10.02.2006 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde 
bulunmak, bazı açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere geldiği Mersin'de, 
AKP İl Teşkilatınca Hilton Oteli'nde düzenlenen yemekte partililere hitap ederken, 
Başbakan Sayın Erdoğan, Tarsus İ lçesinde İnanç tur izmine yönel ik bir 
çalışmanın Kül tür ve Tur izm Bakanlığı'nca başlatılacağını b i ld i rmişt i . 

08.03.2009 tarihinde Sayın Başbakan, Mersin mitinginde yaptığı konuşmada 
"Değerli kardeşlerim, bakınız ilk etapta Tarsus ve bell i yerler tur izm bölgesi olarak 
ilan edi ld i ve Tarsus 'umuzla tur izmde ciddi bir sıçramayı başlatıyoruz, 
başlatacağız. Bu noktada Tarsus gir lş imci ler iy le bütünleşmiş durumda" ifadesini 
kullanmıştır. 

Buna göre: 

1- 18 Kasım 2002 tarihinden bugüne Mersin'e yapılan Turizm yatırımları nelerdir? 
2- Doğu Akdeniz'deki turizmin gelişmesi açısından önemli bir misyon üstlenecek 

olan Tarsus-Kazanlı Turizm Projesi hangi aşamadadır? Ne zaman başlanıp 
bitirilecektir? 
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EK: Cevap Ertugrul GÜNAY 
Bakan 

MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN BEHİÇ ÇELİK'İN 7/12760 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

11/01/2004 tarihinde Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan MUMCU Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 
düzenledikleri basın toplantısında, "Türkiye'nin 2010 Turizm Vizyonu ve 2. Hamle 
Dönemine İlişkin Hükümetin Turizm Politika ve Hedeflerini" açıklamışlardı. Bu 
kapsamda Başbakan Sayın ERDOĞAN, 'Yeni Turizm Çevreleri" oluşturma projeleri 
bulunduğunu belirterek, buna örnek olarak Tarsus Turizm Bölgesi projesinin 
tanıtımını yapmıştı. 

03/06/2004 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU, A.A 
muhabirine yaptığı açıklamada, tahsis şartnamesinde belirtildiği gibi dosyaların 
proje ve mali yeterlilik açısından incelediğini, yatırım için yapılan başvuruların çok 
büyük bölümünün Antalya ve Muğla'da yoğunlaşırken, tahsislerde Tarsus yeni bir 
bölge olarak öne çıkarılmaya çalışıldığını ifade etmişti. 

10/02/2006 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, incelemelerde 
bulunmak, bazı açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere geldiği Mersin'de 
AKP İl Teşkilatınca Hilton Oteli'nde düzenlenen yemekte partililere hitap ederken, 
Başbakan Sayın ERDOĞAN, Tarsus ilçesinde inanç turizmine yönelik bir çalışmanın 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılacağını bildirmişti. 

08/03/2009 tarihinde Sayın Başbakan, Mersin mitinginde yaptığı konuşmada 
"Değerli kardeşlerim, bakınız ilk etapta Tarsus ve belli yerler turizm bölgesi olarak 
ilan edildi ve Tarsus'umuzla turizmde ciddi bir sıçramayı başlatıyoruz, başlatacağız. 
Bu noktada Tarsus girişimcileriyle bütünleşmiş durumda" ifadesini kullanmıştır. 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00- 610 / O / O j / 2 0 1 0 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 - 20283 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın-Behiç ÇELİK'in 7/12760 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 
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Buna göre; 

SORU 1: 18 Kasım 2002 tarihinden bugüne Mersin'e yapılan Turizm 
yatırımları nelerdir? 

CEVAP 1: Mersin ilinin turizm sektöründen hak ettiği payı alması amacıyla 4 
adedi 2002 yılından sonra olmak üzere toplam 8 adet Turizm Merkezleri / Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri 4957/2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu 
uyannca Bakanlar Kurulu karan ile ilan edilmiş olup bu a lan la rda^ürü tü len 
planlama çalışmalarımız aşağıda açıklanmıştır. 

Sıra 
No. IMzKTKGB Adı Alan (ha) İlan Tarihi 
1. Mersin Melleç T.M. 28 ha 19.04.1989 
2. Mersin Ortaburun T.M. 100 ha 19.04.1989 
3. Mersin Kargıcık T.M. 72,5 ha 19.04.1989 
4 . Mersin Ovacık T.M. 158 ha 19.04.1989 
5. Mersin Tarsus KTKGB 1.712 ha 31.12.2004 
6. Mersin Taşucu Boğsak T.M. 1.135 ha 19.10.2006 
7. Mersin Narlıkuyu Akyar T.M. 1.050 ha 19.10.2006 
8. Mersin Tarsus Gülek Karboğazı KTKGB 3.400 ha 08.12.2006 

(İsim Değ. 13.03.2008) 

Anılan merkezler arasında soru önergesinde adı geçen Kazamı Mevkiinin de 
yer aldığı "Mersin Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" sahip 
olduğu doğal ve fiziksel potansiyel nedeniyle turizm açısından birinci derecede 
önem arz etmektedir. 

Bakanlığımızca Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü aracılığı ile 
ihale edilen ve prensipte uygun görülen "Mersin - Tarsus Kıyı Kesimi Turizm 
Merkezi"ne ait 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar 
Planı ilgili bakanlıklar, belediyeler ve yerel birimlerle yapılan bir dizi toplantı 
sonucu mutabakata varılarak 4957/2634 sayılı Kanunun geçici 8'inci maddesi 
uyarınca onaylanmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığına iletilmiş olup anılan 
planlar 06/02/2004 tarihinde onaylanmış, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
27/09/2005 tarihinde Bakanlığımızca revize edilmiştir. Planlama çalışması ile 
yaklaşık 7.600 yatak kapasitesi (otel, tatil köyü, turizm amaçlı sağlık tesis alanı, 
turizm amaçlı kongre ve sergi merkezi) ve 2 adet golf alanı ile günübirlik alanlar 
öngörülmektedir. 

Mersin Taşucu Boğsak Turizm Merkezinin plan çalışmaları için Taşucu 
Belediye Başkanlığına ön izin verilmiştir. Bu doğrultuda Taşucu Belediye Başkanlığı 
tarafından 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapım işi ihale edilmiş olup planlama 
çalışmaları devam etmektedir. 

Mersin Tarsus Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin; 
halihazır harita yapımı tamamlanmış olup 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
çalışmaları sürdürülmektedir. Bahse konu Çevre Düzeni Planının onaylanmasını 
takiben 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
hazırlama çalışmalarına başlanabilecektir. 
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Diğer turizm merkezlerinin, 26/12/1988 tarihinde Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tarafından onaylanmış Batı İçel Kıyı Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı ve 22/11/1996 tarihinde Çevre Düzeni Revizyon Planı bulunmaktadır. Söz 
konusu 5 turizm merkezinin planlama çalışmaları için Mersin Valiliğine toplam 
230.000 TL ödenek aktarılmıştır. Bu kapsamda Mersin Valiliği plan yapımı ihale 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bakanlığımızca, Mersin ili, Tarsus ilçesi, Kulak Köyünde bulunan taşınmazlar 
"Turizm Yatırımcılarına Kamu Arazisi Tahsis Şartnamesi 2005-1" ile kamuya 
duyurulmuş ve bu taşınmazlar için firmalar adına ön izin işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Danıştay 6. Dairesinin 05/12/2006 tarihli kararı ile "2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu'nun 8'inci maddesinin A fıkrasının 1.1/b.C.D bentlerinde yer alan orman 
vasıflı taşınmazlarla ilgili düzenlemelerin Anayasaya aykırı olduğu kanısıyla 
konunun Anayasa Mahkemesine iletilmesi ve Anayasa Mahkemesinin konuya 
ilişkin kararı gelinceye kadar yürütmenin durdurulması talebinin kabulüne" karar 
verilmiş ve bu nedenle Mersin ili, Tarsus ilçesindeki tahsis işlemleri kesintiye 
uğramıştır. 

Ancak, orman alanlarının yatırımcılara tahsisine olanak sağlayan 5761 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, Mersin ili, Tarsus ilçesinde bulunan 11 adet 
taşınmaz için 24/03/2009 tarihinde, 1 adet taşınmaz için ise 15/06/2009 tarihinde 
Bakanlığımızca kesin tahsis işlemleri gerçekleştirilmiştir. Firmalar adına Maliye 
Bakanlığı tarafından irtifak hakkının kurulması işlemleri tamamlanmış ve yer teslimi 
yapılmıştır. Önümüzdeki günlerde başlayacak yatırımların tamamlanması ile 
birlikte toplam 7.600 yatak kapasitesi bölgeye kazandırılmış olacaktır. 

Ayrıca, Mersin ili, Tarsus ilçesinde bulunan St. Paul Kuyusu ve civarında 
bulunan tarihi evlerin bir kısmı kamulaştırmış olup bir kısmının da kamulaştırma ve 
restorasyon işlemleri sürmektedir. Bu çerçevede tarihi evlerin tahsis yoluyla turizme 
kazandırılması yönündeki çalışmalanmız devam etmektedir. 

Mersin İl Özel İdaresi Müdürlüğüne ve ilde yer alan Belediyelere turizm 
amaçlı altyapıların (çevre-yol-park-sahil düzenleme, kanalizasyon ve antma tesisi 
yapımı, harita alımı ve imar planı yapımı, wc yapımı gibi) gerçekleştirilmesi 
amacıyla gönderilen ödeneklerin yıllara göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir^ 

2002 yılında - 53.000 TL 2005 yılında -1.060.000 TL 2008 yılında - 185.000 TL 

2003 yılında - 60.000 TL 2006 yılında - 95.000 TL 2009 yılında - 2.560.000 TL 

2004 yılında - 295.000 TL 2007 yılında - 258.000 TL 
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B a k a n l ı ğ ı m ı z 2 0 1 0 Yıl ı Yat ı r ım P r o g r a m ı n d a n i s e T a r s u s K ı y ı K e s i m i K e n t s e l 
K o r u m a v e G e l i ş i m B ö l g e s i A l t y a p ı U y g u l a m a l a r ı i ç i n 3 . 1 4 5 . 0 0 0 T L ö d e n e k 
ayr ı lmış t ır . 

SORU 2 : D o ğ u A k d e n i z ' d e k i t u r i z m i n g e l i ş m e s i a ç ı s ı n d a n ö n e m l i bir m i s y o n 
ü s t l e n e c e k o l a n T a r s u s - K a z a n l ı T u r i z m Projes i h a n g i a ş a m a d a d ı r ? N e z a m a n 
b a ş l a n ı p bi t ir i lecekt ir? 

C E V A P 2: M e r s i n T a r s u s K ü l t ü r v e T u r i z m K o r u m a v e G e l i ş i m B ö l g e s i y o l u 
2 0 0 7 y ı l ı n d a B a k a n l ı ğ ı m ı z i l e Karayo l lar ı G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü a r a s ı n d a y a p ı l a n 
p r o t o k o l ç e r ç e v e s i n d e b e l i r l e n e n Tur i s t ik Yo l lar Y a t ı r ı m P r o g r a m ı n a a l ınmış t ı r . 

M e r s i n - T a r s u s K ü l t ü r v e T u r i z m K o r u m a v e G e l i ş i m B ö l g e s i i ç i n d e k i a l t y a p ı 

ih t iyaç lar ın ın t e s p i t i v e ç ö z ü m l e n m e s i i l e i lgi l i o l a r a k 5 M a r t 2 0 1 0 t a r i h i n d e M e r s i n 

V a l i l i ğ i n d e bir t o p l a n t ı d ü z e n l e n m i ş t i r . T o p l a n t ı d a y o l , d o ğ a l g a z , i ç m e s u y u , 

e lektr ik , t e l e k o m , atık s u a r ı t m a tes is i , katı atık g ib i a l t y a p ı l a r l a i lg i l i g e r e k l i say ı sa l 

v e r i l e r i n B a k a n l ı ğ ı m ı z a i l e t i l m e s i s o n u c u n d a , s a ğ l a n a c a k k o o r d i n a s y o n l a b u 

a l t y a p ı l a r ı n g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i kararı a l ınmış t ı r . 

13.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, Lara-Kundu bölgesindeki plan çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/12761) 

A ş a ğ ı d a k i soru lar ımın K ü l t ü r v e T u r i z m B a k a n ı E r t u ğ r u l G ü n a y l a r a f ı n d a n 
y a z ı l ı o larak yanı t lanmas ı i ç in gereğ in i arz e d e r i m . 1 1 . 0 2 . 2 0 1 0 t, //X — 

B a k a n l ı ğ ı n ı z ı n , L a r a - K u n d u K ü l t ü r v e T u r i z m K o r u m a G e l i ş i m B ö l g e s i ' n i n 
b i r i n c i e t a b ı i le i lg i l i 1 / 2 5 b i n v c 1/5 b i n ö l ç e k l i N a z ı m İ m a r P l a n ı i l e 1 / 1 0 0 0 ö l ç e k l i 
U y g u l a m a İ m a r P l a n ı ' n ı n h a z ı r l a n d ı ğ ı v e b u n u n 1 4 . p l a n l a m a o l d u ğ u k a m u o y u n a 
y a n s ı m ı ş t ı r . 

1 - Bakanl ığ ın ızca , Lara -Kundu Kültür v e Tur i zm K o r u m a Gelişim 
Bölgesi i le ilgili on d ö r d ü n c ü k e z planlama' yapı ld ığ ı d o ğ r u müdür? Bir 
a lan la ilgili 1 4 . kez p lan h a z ı r l a n m a k t a olmasının gerekçesi nedir? Bu 
süreci nası l aç ık l ıyorsunuz? 

2 - Söz konusu bölge i le ilgili daha önce haz ı r lanan planlar ın yarg ı 
karar lar ıy la İptal ed i ld iğ i doğru m u d u r ? Hukuka v e yarg ı karar la r ına uygun 
p lanlar n e d e n y a p ı l a m a m a k t a d ı r ? 

3 - Haz ı r lanan y e n i p lanlar la i lgi l i , Anta lya Büyükşehir Belediyesi 'nin 
Anayasa 'n ın 4 3 . maddes i v e Kıyı Kanunu'na aykır ı l ık lar içerdiği , t u r i z m 
tes is a lan lar ın ın den iz v e kara il işkisini kesecek şeki lde p lan land ığ ı , k ıy ıya 
e r iş im kanal lar ın ın kapat ı ld ığ ı v e ç ı k m a z sokak lar o luş turu lduğu 
gerekçesiy le i t i raz e t t i ğ i doğru m u d u r ? Belediyenin i t i raz lar ı d i k k a t e 
a l ınacak mıdır? 

4 - Planlar haz ı r l an ı rken , neden yalnızca kıyı kes imi d i k k a t e 
a l ınmışt ı r? ö r n e k k ö y , Lara Kent Park ı , Y a m a n s a z ve çevresi gibi bölgeler 
p l a n l a m a kapsamına n e d e n a l ınmamışt ı r? Yaln ızca kıyı kes imindek i 
tes is ler le ilgili d ü z e n l e m e m i yap ı lmas ı amaçlanmışt ı r? 

5 - L a r a - K u n d u Bölgesi 'nin, bölgedeki yap ı laşmaya a f g e t i r m e k 
y e r i n e sağlıkl ı v e h u k u k a uygun bir şeki lde p lan lanması için a d ı m at ı lacak 
mıd ı r? Yoksa , m a h k e m e karar la r ı i le yeni yeni p lan lama la r yapı lmasın ı 
z o r u n l u kı lacak y ö n t e m l e r m i iz lenecekt i r? 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ T N A 

H ü s n ü Ç Ö L L Ü 
A n t a l y a M i l l e t v e k i l i 

B u k a p s a m d a ; 
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EK: Cevap 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSNÜ ÇÖLLÜ'NÜN 7 / 1 2 7 6 1 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

B a k a n l ı ğ ı n ı z ı n , L a r a - K u n d u K ü l t ü r v e T u r i z m K o r u m a G e l i ş i m B ö l g e s i ' n i n 
birinci e tabı i l e i lg i l i 1 /25 b i n v e 1/5 b i n ö l çek l i N a z ı m İ m a r P l a n ı i le 1 /1 .000 ö lçek l i 
U y g u l a m a İ m a r P l a n ı ' n ı n h a z ı r l a n d ı ğ ı v e b u n u n 1 4 ' ü n c ü p l a n l a m a o l d u ğ u 
k a m u o y u n a y a n s ı m ı ş t ı r . 

B u k a p s a m d a ; 

SORU 1: B a k a n l ı ğ ı n ı z c a , L a r a - K u n d u K ü l t ü r v e T u r i z m K o r u m a G e l i ş i m 
B ö l g e s i ile i lg i l i 1 4 ' ü n c ü k e z p l a n l a m a y a p ı l d ı ğ ı d o ğ r u m u d u r ? Bir a lan la i lg i l i 
1 4 ' ü n c ü k e z p l a n h a z ı r l a n m a k t a o l m a s ı n ı n g e r e k ç e s i n e d i r ? Bu sürec i nas ı l 
a ç ı k l ı y o r s u n u z ? 

SORU 2: S ö z k o n u s u b ö l g e i le i lgil i d a h a ö n c e h a z ı r l a n a n p l a n l a r ı n y a r g ı 
kararıy la ipta l e d i l d i ğ i d o ğ r u m u d u r ? H u k u k a v e y a r g ı karar lar ına u y g u n p l a n l a r 
n e d e n y a p ı l a m a m a k t a d ı r ? 

C E V A P 1-2: A n t a l y a K e m e r a ğ z ı K u n d u K ü l t ü r v e T u r i z m K o r u m a v e G e l i ş i m 
B ö l g e s i 4 9 5 7 / 2 6 3 4 s a y ı l ı T u r i z m i T e ş v i k K a n u n u k a p s a m ı n d a 0 6 / 0 9 / 2 0 0 4 tarihli v e 
2 5 5 7 5 sayı l ı 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 rmiş t i r . 

B a k a n l ı ğ ı m ı z c a v e r i l e n y e t k i ç e r ç e v e s i n d e A n t a l y a B ü y ü k ş e h i r B e l e d i y e s i n c e 
h a z ı r l a n a n 1 /25 .000 ö l ç e k l i Ç e v r e D ü z e n i P lanı v e 1 /5 .000 ö l çek l i N a z ı m İmar P lan ı 
B a k a n l ı ğ ı m ı z c a 2 9 / 1 2 / 2 0 0 5 t a r i h i n d e o n a y l a n m ı ş t ı r . A n ı l a n p l a n l a r a ask ı s ü r e c i n d e 
g e l e n i t irazlar B a k a n l ı ğ ı m ı z c a d e ğ e r l e n d i r i l e r e k 0 8 / 0 5 / 2 0 0 6 t a r i h i n d e o n a y l a n 
p lanlar , i lg i l i B e l e d i y e l e r d e a s k ı y a ç ı k a r t ı l m a d ı ğ ı i ç i n " y a s a d a ö n g ö r ü l e n p r o s e d ü r 
t a m a m l a n m a k s ı z ı n t e s i s e d i l m i ş bir i ş l e m " o l a r a k n i t e l e n d i r i l m i ş v e ş e k i l e k s i k l i ğ i 
n e d e n i y l e h u k u k a a y k ı n b u l u n a r a k D a n ı ş t a y 6. D a i r e s i n i n E: 2 0 0 6 / 5 2 9 8 e s a s ı n d a k i 
d a v a s o n u c u ipta l e d i l m i ş t i r . 

S ö z k o n u s u karar ın B a k a n l ı ğ ı m ı z a t e b l i ğ i n d e n ö n c e K e m e r a ğ z ı K u n d u K ü l t ü r 
v e T u r i z m K o r u m a v e G e l i ş i m B ö l g e s i k a p s a m ı n d a 0 6 / 0 3 / 2 0 0 7 t a r i h i n d e 1 /25 .000 
ö lçek l i Ç e v r e D ü z e n i P l a n ı , 1 /5 .000 ö lçek l i N a z ı m İ m a r P l a n ı v e 1 /1 .000 ö l ç e k l i 
U y g u l a m a İ m a r P l a n ı B a k a n l ı ğ ı m ı z c a o n a y l a n m ı ş t ı r . ( 0 6 / 0 3 / 2 0 0 7 tarihl i p l a n l a r 
D a n ı ş t a y 6. D a i r e s i n i n 2 5 / 0 2 / 2 0 0 9 tarihli v e E: 2 0 0 7 / 4 4 7 9 K: 2 0 0 9 / 1 8 0 7 say ı l ı kararı i l e 
iptal e d i l m i ş t i r . ) 
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T.C. 
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

S t r a t e j i G e l i ş t i r m e B a ş k a n l ı ğ ı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.01.00-610/5<S36İ- Y5 /O3/2010 
K o n u : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarihli ve 

A.OLO.GNS.0.10.00.02 - 20283 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ'nün 7/12761 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim 



TBMM B: 76 23 . 3 . 2010 

06/03/2007 tarihinde Bakanlığımızca onanan planlara askı süresince gelen 
itirazlar değerlendirilmiş ve 12/06/2007 tarihinde Antalya Kemerağzı Kundu Kültür 
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
Revizyonu ve 1/5.000 ölçekli Kıyı Kesimi Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1.000 
ölçekli I. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu onaylanmıştır. (Danıştay 6. 
Dairesinin E:2007/7618 esas ve 2009/1142 sayılı kararı ile 12/06/2007 tarihinde 
onaylanan planların konusu kalmadığından, konusu kalmayan dava hakkında karar 
vermeye yer olmadığına karar verilmiştir.) 

Son olarak, 12/06/2007 tarihli planlara gelen askı itirazları değerlendirilmiş ve 
uygun görülen değişiklikler 4957 sayılı Kanun ile değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu'nun 7'nci maddesi uyarınca 09/11/2007 tarihinde Bakanlığımızca 
onaylanmıştır. 09/11/2007 tarihinde onaylanan planlar, önceki tarihlerde onaylanan 
planlar gibi bütüncül değil, ilgili paftalar bazında onaylanmıştır. Herhangi bir 
değişiklik bulunmayan alanlarda 12/06/2007 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan 
plan paftaları kullanılmış ve bu şekilde plan bütünlüğü sağlanmıştır. 

Bakanlığımızca 09/11/2007 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının 
iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 6. Dairesinin E:2008/2001 
esasında TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada da, anılan planların yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş ve 
konu ile ilgili tanzim edilen bilirkişi raporu Bakanlığımıza iletilmiştir. 

Kemerağzı, Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında 
bahse konu bilirkişi raporunda belirtilen hususlar çerçevesinde Bakanlığımız 
bünyesinde gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra yerel idarelerin, sivil toplum 
kuruluşlarının ve meslek odalarının katılımıyla Antalya'da ve Ankara'da toplantı 
yapılmış ve gerekli bilgi alışverişi sağlanarak planın teknik altyapısı 
oluşturulmuştur. 

Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında 
planlama çalışmalarının etaplar halinde sürdürülmesine karar verilmiş olup I. Etap 
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1.000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Bakanlığımızca 15/12/2009 tarihinde onaylanarak ilgili 
Belediyelere dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu planlar; Antalya Büyükşehir 
Belediyesinde 19/12/2009 - 18/01/2010 tarihleri arasında, Aksu Belediyesinde 
16/12/2009 - 18/01/2010 tarihleri arasında, Muratpaşa Belediyesinde 27/12/2009 -
27/01/2010 tarihleri arasında askıya çıkarılmış ve Antalya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 16 adet, Aksu Belediyesi tarafından 72 adet ve Muratpaşa Belediyesi 
tarafından 4 adet itiraz Bakanlığımıza iletilmiştir. Ayrıca Bakanlığımıza doğrudan 68 
adet ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de 1 adet itiraz ileJtUtiHştîrv .̂._ 
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Söz konusu askı itirazları değerlendirme aşamasında olup değerlendirme 
neticesinde I. Etap 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar 
Planı, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlığımızca onaylanarak nihai halini 
alacak ve ilgili Belediyelere dağıtımı yapılacaktır. 

Sonuç olarak kamuoyunda iddia edildiği şekilde 14 kez plan onaması 
yapılmamış olup yukarıda anlatılan süreçte toplam 3 kere bütüncül plan onaması 
yapılmıştır. 

S O R U 3: Hazırlanan yeni planlarla ilgili, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 
Anayasa'nın 43'üncü maddesi ve Kıyı Kanunu'na aykırılıklar içerdiği, turizm tesis 
alanlarının deniz ve kara ilişkisini kesecek şekilde planlandığı, kıyıya erişim 
kanallarının kapatıldığı ve çıkmaz sokaklar oluşturulduğu gerekçesiyle itiraz ettiği 
doğru mudur? Belediyenin itirazları dikkate alınacak mıdır? 

CEVAP 3: 15/12/2009 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan planlara Antalya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından askı itirazı bulunmakta olup askı itirazları 
değerlendirilme aşamasındadır. Diğer yandan bu planlardaki kıyı kullanımına 
ilişkin kararlar Bakanlığımızca 29/12/2005 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan kıyı kullanımlarının 
devamı niteliğinde olduğundan ve bu planların Antalya Büyükşehir Belediyesince 
hazırlanarak Bakanlığımıza teklif edildiği göz önünde bulundurulduğunda Antalya 
Büyükşehir Belediyesinin konuya ilişkin çelişkili bir yaklaşımı olduğu aşikardır. 
Kaldı ki yargı kararlarına uygun olarak düzenlenerek 15/12/2009 tarihinde 
onaylanan planların plan notlarında kıyıya ilişkin olarak 1.41. maddesinde "Kamu 
kullanımına açık olan, sahil şeridinin kıyı kenar çizgisi ile ilk 50 m'sinde yer alan 
yeşil alan içerisindeki yaya yollarını içeren kıyı promenadı, Antalya Büyükşehir 
Belediyesince hazırlanacak 1/500 ölçekli kentsel tasarım projeleri kapsamında 
gerçekleştirilecektir." hükmü bulunmaktadır. Bir başka deyişle kentsel tasanm 
projeleri ile düzenlenmesi ve detaylandırılması gereken kıyı promenadının 
düzenlenmesine ilişkin yetki Antalya Büyükşehir Belediyesine verilmiş durumdadır. 
Antalya Büyükşehir Belediyesine Bakanlığımızca tanınan yetkinin kullanamayarak 
mevcut durumun itiraz konusu haline getirilmesinin gerekçesi anlaşılamamaktadır. 
Diğer yandan 15/12/2009 tarihinde onaylanan planlar incelendiği takdirde denize 
ulaşan açık ve yeşil alanlar görülerek, kamuoyunda yer aldığı düşünülen, deniz ve 
kara ilişkisinin kesildiği iddiasının da mesnetsiz olduğu anlaşılacaktır. 

S O R U 4: Planlar hazırlanırken, neden yalnızca kıyı kesimi dikkate alınmıştır? 
Örnekköy, Lara Kent Parkı, Yamansaz ve çevresi gibi bölgeler planlama kapsamına 
neden alınmamıştır? Yalnızca kıyı kesimindeki tesislerle ilgili düzenleme, mi 
yapılması amaçlanmıştır? 
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CEVAP 4: Planlar hazırlanırken yalnızca kıyı kesimi dikkate alınmamış olup 
bu kısım bölge içinde sadece ilk etap olarak planlanmıştır. Bakanlığımızca diğer 
etaplar için planlama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 23/12/2009 tarihli ve 
243059 sayılı yazımız ile "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve 
Turizm Merkezlerinde İmar Planlannın Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin 
Yönetmelik" in 6'ncı maddesi uyarınca Örnekköy, Çamlık ve Güzeloba 
Mahallelerinin imar planlarının hazırlanmasına dair Antalya Büyükşehir 
Belediyesine ön izin verilmiş ve ilgili yerel idare nezdinde kıyı kesimi ile geri 
sahasındaki yerleşmelerin entegrasyonunun sağlanması öngörülmüştür. Ancak bu 
alanlann planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesinden bugüne kadar 
Bakanlığımıza herhangi bir bilgi verilmemiştir. 

SORU 5: Lara-Kundu Bölgesi'nin, bölgede yapılaşmaya af getirmek yerine 
sağlıklı ve hukuka uygun bir şekilde planlanması için adım atılacak mıdır? Yoksa, 
mahkeme kararlan ile yeni yeni planlamalar yapılmasını zorunlu kılacak yöntemler 
mi izlenecektir? 

CEVAP 5: Lara - Kundu bölgesinde ilgili yerel idarelerin planlama ve 
uygulama süreçlerinde etkin olmayan müdahaleleri sonucunda, Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesi ilanı öncesinde fiili durum ortaya çıkmıştır. Bölgenin 
gerek Antalya kent merkezine doğrudan bağlantısı gerekse turizm gelişimi göz 
önünde bulundurularak yörede planlı ve kontrollü gelişim amacıyla Kemerağzı 
Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmiş ve Bakanlığımızca 
planlama çalışmalarına başlanılmıştır. Planlama çalışmalarında müktesep haklar ile 
ruhsatlara dayalı fiili durumunda göz önünde bulundurulmasının da gerekliliği 
unutulmamalıdır. Bu kapsamda söz konusu bölgede öncelikle kamu yararının 
sonrasında buna bağlı sektörel gelişimi sağlama amacıyla yargı kararları ile 
planlama ilkeleri çerçevesinde planlama çalışmaları devam etmektedir. 

14.-Kırklareli Milletvekili Tansel Barış 'ın, Yıldız Sarayı Müzesinde tarihî eşyaların hurdaya çıkarılarak 
satıldığı haberlerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/12762) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizmi Bakanı Sayın Ertuğrul Günay 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Tansel BARIŞ 
Kırklareli Milletvekili 

1) Sultan 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan/için yaptırdığı, Osmanlı Padişahı 
Abdülhamid tarafından 33 yıl gibi uzun bir sürfe Imparatorluğu'nu yönettiği Yıldız 

Sarayı'nın Müzesinden bazı tarihi eşyaların, müzedeki görevliler tarafından hurdaya 
çıkarılarak satıldığı, Bakanlığında olayı soruşturmak üzere müfettiş gönderdiği iddia 
edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

- 4 7 7 -



TBMM B: 76 23 . 3 . 2010 

2) İddialar doğru ise, hurdaya ayrılarak satılan tarihi eşyaların neler olduğu 
belidenmiş midir? Bu eşyalar kime satılmıştır? Bu esederi satılan yederden geri 
almak için girişimde bulunulmuş mudur? Sonuç ne olmuştur? Hurdaya ayrılarak 
satılan bu tarihi eşyalar tekrar satılan yerden alınamaz veya bulunamaz ise telafisi 
mümkün olacak mıdır? 

3) Tarihi eserleri hurdaya ayırarak satanlar, müfettiş soruşturması sonucu 
belirlenmiş midir? Bunlar hakkında yasal işlem başlatılmış mıdır? 

4) Müzedeki eşyaların hurdaya ayrılması ve satılmasına kimler, nasıl karar 
almıştır? Karan alanların böyle bir yetkisi var mıdır? 

5) Yıldız Sarayı Müzesi'nde bu olayın dışında daha önce de tarihi eser 
değerinde olup da hurdaya ayrılarak satış yapılmış mıdır? Yapıldı ise bu satışlarla 
ilgili ne gibi hukuksal işlemler yapılmıştır? 

6) Bu satış olayı başlangıç kabul edilerek Bakanlığınıza bağlı diğer müzelerde 
de buna benzer tarihi eserlerin satışının yapılıp yapılmadığına dair bir soruşturma 
başlatmayı düşünüyor musunuz? 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Dr. Tansel BARIŞ'ın 7/12762 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. — ^ 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SCB.0.10.01.00/610 - 5~$95</ 
Konu : Soru Önergesi 

i$.ı<8ıım 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ertuğrul GÜNA 1 

Bakan 

EK: Cevap 
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ DR. TANSEL BARIŞ'IN 7/12762 ESAS NO'LU 
YAZILI S O R U ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

S O R U 1 : Sultan 3. Sel im' in annesi Mihr işah Sultan için yapt ı rd ığ ı , Osmanl ı 
Padişahı II. A b d ü l h a m i d taraf ından 33 yıl gibi u z u n bir süre İmparator luğu 'nu 
yönettiği Y ı ld ız Sarayı 'nın Müzes inden bazı tarihi eşyaların, müzedek i görevliler 
taraf ından hurdaya çıkarılarak satıldığı, Bakanlığınızın olayı soruşturmak üzere 
müfettiş gönderdiği iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

SORU 2 : İddia lar doğru ise, hurdaya ayrı larak satılan tarihi eşyaların neler 
o lduğu belir lenmiş midir? Bu eşyalar k ime satılmıştır? Bu eserleri satılan yerlerden 
geri a lmak için gir iş imde bu lunu lmuş mudur? Sonuç ne olmuştur? H u r d a y a 
ayrı larak satılan b u tarihi eşyalar tekrar satılan yerden al ınamaz veya bu lunamaz ise 
telafisi m ü m k ü n olacak mıdır? 

S O R U 3 : Tar ih i eserleri hurdaya ayırarak satanlar, müfett iş soruşturması 
sonucu belirlenmiş midir? Bunlar hakkında yasal işlem başlatılmış mıdır? 

SORU 4 : M ü z e d e k i eşyaların hurdaya ayrı lması ve satılmasına kimler, nasıl 
karar almıştır? Karar ı a lanlarm böyle bir yetkisi var mıdır? 

S O R U S : Y ı ld ız Sarayı Müzesi 'nde b u olayın dışında daha önce de tarihi eser 
değerinde o lup da hurdaya ayrı larak sataş yapı lmış mıdır? Yap ı ld ı ise b u satışlarla 
i lgil i ne gibi hukuksal işlemler yapılmıştır? 

S O R U 6 : Bu satış olayı başlangıç kabul edi lerek Bakanlığınıza bağlı diğer 
müzelerde de buna benzer tarihi eserlerin satışının yapı l ıp yapı lmadığ ına dair bir 
soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP : İstanbul Y ı ld ız Sarayı Müzes indeki bazı tarihi eşyaların müzedek i 
görevliler taraf ından hurdaya çıkarılarak satıldığına i l işkin herhangi bir husus 
bulunmamaktadır . 

Ancak, Y ı ld ız Sarayı M ü z e M ü d ü r l ü ğ ü ayniyat m e m u r u taraf ından hurdacıya 
satıldığı belirti len kalorifer petekleri i le korkuluklara i l işkin gazetede çıkan haberler 
nedeniyle Bakanl ığımız Teftiş Kuru lu Başkanlığınca soruşturma başlatılmış olup 
inceleme/soruşturma halen d e v a m etmektedir. 
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15.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Seferihisar'ın, "sakin şehir" üyeliğinin 
desteklenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12763) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
tzmir Milletvekili 

İzmir'in Seferihisar ilçesi M.ö. 2000 yıllarında Akalardan kaçan Giritliler 
tarafından kurulan 12 lon kentinden biridir. Seferihisar, sahip olduğu tarihsel ve kültürel 
zenginliğin yanı sıra çarpık yapılaşmadan etkilenmeyen doğa! yapısı, denizi, yerel kimliği 
ve dokusu ile "sakin şehir" (Cittaslovv ) üyeliği için başvuruda bulunmuş ve Uluslararası 
Kentler Birliği tarafından 28 Kasım 2009'da üyeliğe kabul edilmiştir. Kent yapısını ve 
yerel değerleri koruyarak ön plana çıkarmak için Cittaslovv üyeliğine kabul edilen 
ülkemizin tek kenti Seferihisar'ın, üyelik kriterleri açısından desteklenmesi hem kültür 
hem de turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda; 

1- Ülkemizde ilk olma özelliğini taşıyan Seferihisar "sakin şehir" üyeliğinin 
desteklenmesi anlamında Bakanlık olarak bir katkı sağlayacak mısınız? 

2- Cittaslovv kriterleri çerçevesinde Seferihisar Belediyesi tarafından 17.11.2009 
tarih ve 203-869 sayılı kayıtla Bakanlığınıza sunulmuş olan Turizm amaçlı 
mevzi altyapı projesinin desteklenmesi talebine yaklaşımınız nasıldır? Bu 
konuda izlenecek yol haritası ve somut adımlar konusunda bir tarih verebilir 
misiniz? 

TA? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610/6"S3S5" İ3.A&/2010 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'nın 7/12763 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

w n ^ ^ Ertuğrul GÜNAY 
E K : C e V 3 P - Bakan 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT BARATALI'NIN 7/12763 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

İzmir'in Seferihisar ilçesi M.Ö. 2.000 yıllarında Akalardan kaçan Giritliler 
tarafından kurulan 12 İon kentinden biridir. Seferihisar, sahip olduğu tarihsel ve 
kültürel zenginliğin yanı sıra çarpık yapılaşmadan etkilenmeyen doğal yapısı, denizi, 
yerel kimliği ve dokusu ile "sakin şehir" (Cittaslovv) üyeliği için başvuruda 
bulunmuş ve Uluslararası Kentler Birliği tarafından 28 Kasım 2009'da üyeliğe kabul 
edilmiştir. Kent yapısını ve yerel değerleri koruyarak ön plana çıkarmak için 
Cittaslovv üyeliğine kabul edilen ülkemizin tek kenti Seferihisar'ın, üyelik kriterleri 
açısından desteklenmesi hem kültür hem de turizm açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda; 

SORU 1 : Ülkemizde ilk olma özelliğini taşıyan Seferihisar "sakin şehir" 
üyeliğinin desteklenmesi anlamında Bakanlık olarak bir katkı sağlayacak mısınız? 

CEVAP 1: Seferihisar Belediye Başkanı Sayın Tunç SOYER'in Cittaslovv 
üyeliği kriterlerinden biri olan "Kent estetiğinin iyileştirilmesi" kapsamında 
yapılması planlanan kent sağlıklaştırma projesine ödenek talebinde bulunması 
üzerine İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünden Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında ele alınabilecek, tescilli ve 
geleneksel y a p ı l a r ı n bir arada olduğu kentsel bir dokunun bulunup bulunmadığı ile 
ilgili değerlendirme yapılması talep edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 
Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletilen rapor 
değerlendirilmiş olup önümüzdeki günlerde arazi çalışması yapmak üzere bir ekip 
görevlendirilmesi planlanmaktadır. 

"Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair 
Yönetmelik" çerçevesinde; İzmir ili, Seferihisar ilçesinden 2010 yılında 1 adet proje 
uygulama yardımı başvurusu yapılmıştır. Yardım yapılacak taşınmazlar Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Onarımına Yardım Komisyonunun 2010 yılı Mart 
ayında yapacağı toplantıda belirlenecektir. Bundan sonraki yıllar için de yapılacak 
proje ve uygulama yardım talepleri anılan komisyon tarafından değerlendirilecektir. 

Bakanlığımızın turizmi geliştirme hedefleri arasında, çevreye duyarlı projele/ 
ve sürdürülebilir turizm bulunmaktadır. Cittaslovv Projesi de doğal kaynaklann 
korunması ve turizm çeşitliliği açısından farklılık yarattığı için Bakanlığımız 
tarafından teknik açıdan da desteklenmektedir. 

SORU 2 : Cittaslovv kriterleri çerçevesinde Seferihisar Belediyesi tarafından 
17/11/2009 tarih ve 203-869 sayılı kayıtlı Bakanlığınıza sunulmuş olan turizm amaçlı 
mevzi altyapı projesinin desteklenmesi talebine yaklaşımınız nasıldır? Bu konuda 
izlenecek yol haritası ve somut adımlar konusunda bir tarih verebilir misiniz? 

CEVAP 2 : Cittaslovv kriterleri çerçevesinde Seferihisar Belediyesinin 
17/11/2009 tarihli ve 203-869 sayıyla Bakanlığımıza sunduğu Turizm Amaçlı Mevzii 
Altyapı Projesindeki eksik belgeler tamamlandığı taktirde 2010 yılı bütçe imkanları 
çerçevesinde mali yönden desteklenebilecektir. 
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16.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, bir parti faaliyeti için resmî yazıyla bilgi istenmesine 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'ın cevabı (7/12764) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLTĞTNA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın F"rlııg.rul Günay uırafındsın 
>azılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 15.02.2010 

M u h a r r e m İNCR 
Yalova Mil letvekil i 

Bakanlığınız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir] iği'nin Müşavir vekili Yelda Akaras 
imzası ile Bakanlığınızın diğer birimlerine gönderilen 02.02.2010 tarihli,'LBilgi Talebi" 
konulu ve "İVEDİ" ibareli yazıda "Bakanlığımızın 2010 vc daha sonraki yıllar için hayata 
geçirmeyi tasarladığı plan, proje, faaliyet ve yasa çalışmalarının kamuoyuna daha etkin 
anlatımını sağlamak amacıyla AKP Medya ve Tanıtım Başkanlığınca bir çalışma 
gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda söz konusu çalışmada yer almasının faydalı olacağını 
düşündüğünüz, proje ve etkinlikler ile biriminiz tarafından hazırlanan 2010-2014 
Stratejik Planının ivedilikle, en geç 4 Şubal 2010 tarihine kadar Müşavirliğimi/c 
iletilmesi hususunda gereğini arz ederim" denilmektedir. 

1- Bu yazıyı yazan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile bu yazının dağıtıldığı 
Bakanlığınızın diğer birimlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun'da sayılan görevleri arasında, bir siyasi partinin Medya ve Tanıtım 
Başkanlığınca talep edilen belge, bilgi, doküman, stratejik planı hazırlama görevi var 
mıdır? 

2- Hukuki dayanağı olmayan bir görev ilgili birimlerden nasıl talep edilebilmiştir? 
3- Bakanlığınızın hangi birimi tarafından hangi plan, proje, faaliyet ve yasa çalışmaları 

AKP Medya ve Tanıtım Başkanlığı'na gönderilmiştir? 
4- Bakanlığınızca yürütülen plan, proje, faaliyet ve yasa çalışmalarının (andımı, reklamı. 

Bakanlığınız tarafından iyi yapılamamakta mıdır ki, Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliğiniz yazdığı yazıda "kamuoyuna daha etkin anlatımını sağlamak" amacıyla 
bu bilgilerin talep edildiğini söylemektedir? 

5- Bu bilgi talebini ilgili kurumlara ileten Basın vc Halkla İlişkiler Müşavirliğiniz ile 
bilgi talebini karşılayan Bakanlığınızın diğer birimlerinin amirleri hakkında Türk Ceza 
Kanunu'nun 262. maddesi kapsamında suç işledikleri ortada olduğundan bir 
soruşturma açacak mısınız? 

6- Bu bilgi talebi konulu resmi yazı. parti devlet iktidarının Bakanlığınızdaki yansıması 
mıdır? 

7- Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birimleri AKP Medya ve Tanıtım Başkanlığı'nın alt 
birimleri midir? 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610/5o>989 
Konu : Soru Önergesi 

fJL.fti/2010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20283 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin 7/12764 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 7/12764 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN 

CEVAP 

Bakanlığınız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin Müşavir Vekili Yelda 
AKARAS imzası ile Bakanlığınızın diğer birimlerine gönderilen 02/02/2010 tarihli, 
"Bilgi Talebi" konulu ve "İVEDİ" ibareli yazıda "Bakanlığımızın 2010 ve daha 
sonraki yıllar için hayata geçirmeyi tasarladığı plan, proje, faaliyet ve yasa 
çalışmalannın kamuoyuna daha etkin anlatımını sağlamak amacıyla AKP Medya ve 
Tanıtım Başkanlığınca bir çalışma gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda söz konusu 
çalışmada yer almasının faydalı olacağını düşündüğünüz, proje ve etkinlikler ile 
biriminiz tarafından hazırlanan 2010-2014 Stratejik Planının ivedilikle, en geç 4 Şubat 
2010 tarihine kadar Müşavirliğimize iletilmesi hususunda gereğini arz ederim." 
denilmektedir. 

SORU 1 :Bu yazıyı yazan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile bu yazının 
dağıtıldığı Bakanlığınızın diğer birimlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun'da sayılan görevleri arasında, bir siyasi partinin Medya 
ve Tanıtım Başkanlığınca talep edilen belge, bilgi, doküman, stratejik planı hazırlama 
görevi var mıdır? 

SORU 2 : Hukuki dayanağı olmayan bir görev ilgili birimlerden nasıl talep 
edilebilmiştir? 

SORU 3 : Bakanlığınızın hangi birimi tarafından hangi plan, proje, faaliyet ve 
yasa çalışmaları AKP Medya ve Tamtım Bakanlığına gönderilmiştir? 

EKLER: 
1- Cevap 
2 -Yazı 

Bilgilerini arz ederim. 

Bakan 
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SORU 4 : Bakanlığınızca yürütülen plan, proje, faaliyet ve yasa çalışmalarının 
tanıtımı, reklamı Bakanlığınız tarafından iyi yapılamamakta mıdır ki, Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşavirliğiniz yazdığı yazıda "kamuoyuna daha etkin anlatımını 
sağlamak" amacıyla bu bilgilerin talep edildiğini söylemektedir? 

SORU 5 : Bu bilgi talebini ilgili kurumlara ileten Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliğiniz ile bilgi talebini karşılayan Bakanlığınızın diğer birimlerinin amirleri 
hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 262'nci maddesi kapsamında suç işledikleri ortada 
olduğundan bir soruşturma açacak mısınız? 

SORU 6 : Bu bilgi talebi konulu resmi yazı, parti devlet iktidarının 
Bakanlığınızdaki yansıması mıdır? 

SORU 7: Kültür ve Turizm Bakanlığının birimleri AKP Medya ve Tamtam 
Başkanlığının alt birimleri midir? 

CEVAP : AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanlığınca Bakanlığımız Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşavirliği aracılığı ile Hükümet çalışmalarında ve Sayın Başbakanın 
konuşmalannda değerlendirilmek üzere Bakanlığımızın 2010 ve sonrası proje, 
çalışma ve yasa tasarıları istenmiş olup talep edilen bilgiler adı geçen Başkanlığa 
iletilmiştir. (EK-2) 

Söz kpnusu bilgiler kamuoyuna açık olup isteyen tüm parti, sivil toplum 
kuruluşu ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında talep eden kişilere 
gönderilebilecek türdedir. Ayrıca bu bilgiler Bakanlığımız 2010 Plan Bütçe 
Komisyonu Kitapçığında da yer almaktadır. 

Müşavirliğimiz personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun verdiği 
sorumluluk ve yasanın çizdiği sınırlar dahilinde tarafsız bir anlayışla görev 
yapmakta ve Bakanlık faaliyetlerinin kamuoyuna en iyi anlatılması amacı 
doğrultusunda çalışmalannı sürdürmektedir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA 2010 YILI VE SONRASINDA HAYATA 
GEÇİRİLECEK PROJELER 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

5225 sayılı Kültür Yatırımlan ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile 5228 
sayılı Kanun ve Kültürel Alandaki Destek Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge 
(2005/13) kapsamında yürütülen "kültür yatınmlarını ve girişimlerini teşvik" ve "kültürel alanda 
sponsorluk" faaliyetleri ile ilgili olarak çalışmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülecektir. 

Yeni kurulan Sivas, Karabük, Van, Elazığ, Kütahya, Muğla, Edime, Kocaeli ve Samsun Rölöve 
ve Anıtlar Müdürlüklerinin faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. 2010 yılından sonraki yıllarda 
da; ihtiyaç duyulan yerlerde müdürlük kurulması ve bu müdürlüklerin faaliyete geçirilmesi için 
yönünde çalışmalar yapılacaktır. 
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Olanaklar çerçevesinde müze depolarında, müzecilik kriterlerine uygun olarak sergileme imkânı 
bulunamayan eserlerimizin de ziyaretçiler ve bilim insanlarıyla buluşmasını sağlamak amacıyla, 
bölge bazında depo müzeler oluşturulması çalışmaları sürdürülecektir. 

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında, Dünya 
Miras Listesi'nde yer almak üzere Dünya Miras Merkezi'ne gönderilecek adaylık dosyalarına 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

-Dünya Miras Alanları Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi: Ülkemizde Dünya Miras Alanları 
listesinde bulunan alanların takibi ve korunması için alan özellikleri ve plan/proje faaliyetlerine 
ilişkin üretilen bilgilerin bir arada tutulması ve koruma sürecinde karar verme mekanizmalarını 
desteklemek amaçlı Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı bir yönetim yazılımının oluşturulmasıdır. 

-Müzeler Ulusal Envanter Sistemi (MUES) Projesi. Müzelerde bulunan taşınır kültür ve tabiat 
varlıklannın envanter bilgilerinin sayısal ortama aktarılması için gerekli yazılımın sistem tasarımı 
ve uygulaması işidir. 

-Taşınmaz Ulusal _Enymter.J$iitemi (TUES) Projesi: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu kapsamında, işlemleri Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerince yürütülen tescilli 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının envanterlenmesinin ve iş süreçlerinin otomasyon sistemine 
alınmasıdır. 

34 adet Kültür ve Tabiat Varltklannı Koruma Bölge Kuruluna ek olarak Kars Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu faaliyete geçecektir. 

2010 Yılından Sonraki Yıllarda Sürdürülmesi Tasarlanan Yatırım Faaliyetleri: 

• Batman Hasankeyf teki Kültür Varlıklarının Belgelenmesi Ve Korunmasına Yönelik 
Çalışmaların Yapılması 

• Kars Ani Orenyerinde Bulunan Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Projelendirme 
Ve Uygulama Çalışmalannın Yapılması 

• Ankara Augustus Tapınağı Acil Destek, Statik Güçlendirme Proje Uygulamalan 
• Bitlis Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve Çevresi Koruma Projeleri Yapımı 
• Bitlis Ahlat Eski Yerleşim Yönetim Planı Yapımı 
• Bitlis Ahlat Selçuklu Mezarlığı Karşılama Merkezi Uygulaması 
• Sivas Divriği Ulucamii ve Darüşşifası Yapısal Hareketin Bilgisayarlı Sistemle İzlenmesi 
• Sivas Divriği Ulucamii ve Darüşşifası Malzeme Analizinin Yapılması 
• Sivas Divriği Ulucamii ve Darüşşifasının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Yapısal 

Onanm/Güçlendirme ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması 
• Çanakkale Truva Müzesi Mimari Proje Yarışması 

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Yasa Tasarısı: Tasarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı olarak merkezi İstanbul'da kurulacak olan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı için 
Ankara, İstanbul ve Konya bölge müdürlükleri oluşturulacaktır. 

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı: Milli ve kültürel varlıkları 
oluşturan fikir ve sanat eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 21.06.1934 tarih ve 
2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu günümüz şartlannda yeterli 
olmamaktadır. Günümüz ihtiyaçlarına cevap veren ve değişen teknolojik ve sosyal şartlara göre 
hazırlanan Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı TBMM'ne 
gönderilmiştir. 
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S ü l e y m a n i y e Y a z m a E s e r K ü t ü p h a n e s i R e s t o r a s y o n v e A r a ş t ı r m a M e r k e z i : UNESCO ile 
Bakanlığımızın ortak girişimi ile gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Bina sorununun çözümüne 
yönelik çalışmalar sonucunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Darüşşifâ Binası, Bakanlığımıza 
tahsis edilmiştir. Binanın restorasyonuna başlanmış olup, 2010 sonu itibarıyla tamamlanması 
planlanmaktadır. 

K ü l t ü r M i r a s ı K a ğ ı t K o l e k s i y o n l a r ı n ı n K o r u n m a s ı v e R e s t o r a s y o n u İçin T e m i z l e m e ve 
K o r u m a T e k n o l o j i s i n i n G e l i ş t i r i l m e s i v e U y g u l a n m a s ı P r o j e s i : Süleymaniye Yazma Eser 
Kütüphanesindeki Restorasyon Merkezinin teknolojik gelişmelere uygun olarak 
modernleştirilmesi, eğitim birimi oluşturulması ve kitap depolannın eserleri korunmasına uygun 
hale getirilmesi adımlarını kapsamaktadır. Proje külliyenin Darüşşifâ ve eski doğumevi 
bölümlerinin ilavesi akabinde tamamlanacaktır. Projeyle Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, 
kütüphane hizmetleri, uygun koşullara haiz kitap depoları, geliştirilmiş modem restorasyon 
birimi şeklinde kompleks ve işlevsel bir yapıya dönüştürülecektir. 

Yazma Eserlerin Dijital Ortama Aktarılması Projesi: Bakanlığımız Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 14' ü yazma eser, 14'ü il halk kütüphanesi olmak üzere, 
toplam 28 kütüphanede 1 6 7 . 2 4 0 adet yazma eser mevcuttur. 2002 yılında başlatılan dijital arşiv 
oluşturma çalışmaları ile toplam 1 6 7 . 2 4 0 adet yazma eserden 1 6 4 . 4 2 8 ' i bilgisayar ortamına 
aktanlmıştır (% 94). Kalan eserlerin dijital ortama aktarılma çalışmaları devam etmektedir. 
Dijitalleştirme projesi, yazma eserlerin tamamlanmasından sonra basma eserlerin aktarımıyla 
devam edecektir. 

H a l k K ü t ü p h a n e l e r i O t o m a s y o n ( M i l a s ) P r o j e s i : 2006 yılında 81 İl Halk Kütüphanesi, 
İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve 18 büyük ilçe halk kütüphanesinde olmak üzere 100 
kütüphanemizde başlayan otomasyon sistemi yaygınlaştırılarak toplam sayı 400'e ulaşmıştır. 
Tüm halk kütüphanelerinin, önümüzdeki yıllarda www.ekutuphaneora adresi üzerinden hizmet 
veren Milas Otomasyon Sistemine dahil edilmesi planlanmaktadır. 2010 yılı Ocak ayı itibariyle 
5.870.000 katalog kaydı işlemi tamamlanmıştır. 

Kablosuz İnternet Erişim Noktaları (Wi-Fi) Projesi: Tüm kütüphanelerimizde kablosuz 
(wireless) internet erişim hizmeti sunulması amacıyla Haziran 2008'de TTNET AŞ. ile Genel 
Müdürlüğümüz arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu proje ile kullanıcılanmtz halk 
kütüphanelerimizde cep telefonları,' avuç-içi ve taşınabilir bilgisayarlarıyla kablosuz olarak 
internete bağlanabilmektedirler. 2009 yılı sonu itibariyle 605 kütüphanede çalışmalar 
tamamlanmıştır. 

Entegre E-Kütüphane Sistemi Projesi: Söz konusu toplu katalog çalışmaları www.toplukatalog.gov.ir 
adresinden 3 Nisan 2009 tarihinde resmi olarak yayına geçmiştir. 31.12.2009 tarihi itibariyle 
Adnan ötüken İl Halk Kütüphanesine ait 450.000 den fazla bibliyografik kayıt ULAKBİM 
tarafından toplu katalog sistemine aktarılarak kullanıcıların ve araştırmacıların hizmetine 
sunulmuştur. Diğer kütüphanelerimizin de sisteme aktarım çalışmalarına devam edilmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK- Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Demeği (ÜNAK), 
ile işbirliği içerisinde sürdürülen projede çalışmalar devam etmektedir. Bu projeyle, uzun vadede 
ülkedeki tüm kütüphanelerde yer alan kaynakların tek bir noktadan sorgulanabilmesi, kitap 
ayırtma, talep uzatma, ceza ödeme, elektronik kanallardan kullanıcılara çeşitli bilgilendirme 
mesajların n iletilmesi, seçili kütüphane materyallerine çevrimiçi erişim imkânı sağlanması, 
devlet arşivlerinde yer alan önemli ve sık kullanılan belgelerin elektronik ortama aktarılması ve 
bu belgelere çevrimiçi erişim sağlanması gibi hususlar hedeflenmektedir. 

Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılımı (TEDA) Projesi: Türk Kültür, Sanat ve 
Edebiyatının Dışa Açılımı (TEDA) Projesi kültürel mirasımızın tanıtımına katkıda bulunacak 
yayınlann özünü oluşturmaktadır.Bu açılımda Bakanlığımızın yeri; kültürel dinamizmi ve 
yaratıcılığı destekleyecek, Türk kültür, sanat ve edebiyatının yurt dışında tanıtımında rol 
oynayacak klasik ve çağdaş eserlerin yayınlanmasını hedefleyen ve ilgili ülke yayınevlerinin 
teklif edecekleri önemli projelerin yayın hayatına kazandınlmasına destek vermek şeklinde 
olacaktır. 
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2005 yılında uygulamaya konulan Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılımı (TEDA) 
Projesi kapsamında 2005 yılında 39, 2006 yılında 66, 2007 yılında 202, 2008 yılında 184 ve 
2009 yılında 141 esere destek verilmiştir. 

Ç e v i r i ödülü: Kültür, sanat ve edebiyat alanlannda başka dillerden Türkçeye yapılan çeviriler 
için Çevirmen Meslek Birlikleri ile işbirliği yapılarak bir çeviri ödülü konulması 
planlanmaktadır. 

Ç e v i r m e n l e r M e r k e z i : Sivil Toplum kuruluşlanyla iş birliği yapılarak "Çevirmenler Merkezi" 
ve Edebiyat Evleri" nin kurulmasına öncülük yapılması planlanmaktadır. 

E d e b i y a t F e s t i v a l i : İlgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak yılda bir kere "Edebiyat Festivali" 
düzenlenmesi planlanmaktadır. 

K a d ı n D o s t u K ü t ü p h a n e l e r P r o j e s i : 8 Mart 2010 Dünya Kadınlar Günü'nde hayata geçirilmek 
üzere "Kadın Dostu Kütüphaneler" adlı bir proje başlatılmıştır. Bu doğrultuda kadınların kendi 
kültürel faaliyetlerini kütüphanede yapmaları özendirilecek, kütüphanelerde kadın kulüpleri 
oluşturulacak, Dünyada ve Türkiye'de kültür, sanat, spor gibi farklı alanlarda öne çıkan 
kadınlarla ilgili kütüphanelerde programlar yapılacak, panel, konferans, dinleti gibi kültürel 
etkinliklerde kadın katılımcılara öncelik verilecektir. 

E - K i t a p P r o j e s i : Bakanlığımızın E- Kitap Projesi kapsamında elektronik ortamda kitap yayını 
yapılarak, kültür, sanat ve edebiyatımızın yurt içi ve yurt dışında tanıtımının yapılması, kültürel 
kimliğin ve Türkçemizin korunması amaçlanmakta olup, yayımlanan e- kitap sayısının 
arttınlması planlanmaktadır. 

M İ L L İ K Ü T Ü P H A N E B A Ş K A N L I Ğ I 

Mi l l i K ü t ü p h a n e K o l e k s i y o n u n u n G ö r ü n t ü l ü S i s t e m e A k t a r ı l m a s ı P r o j e s i / S ü r e l i Y a y ı n l a r 
B i l g i S i s t e m i 

a) 1.500 cilt Arap harfli Türkçe süreli yayın, 150 adet yazma eser ile 263 adet müsvedde 
(el yazması) eser bibliyografik künyelerinin transkripsiyonu yapılarak tam metin olarak görüntülü 
sisteme aktarılacaktır. 

b) Tablolar görüntülü sisteme aktarılarak S a n a l M ü z e kurulacaktır. 
c) Sinema film afişleri görüntülü sisteme aktarılacak ve aynca CD ortamında da 

yayınlanacaktır. 

Y a y ı n A l ı m ı v e K a t a l o g B a s ı m ı P r o j e s i 

a)Yaym alımı kapsamında; yurtdışında basılmış Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ile 
ilgili yayınlar (kitap, dergi ve gazete) ile yurtiçinden el yazması ve nadir eserler satın alınacaktır. 

b)Katalog basımı kapsamında; Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler 
Bibliyografyası hazırlanıp CD ortamında yayınlanacaktır. 

G ö r m e E n g e l l i l e r e Y ö n e l i k H i z m e t l e r : Konuşan Kitaplık Bölümü, teknik altyapı ve personel 
yönünden geliştirilerek M i l l i K ü t ü p h a n e G ö r m e E n g e l l i l e r M e r k e z i adı altında hizmet 
vermeye başlayacak; gömıe engellilere yönelik kütüphane hizmetlerinin ulusal düzeye yayılması 
için işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır.TRT ve Devlet Tiyatrolan Genel Müdürlüğü ile 
işbirliği sağlanarak sanatçı veya spikerlerin kitap seslendirme çalışmalanna katkıda bulunmaları 
sağlanacaktır. 

T E L İ F H A K L A R I V E S İ N E M A G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

5 8 4 6 say ı l ı F i k i r v e S a n a t E s e r l e r i K a n u n u n d a 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 : 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu AB Müktesebatıyla büyük oranda uyumlu bulunmakla 
birlikte tam uyumunun sağlanması amacıyla 2010 yılı içerisinde Kanun değişikliği 
öngörülmektedir. Söz konusu Kanun değişikliğini takiben gerekli Yönetmeliklere ilişkin 
düzenlemeler yapılacaktır. 
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T e l i f H a k l a r ı O t o m a s y o n S i s t e m i v e O r t a k V e r i T a b a n ı : S o n yı l larda t e l i f hak lan a lanında 
u y g u l a m a n ı n ge l i ş t i r i lmes i v e denet imler in etkinleşt ir i lmesi a m a c ı y l a b i l i ş i m alt yapıs ında büyük 
i ler lemeler kaydedi lmişt ir . B u kapsamda o t o m a s y o n s i s t e m i n e i l işkin yaz ı l ımlar t e s l im a l ı n m ı ş 
o lup ortak bir veri tabanı o luş turulmas ın ın altyapısı kurulmuştur. O t o m a s y o n çal ışmalarının 2 0 1 0 
y ı l ında t a m a m l a n m a s ı p lanlanmakta o l u p s ö z k o n u s u ça l ı şmalar ın tamamlanmas ın ı takiben 
elektronik imza a l tyapıs ıy la tüm fikri m ü l k i y e t s i s t e m i n d e yer alan paydaşların (İçişleri 
Bakanl ığ ı , m a h k e m e l e r . . . ) e r i ş imine aç ı lacak o lan s i s t e m aracı l ığ ıy la v e t ü m kayıt tesc i l v e 
bandrol i ş lemler inin i lgi l i a lan m e s l e k birliklerinin o n a y ı n d a n geç i r i lmes i suret iy le etkin bir hak 
takip s i s temi oluşturulacaktır. 

Ayr ıca Bandrol dene t imler inde 81 i lde on l ine sorgulama y a p ı l a b i l m e s i a m a c ı y l a 2 0 1 0 y ı l ında bir 
s i s t em başlat ı lması iç in hazır l ık ç a l ı ş m a l ı n yürütülmektedir . B u k a p s a m d a ü l k e m i z d e fâal iyet 
gös teren ü ç G S M operatörü i l e görüşmeler yapılmışt ır . B u s i s t e m s a y e s i n d e gerek dene t im 
faaliyetlerini yürüten k o l l u k kuvvet ler i v e il dene t im k o m i s y o n u yetki l i ler i gerekse duyarlı 
vatandaşlar tarafından c e p telefonları aracı l ığ ıyla s o r g u l a m a yap ı lab i l ecek v e eserlerin üzer indeki 
bandrol seri numaralarının d o ğ r u l u ğ u tespit edi lebi lecektir . 

T e l i f H a k l a r ı v e S i n e m a G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n Y e n i d e n Y a p ı l a n d ı r ı l m a s ı : Kültürel çeş i t l i l ik 
v e kültürlerarası d i y a l o g u n ge l i ş t i r i lmes inde en ö n e m l i araçlardan biri o lan tel i f haklarının 
korunması , uluslararası rekabette s ö z sahibi o lmak bakımından büyük ö n e m arz etmektedir . B u 
kapsamda iş v e i ş l emler in etkin, adil v e s i s teml i ş e k i l d e ge l i ş t i r i l eb i lmes in i t emi nen güç lü , 
iht i sas laşmış v e d inamik bir kurumsal yap ı lanm a o luş turu lmas ına y ö n e l i k ça l ı şmalar 
sürdürülmektedir. 

S i n e m a S a l o n u O l m a y a n İ l V e İ l ç e l e r e V e r i l e n D e s t e k l e r : 2 0 0 8 y ı l ından itibaren s i n e m a 
sa lonu bu lunmayan il v e i l çe lere s i n e m a sa lonu kazandırmak iç in bu merkez ler le t emasa 
g e ç i l m i ş , s i n e m a m a k i n e s i v e gerekl i teçhizat al ımı iç in des tek sağlanmışt ır . 2 0 1 0 y ı l ında da 
s i n e m a sa lonu b u l u n m a y a n il v e i l ç e l er imize makine v e t eçh izat d e s t e ğ i vjgjtecjşjfjir. 

5 2 2 4 S a y d ı K a n u n d a D e ğ i ş i k l i k Y a p ı l m a s ı : 5 2 2 4 Sayıl ı " S i n e m a Fi lmler in in Değer l end ir i lmes i 
V e S ın ı f land ın lmas ı İ le D e s t e k l e n m e s i Hakkında Kanun"un u y g u l a m a s ı n d a karşı laşı lan 
güçlüklerin g ider i lmes i v e ortaya ç ıkan iht iyaç lann g ider i lmes i için kanunda bir r e v i z y o n 
yapı lmas ı gerekecekt ir . 

T A N I T M A G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

R e k l a m F a a l i y e t l e r i : 8 0 ' i n üzer inde ü lkede 4 0 b ü r o m u z arac ı l ığ ıy la reklam faaliyetleri 
sürdürülmektedir. H e d e f pazarlar ımızda en ç o k okunan g a z e t e v e derg i lere reklam veri lmektedir , 
ö z e l l i k l e sektör derg i l er inde kapsaml ı reklam kampanyaları yürütü lmekte v e reklam 
görse l l er imiz derg i kapaklarında yer almaktadır. G e n i ş ki t le lere u laşab i lmek iç in, taksi v e o tobüs 
g iyd irme , m e t r o reklamları v e havaalanı reklamlarının yan ı sıra, b ü y ü k kentlerin e n ö n e m l i 
m e y d a n lan nda v e cadde ler inde , e n büyük al ı şver iş m e r k e z l e r i n d e aç ıkhava reklamları 
yapılmaktadır. A y n c a h e d e f pazarlarımızın ulusal h a v a y o l u ş irketlerinin uçak iç i dergi v e 
T V ' l e r i n e reklam ver i lmektedir . 

ö z e l P r o j e l e r 

• Erken R e z e r v a s y o n B a h a n (Erken R e z e r v a s y o n Baharı K a m p a n y a s ı esnas ında Gene l 
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z c e ; 2 0 büyükşeh irde açıkhava, bas ın v e T V reklamları yürütü lmüş , 
standlar kurulmuştur. B u kapsamda 1 .200 adet ücrets iz rek lam yeri al ınmışt ır K a m p a n y a 
süres ince B a n k a kredi kartlarında 1 aydan 3 aya ö t e l e m e sağ lanmış t ır .Bu k a m p a n y a 
s a y e s i n d e erken rezervasyonda yaklaşık % 4 0 artış sağlanmışt ır . 2 0 1 0 y ı l ında da 
kampanyaya daha etkin v e daha erken olarak sürdürülmüştür. 

G Ü Z E L S A N A T L A R G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

" T ü r k l e r " : Tarihi ver i ler ı ş ığ ında Türklerin tarih s a h n e s i n e ilk ç ıkış larından başlayarak; g ö ç l e r l e 
A n a d o l u ' y a v a n ş , A n a d o l u ' d a kurulan v e ü ç kıtaya y a y ı l a n O s m a n l ı İmparatorluğu d ö n e m i , 
İs tanbul 'un fethi, Mi l l i M ü c a d e l e y ı l l a n , Kurtuluş S a v a ş ı v e g e n ç Türk iye Cumhur iye t i 'n in 
kuruluşuna dek tarihte var o l m a serüvenlerinin dans v e m ü z i k göster is i ş ek l inde sunuluşudur. 
Proje, 2 0 0 9 - 2 0 1 0 sanat s e z o n u içer is inde D e v l e t H a l k D a n s l a n T o p l u l u ğ u tarafından 
sanatseverlerin b e ğ e n i s i n e sunulacaktır. 
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" A n a d o l u ' d a n D a m l a l a r " : Türk Halk Danslarının, ö z e l l i k l e dramatik kurgu v e Türk 
fo lklorunun tiyatral öğe l er i i le bir araya get ir i lmesi s o n u c u hazırlanan v e ü l k e m i z dans sanatına 
daha fazla katkı s a ğ l a m a y ı a m a ç l a y a n proje. Devlet Halk Dansları Topluluğu sanatçıları 
tarafından 2 0 0 9 - 2 0 1 0 sanat s e z o n u içeris inde sanatseverlerin b e ğ e n i s i n e sunulacaktır . 

" R i t m i n D a n s ı " : Türk halk kültüründe mutlulukta, e ğ l e n c e d e , d ü ğ ü n d e v e savaşta ö n e m l i bir 
yer teşki l ritim, dans lar ımız la i fade e t t iğ imiz kültürümüzün d e bir parçasıdır. B a s i t ritimler, aksak 
ritimler v e Türk aksağı olarak tanımlanan ritimler m ü z i ğ i m i z i n karakteristik yapıs ın ı 
oluşturmaktadır. B u rit imlerin ça lg ı lar v e danslarla birl ikte e tk i l ey ic i bir s a h n e göster i s i ha l ine 
dönüş türü lmes iy l e o luşturulan proje, D e v l e t Halk Dansları T o p l u l u ğ u tarafından hazırlanarak 
sanatseverler in b e ğ e n i s i n e sunulmaktadır . 

" B e n g i s u " : Orta A s y a bozkır larından A n a d o l u y a y l a l a n n a u z a n a n uzun yürüyüşün v e İ s lamiyet 
ö n c e s i inanç motif lerini kucak layan g e l e n e k s e l m ü z i k v e d a n s ritüellerinin sunu lduğu proje 
Ankara Türk D ü n y a s ı M ü z i k T o p l u l u ğ u ' n c a hazır lanmış o lup , 2 0 0 9 - 2 0 1 0 sanat s e z o n u içer is inde 
sanatseverlerin b e ğ e n i s i n e sunulacaktır . 

" K ö y K o n s e r l e r i " : Y e r l e ş i k sanat mekânlar ına u laşma imkânı o l m a y a n k ö y l e r i m i z e ç o k s e s l i 
m ü z i ğ i , opera v e baley i , k o r o y u , t iyatroyu, res im heyke l sanat ını , şairleri, edebiyatçı ları k ı saca 
güze l sanatlarla i lgil i bütün tanıtıcı , b i lg i lendir ic i v e eğ i t ic i enstrümanları götürerek, köy halkının 
estet ik v e b e ğ e n i d ü z e y i n i ge l i ş t i rme a m a c ı n ı taşıyan bir sosya l s o r u m l u l u k projesidir. İzmir 
D e v l e t S e n f o n i Orkestrası tarafından ilki 2 0 0 2 y ı l ında Ordu İli, M e s u d i y e İ lçes i Çavdar 
K ö y ü ' n d e gerçekleş t ir i len k ö y konserleri , i l ç e y e bağlı tüm köy ler in kat ı l ımıy la icra edi lmişt ir . 
B u g ü n e kadar 9 m e r k e z k ö y d e 9 etkinl ik gerçekleşt ir i lmiş , t o p l a m 1 4 8 k ö y say ı s ına u laş ı lmış , 
yaklaş ık 1 5 . 0 0 0 k i ş i y e Traktör Römorklar ın ın sahne olarak kul lanı ld ığ ı v e gaz lambaları 
e ş l i ğ inde konserler sunulmuştur . Proje , 2 0 1 0 yı l ı i çer is inde d e sürdürülecektir. 

" S e n f o n i i le İ l a h i l e r " : Ç u k u r o v a D e v l e t Senfoni Orkestrası tarafından İs tanbul 2 0 1 0 Avrupa 
Kültür Başkent i sanatsal etkinl ikleri kapsamında, halkın m ü z i k l e b u l u ş m a s ı n ı sağ lamak, 
yurtdış ından g e l e n i z l ey i c i l e r e Türk m ü z i k kültürünü tanıtmak v e Türk iye 'n in mist ik m ü z i k 
alanındaki farkını v e y e t k i n l i ğ i n i ' e n iyi ş e k i l d e göstererek ü l k e m i z i tanıtmak amac ıy la 
gerçekleş t ir i lmes i p lanlanan konser ler d iz i s inden oluşmaktadır. 

" K u r u l u ş t a n K u r t u l u ş a K a d ı n l a r ı m ı z " : Türk tarihi i ç inde Türk kadının rolünü v e ö y k ü s ü n ü , 
türküler v e şarkılar e ş l i ğ i n d e müz ik l i bir anlat ımla i fade e t m e y i a m a ç l a y a n proje , Bursa D e v l e t 
Klas ik Türk M ü z i ğ i K o r o s u tarafından s a h n e y e konacaktır. Orhun Abide ler i v e D e d e Korkut 
Kitabı i le baş layan s ö z l ü v e yaz ı l ı Türk tarihi i le Türk edebiyat ın ın kabul g ö r m ü ş kaynakları 
ı ş ığ ında; Türklerin tarih s a h n e s i n e i lk çıkışlarından Türkiye C u m h u r i y e t i ' n i n k u m l u s u n a kadar 
g e ç e n z a m a n içer is inde kadınlar ımız ın yeri v e ö n e m i n i n ortaya k o n m a s ı hedef lenmektedir . 

" E ğ i t i m K o n s e r l e r i " : M i l l i E ğ i t i m Bakan l ığ ı v e Başbakanl ık Sosya l H i z m e t l e r Ç o c u k E s i r g e m e 
Kurumu G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü i le B a k a n l ı ğ ı m ı z arasında imza lanan Protokol ler uyarınca G e n e l 
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z e bağlı sanat kurumları tarafından aç ıklamal ı e ğ i t i m konserleri düzenlenmektedir . 
B u konserler i le öğrenc i ler in v e dezavantajl ı çocuklar ın çeşi t l i sanat dalları hakkında 
bi lg i lendir i lmeler ini v e sanat bi l inçlerinin o luşmas ın ı sağ lamak , sanata v e sanatç ıya i lgi lerini 
arttırmak, sanata y ö n e l i k yetenekler in in ortaya ç ıkarı lmasına yard ımc ı o l m a k amaçlanmaktadır . 
B u kapsamda 2 0 0 9 - 2 0 1 0 sanat s e z o n u b o y u n c a 102's i yer le ş ik konser s a l o n l a n n d a , 185' i i lg i l i 
okul /ünivers i te sa lonunda v e 65*i g e z i c i sanat o tobüsü i le o l m a k üzere top lam 3 5 2 aç ık lamal ı 
eğ i t im konseri düzenlenmekted ir . 

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kuruluşunun 60. yılına perde açan Devlet Tiyatrolan; 60 yeni yerli oyuna "Dünya Prömiyeri"ni 
hedeflemesinin yanı sıra, önceki sezonlarında gerçekleştirdiği turne ve festivallerinin 
kapsamlannı genişleterek 2009-2010 Tiyatro Sezonu'nda da tiyatro izleyicisine hizmet etmeye 
devam edecektir. Devlet Tiyatroları 2009-2010 Sezonu'nda 73'ü yerli, 34'ü çeviri olmak üzere 
107 seçkin eserle 51 sahnede oyunlarını sergilemektedir. Koordinasyon toplantısında, 
sahnelenmesine karar verilen 28 çocuk oyununu ilk kez sahne ışıklarıyla buluşturarak, 500.000 
Çocuğa Tiyatro hedefine ulaşmayı amaçlamıştır. Sezonun ilk üç ayında 40 yerli seçkin esere yer 
verilmiştir. 
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D e v l e t Tiyatroları " N i t e l i k l i y a y g ı n l a ş m a " amac ından hareket le , 6 0 s a h n e d e perde açmay ı 
hedef lemektedir . B u amac ına , 15 O c a k 2 0 1 0 tarihinde Z o n g u l d a k D e v l e t Tiyatrosu sahnes in i de 
kazandırarak 19 farklı i lde 51 sahnes inde seçk in eserlerini s a h n e l e m e y e d e d e v a m etmektedir . 

Tiyatro Müdür lük ler imiz , yer l e ş ik sahneler in o lmad ığ ı il, i l çe v e k ö y l e r e turneler düzen leyerek , 
s eçk in yerli v e yabanc ı b irçok tiyatro eserinin yurdun her k ö ş e s i n d e k i s ey i rc i s iy l e bu luşmas ın ı 
s a ğ l a m a y a d e v a m edecekt ir . Ayr ıca Gaz iantep , Mala tya , E l a z ı ğ , S a m s u n , Ç o r u m , A y d ı n , 
Zongu ldak i l ler imiz başta o l m a k üzere "Hiçbir Yeri U n u t m a d ı k " projes i gerçekleşt ir i lerek 6 0 . 
y ı l ında 6 0 0 noktaya il, i l ç e v e k ö y l e r e turne düzenlenecekt ir . Yurt d ı ş ında Türk kültürünü v e 
t iyatrosunu başarıy la t e m s i l e d e n D e v l e t Tiyatroları, uluslararası kültürel e tkinl iklere her g e ç e n 
g ü n daha çok dave t edi lmektedir . 

B u yı l i lk k e z " 1 . A n t a l y a U l u s l a r a r a s ı T i y a t r o F e s t i v a l i " 1 0 M a y ı s 2 0 1 0 tarihinde 
gerçekleşt ir i lecektir . 2 0 1 0 yı l ı içer is inde K a h r a m a n m a r a ş , O r d u , M a n i s a v e D e n i z l i 
i l l er imizde D e v l e t T iya trosu sahnes i açılacaktır 

2 0 0 6 yı l ı Kültür v e T u r i z m Bakan l ığ ı ile Mi l l i E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı arasında imzalanan protokol 
gereğ i binlerce ç o c u ğ u n ücretsiz o y u n seyretmes i sağlanmışt ır . " B Ü T Ü N Ç O C U K L A R 
T İ Y A T R O Y A " projesi kapsamında daha ö n c e h iç t iyatro i z l e m e m i ş çocuklar ın ücrets iz olarak 
tiyatro iz lemeler i sağlanmışt ır . " H E R O K U L B Î R T İ Y A T R O " projes i kapsamında V a n D e v l e t 
Tiyatrosu M ü d ü r l ü ğ ü tarafından o y u n s a h n e l e m e t e k n i ğ i n e i l işkin kurslar veri lerek i lköğret im 
öğrenci ler inin kendi okul lar ında o y u n sahnelemeler i sağlanacaktır . 1 9 Mart 2 0 0 9 tarihinde 
Başbakanl ık ö z ü r l ü l e r İdaresi Başkanl ığ ı i le D e v l e t T iyatro lan G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü arasında v e 
hedefi "enge l l i l er inde t iyatro m e s l e ğ i n e katı l ımını s a ğ l a m a k " o lan işbirl iği protokolü imzalandı . 
B u amaç la iki e n g e l l i o y u n c u n u n da rol aldığı "Gitar" adl ı o y u n sahnelenmişt ir . Y e t i ş k i n , çocuk , 
h ü k ü m l ü ve tutukluların sosya l y a ş a m a kazandırı lmalarına y ö n e l i k kültürel faaliyetler 
ç e r ç e v e s i n d e s e z o n b o y u n c a kapalı v e aç ık c e z a e v l e r i n d e ücre t s i z olarak oyunlar ımız 
sergi lenmektedir . B i r d i ğ e r s o s y a l sorumluluk projesi olarak D e v l e t Tiyatrolarının c e z a v e 
tutukevlerinde bulunan h ü k ü m l ü v e tutuklulara o y u n c u l u k l a i lgil i eğ i t imler veri lerek ö z e l projeler 
kapsamında g ö r e v almaları y ö n ü n d e çal ışmaları bulunmaktadır . 

D E V L E T O P E R A V E B A L E S İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

T Ü R K S O Y " O p e r a l a r B i r l i ğ i K u r u l u ş u ( 1 4 - 1 7 O c a k 2 0 1 0 ) ; 

D e v l e t Opera v e B a l e s i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü m ü z i le T Ü R K S O Y ü y e s i ü l k e Müdürleri arasında 15 
Ocak 2 0 1 0 tarihinde bir toplantı gerçekleşt ir i lmiş , T Ü R K S O Y G e n e l Sekreterl iğ i b ü n y e s i n d e , 
Ü y e Ü l k e l e r Opera v e B a l e Müdürlükleri arasında bir birlik oluşturularak " T Ü R K S O Y Operalar 
Kurulu 'nun kuruluş s ö z l e ş m e s i imzalanmışt ır . 

A R A Ş T I R M A V E E Ğ İ T İ M G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

U N E S C O ' n u n 3 5 . G e n e l Konferans ında 2 0 1 1 yı l ı a n m a v e kutlamalar l i s tes inde " E v l i y a 
Ç e l e b i ' n i n 4 0 0 . D o ğ u m Y ı l d ö n ü m ü " ilan edilmiştir. B u k a p s a m d a 

-Ev l iya Ç e l e b i S e y a h a t n a m e s i n i n Tıpkıbas ımı Projes i ( 2 0 1 0 - 2 0 1 1 ) 
-Ulus lar arası " E v l i y a Ç e l e b i ' n i n 4 0 0 . D o ğ u m Y ı l d ö n ü m ü " S e m p o z y u m u ( 2 0 1 0 - 2 0 1 1 ) 
-"Evl iya Ç e l e b i ' n i n 4 0 0 . D o ğ u m Y ı l d ö n ü m ü " H i k â y e Y a n ş m a s ı P r o j e s i ( 2 0 1 0 - 2 0 1 1 ) 

T ü r k i y e ' n i n S o m u t O l m a y a n K ü l t ü r e l M i r a s H a r i t a s ı P r o j e s i ( 2 0 1 0 - 2 0 1 1 ) 

U N E S C O S o m u t O l m a y a n Kültürel Miras S ö z l e ş m e s i ' n d e yer a lan tanımlamalar ı ş ığ ında 
Türkiye 'n in S o m u t O l m a y a n Kültürel Miras ö ğ e l e r i n i n g e r e k yurt iç inde g e r e k s e d e yurt d ış ında 
tanıt ı lmasına, y a y g ı n v e Örgün e ğ i t im materyali olarak kul lan ı lmas ına v e ulusal s i m g e l e r 
üzerinden ulusal markalara u l a ş m a çal ışmalarında t e m e l teşkil e d e c e k i m g e v e s i m g e l e r i n 
be l i r l enmes ine y ö n e l i k T ü r k i y e ' n i n S o m u t O l m a y a n Kültürel Miras Haritası hazırlanacaktır. 

G e l e n e k s e l T ü r k E l S a n a t l a r ı v e S a n a t ç ı l a r ı K a t a l o g u n u n H a z ı r l a n m a s ı ( 2 0 1 0 - 2 0 1 1 ) 

G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü m ü z H a l k Kültürü B i l g i v e B e l g e M e r k e z i ' n d e kayıt l ı , U N E S C O S o m u t 
O l m a y a n Kültürel M i r a s k a p s a m ı n d a yer alan v e " Y a ş a y a n İnsan Haz ine ler i" olarak kabul 
e d i l m i ş olan G e l e n e k s e l E l Sanatları v e Sanatçı larının tespiti , t e şv ik i , tanıt ımı , g e l e c e k kuşaklara 
aktarımı v e bu k a p s a m d a gerek yurt i ç inde g e r e k s e d e yurt d ı ş ında g e l e n e k s e l el sanatlarımızın 
yer alacağı bir prestij y a y ı n ı n ı n hazır lanması planlanmaktadır. 
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Y A T I R I M V E İ Ş L E T M E L E R G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

T ü r k i y e T u r i z m S t r a t e j i s i 2023 
B a k a n l ı ğ ı m ı z c a hazırlanan v e 2 8 Şubat 2 0 0 7 tarihinde Y ü k s e k P l a n l a m a Kurulu K a r a n i le 

onaylanan Türkiye T u r i z m Stratejisi 2 0 2 3 v e E y l e m Planı 2 0 0 7 - 2 0 1 3 i l e y e n i turizm türlerinin ö n 
plana çıkart ı lması , farklı tur izm des t inasyon lann ın o luş turulmas ı , m e v c u t turizm alanlarının 
kal i tes inin y ü k s e l t i l m e s i v e sorunlarının ç ö z ü m ü n e y ö n e l i k uzun v a d e l i stratejiler, k ı sa v e orta 
v a d e d e i se önce l ik ler bel ir lenmişt ir . 

Türkiye T u r i z m Stratejisi - 2 0 2 3 ç e r ç e v e s i n d e ortaya k o n u l a n v i z y o n u m u z , sürdürülebil ir 
turizm yaklaş ımın ı b e n i m s e y e r e k i s t ihdamın artırılmasında v e b ö l g e s e l g e l i ş m e d e turizmi ö n c ü 
bir sektör k o n u m u n a ulaşt ırmak v e Türkiye'yi 2 0 2 3 y ı l ına kadar, uluslararası pazarda turist say ı s ı 
v e turizm geliri bak ım ından ilk beş ü lke arasında ö n e m l i bir varış noktas ı v e uluslararası bir 
marka h a l i n e getirmektir. 

B u planın ö n g ö r d ü ğ ü g e l i ş m e l e r l e Türkiye turizminin 2 0 2 3 y ı l ı n d a 4 0 m i l y o n u n üzer inde 
turist, yaklaş ık 4 0 m i l y a r dolar d ı ş turizm geliri v e 1 0 0 0 S turist baş ına harcamaya er i ş i lmes i 
hedef lenmektedir . 

Türkiye T u r i z m Stratejisi Türkiye turizminin ç e ş i t l e n m e s i v e tüm yı la y a y ı l m a s ı n ı 
hedef lerken ö n ü m ü z d e k i d ö n e m d e ge l i ş t ir i lmes i hedef l enen; i) Sağ l ık Tur izmi v e Termal T u r i z m 
ii) K ı ş Tur izmi , G o l f T u r i z m i , D e n i z Tur izmi , Eko- tur izm, K o n g r e v e Fuar Tur izmi konularında 
stratejik yaklaş ımlar içermektedir . 

Tur izmin ç e ş i t l e n m e s i ü l k e m i z coğrafyas ında kültürün, d o ğ a n ı n v e s a ğ l ı ğ ı n y e n i d e n keşfi 
i le mümkündür. B u k e ş i f i ç b ö l g e l e r e o l a n merakı v e talebi artıracak v e b ö y l e c e ü l k e m i z 
coğrafyas ında d e n g e l i bir tur izm ge l i ş imi y a ş a m a geçir i lecekt ir . 

Ça l ı şmanın f iziki ç ı k u s ı o l a n e y l e m planında d o k u z kültür v e turizm g e l i ş i m b ö l g e s i , y e d i 
turizm g e l i ş i m koridoru, 1 0 tur izm kenti, 11 kruvaziyer l i m a n , 3 havaalanı , 9 ya t l imanı i l e yen i 
demiryo lu v e karayolu hatları yer almaktadır. 

E y l e m Planı i le Fr igya , Troya , Aphrodi s ia v e K a p a d o k y a T u r i z m G e l i ş i m B ö l g e l e r i n i n 
önce l ik l e e l e a l ınmas ı , Bat ı v e Orta K a r a d e n i z ' d e e k o turizmin g e l i ş i m i n i n sağ lanmas ı , K a ş -
Fin ike v e A n a m u r ' d a tur izmin g e l i ş i m i iç in Tur izm Kent ler i i lan e d i l m e s i , D e n i z turizminin 
ge l i ş t ir i lmes i iç in d ö n tanes i İs tanbul 'da o l m a k ü z e r e t o p l a m 11 noktada (Hatay, Anta lya , 
Kuşadas ı , Ç e ş m e , Ç a n a k k a l e , S a m s u n v e Trabzon) kruvaziyer l i m a n ı n g e l i ş i m i iç in çal ı şmalara 
baş lanı lmas ı , y e n i 9 Y a t L i m a n ı ' n m (Samandağ , A n a m u r , D a l a m a n , ö r e n , Datça , G e y i k l i , 
B o z c a a d a , G ö k ç e a d a , S a r o s ) v e 2 7 Bal ıkç ı Bar ınağ ı 'n ın f iz ib i l i te v e u y g u l a m a projes inin 
tamamlanmas ı öngörülmekted ir . 

Tur i zmde b ö l g e s e l v e kentse l g e l i ş m e y e katkı sağ layacak en ö n e m l i stratejilerden biri o lan 
" K e n t s e l ö l ç e k t e M a r k a l a ş m a " stratejisi i le z e n g i n kültürel v e d o ğ a l değer lere sah ip 
kent ler imiz in markalaştırılarak, turistler için bir ç e k i m noktas ı .haline ge t ir i lmes i 
öngörülmektedir . 

B u kapsamda T ü r k i y e T u r i z m Stratejisi 2 0 2 3 k a p s a m ı n d a kültür turizmi po tans iye l i 
y ü k s e k o lan A d ı y a m a n , A m a s y a , B u r s a , E d i r n e , G a z i a n t e p , H a t a y , K o n y a , K ü t a h y a , 
M a n i s a , N e v ş e h i r , K a r s , M a r d i n , S i v a s , Ş a n l ı u r f a , v e T r a b z o n i l ler inin Kültür Turizmi Marka 
Kentleri olarak ge l i ş t i r i lmes i hedef lenmektedir . 

Kültür turizmi aç ı s ından markalaştırı lması d ü ş ü n ü l e n i l lerde T ü r k i y e T u r i z m Stratejisi 
E y l e m Planı ( 2 0 0 7 - 2 0 1 3 ) kapsamında , uluslar arası standartlarda şehir müze l er i kurulması , tarihi, 
kültürel v e mimari ö z e l l i ğ i o l a n yapıların v e ören yer ler in in res torasyonunun yap ı lmas ı gibi 
mimari d ü z e n l e m e l e r ; u l a ş ı m s i s temi i le i lgi l i d ü z e n l e m e l e r ; k o n g r e tur izmine y ö n e l i k tes i s v e 
aktivitelerin canlandır ı lması ça l ı şmalar ının başlat ı lması , sanat köyler i kurulması g ib i kültürel aks 
düzenlemeler i ; kent m e r k e z i n d e tur izm danışma bürolarının a ç ı l m a s ı , yere l idare v e i lgi l i 
kuruluşlar i le işbirl iği yapı larak altyapı v e üstyapı eks ik ler in in t a m a m l a n m a s ı gibi f iz ikse l v e 
sosya l d ü z e n l e m e l e r i n gerçek leş t i r i lmes i hedef lenmektedir . B u y ö n d e bel ir lenen İS i l i m i z d e 
marka k e n t e y l e m planlarının hazır lanması yönündek i ça l ı şmalar d e v a m etmektedir . 
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Genel olarak Türkiye Turizminin önümüzdeki 15 yıllık gelişimine yön verecek temel 
stratejilerin ortaya konulması ve bu yönde orta vadedeki eylemlerin belirlenmesi açısından 
Türkiye Turizm Stratejisi çok önemli bir belgedir. Turizm sektörünün tüm aktörleri tarafından 
benimsenmesi ve desteklenmesi, ' eylem planının yatınmcı kamu kuruluşları tarafından 
sahiplenilmesi ve turizm gelişiminin diğer bölgesel gelişim stratejileri ve kalkınma projeleri ile 
entegre edilmesi halinde yüksek oranda başanlı bir gelişme çizgisi oluşturacağı ve belirlenen 
hedeflere kolaylıkla ulaşılacağı düşünülmektedir. 

1- T Ü R K İ Y E T U R İ Z M S T R A T E J İ S İ 2 0 2 3 
T ü r k i y e Turizm S t r a t e j i s i v e E y l e m P l a n ı n ı n revizyonuna ait çalışmaların tamamlanması 
hedeflenmektedir. 

2 - T E R M A L T U R İ Z M 

• Yeni Termal Turizm Merkezleri ilan çalışmalar sürdürülecektir. 
• -İzmir Dikili Termal KTKGB, İzmir Bergama Allianoi-Manisa Soma Menteşe Termal 
KTKGB, 

-İzmir-Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi, 
• Yalova Armutlu Termal Turizm Merkezlerine ait 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni planları askı 

ilan sürecindeki itirazlar değerlendirilerek kesinleşecektir. 
• Manisa-Salihli Kurşunlu Termal Tur izm Merkezi 1 /25 .000 ölçekli Çevre D ü z e n i Planı 

çalışmalar sonuçlandırılacaktır 
• Denizli Valiliğince hazırlanacak olan Denizli KTKGB' ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sonuçlandıracaktır. 
• Sivas Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları 

sonuçlandırılacaktır. 
• Çanakkale Ezine Kestanbol Termal Turizm Merkezi 1 /5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları sonuçlandırılacaktır. 
• Eskişehir Kızılinler Termal Turizm Merkezi 1 /5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 /l000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı hazırlanmasına başlanacaktır. 
• Yalova Termal Turizm Merkezinin Gökçe Barajı Koruma Havzası Çevre ve Orman 

Bakanlığınca özel hüküm belirleme çalışmalarının tamamlanmasını takiben alt ölçekli imar 
planlan sonuçlandırılacaktır. 

• Kocaeli Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi alt ölçekli (1/5000 ve 1 /l 000 ) planlama 
çalışmalarına başlanılacaktır. 

3 - K I Ş T U R İ Z M İ 
1. İsparta Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
Revizyonu, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planları 
2. Çankın İlgaz Kadınçayırı Yıldıztepe Kış Sporlan Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli çevre düzeni 
planı, 1 etap 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlan 
3. Mersin Karboğazı Kış Sporlan turizm Merkezi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/5000 
ölçekli nazım imar planı 
4. Muğla Fethiye Seki Eren Dağı özel Proje Alanı (Kayak Merkezi) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 
imar planlan 
5. Rize Ovit Dağı Kış Sporlan Turizm Merkezi 1 /25000 ölçekli çevre düzeni planı 
6. Uludağ n.Gelişim Bölgesi Kış Sporlan Turizm Merkezi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma 
amaçlı imar planı 
7. Antalya-Alanya-Akdağ Kış Sporları Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı 
revizyonu 
8. Gümüşhane Zigana T.M. mevcut imar planlanmn reviziyonu 
9. Kocaeli Kartepe Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı çalışmaları 
10. Muğla Fethiye Seki Eren Dağı Gerişburnu kırsal yerleşim bölgesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 
imar planı çalışmaları 
11 .Ardahan Yalnızçam Kış Sporlan Turizm Merkezi ilanı 
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4. YAYLA TURİZMİ MASTER PLAN ÇALIŞMALARI 
Çevre Düzeni Planı hazırlanması planlanan alanlar: 
• Giresun Bektaş Yaylası T.M.,Trabzon Akçaabat Karadağ T.M., Trabzon Tonya Armutlu 
Gümüşhane Kürtün Erikbeli TM., Ordu Akkuş Argın Yaylası T.M., Ordu Mesudiye Yeşilce 
Topçam Yaylası T.M., Trabzon Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası T.M., Trabzon Araklı T.M., 
Ordu Bolaman KTKGB'dir. 

5. DOĞU VE GAP İLLERİ 
• Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi Turizm Merkezi planlama yönelik çahşmalan başlatılacaktır. 
• Adıyaman-Kahta, Mardin-Midyat Turizm Kenti araştırma ve inceleme çalışmaları devam 
edecektir. 

6. KÜLTÜR TURİZMİ MARKA KENTLERİ 
Marka Kent Eylem Planlarının kesinleşmesinden sonra kaynak sağlanarak uygulamaya yönelik 
çalışmalar başlatılacaktır. 

7. EKOLOJİK TURİZM STRATEJİK PLANI 
Turizm merkezlerinin doğal kaynak raporlarının hazırlanması; ilan edilebilecek potansiyel alanların 
gerekçe raporlarının ve doğal kaynaklannın tespitine yönelik raporların hazırlanması ile ilgili 
teknik çalışmalar sürdürülecektir. 

8. BÖLGE VE İL BAZINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 
8.1. KAP AD OK YA 
• Kapadokya KTKGB 1 / 2 5 0 0 0 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu sonuçlandırılacakta. 
• Avanos 1 / 5 0 0 0 ölçekli Nazım İmar Planı sonuçlandıracaktır. 
• Ortahisar 1 / 5 0 0 0 ölçekli N a z ı m İmar Planı sonuçlandırılacaktır. 
• Uçhisar 1 / 5 0 0 0 ölçekli Nazım İmar Planı sonuçlandınlacaktır. 
8.2. B^TAY 
• Samandağ Turizm Bölgesi 1 / 2 5 0 0 0 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu sonuçlandırılacaktır. 
8J.BALIKESİR 
• Balıkesir Marmara Güneyi- Adalar KTKGB 1 / 2 5 . 0 0 0 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
sonuçlandırılacaktır. 

8.4. KOCAELİ-SAKARYA KIYI BANDI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM 
BÖLGESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 
Kocaeli-Sakarya KTKGB kapsamında 1 / 2 5 0 0 0 ölçekli Çevre Düzeni Planının onaylanmasını 
müteakiben, 2 0 1 0 yılı içerisinde öncelikli 1 /5000 ve 1 / 1 0 0 0 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar 
Planlan ile sit alanlanna ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı yapılacak alanlar belirlenecektir. 

8.5. SAROZ KÖRFEZİ KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ 
ÇEVRE DÜZENİ PLANI 
2 0 0 9 yılı bütçesinden Saroz Körfezi KTKGB Çevre Düzeni Planının hazırlanması amacıyla Edime 
Valiliği, İl Özel İdaresine 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 TL ödenek aktarılmıştır. Valilikçe ihale edilip çalışmalara 
başlanabilmesi için bölgedeki doğal sit alanlarının mahkeme kararlan doğrultusunda yeniden 
irdelenmesi çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir. 

8.6 ANTALYA 
-Güney Antalya Turizm Alanı Kapsamında Yer Alan Tekirova,Kemer,Göynük,Beldibi 
Yerleşmeleri 1 / 2 5 0 0 0 , 1 / 5 0 0 0 ve 1 / 1 0 0 0 ölçekli planlar tamamlanacaktır. 
-Kaş-Kalkan Kıyı Bandı Turizm Merkezi 1 / 2 5 0 0 0 ölçekli çevre düzeni planı 
-Demre (Kale) Kıyı Bandı Turizm Merkezi 1 / 2 5 0 0 0 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu 
hazırlanacaktır. 
-Belek Turizm Merkezi Kapsamında Danıştay ö.Dairesince Verilecek Karar Doğrultusunda 
1 / 2 5 0 0 0 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu- gerçekleştirilecektir. 
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8.7 MUĞLA 
8.7.1 BODRUM AD AL IYALI TURİZM MERKEZİ 
Alanın 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak sürdürülen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 
planlama çal ışmaları sonuçlandırılacaktır. 

8.7.2 BODRUM YALI ÇİFTLİĞİ TURİZM MERKEZİ 
Devam eden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlama çalışmalan sonuçlandırılacaktır. 

8.73 MİLAS KAZIKLI KOYU KIYI BANDI TURİZM MERKEZİ 
5000 bütüncül Nazım İmar Planı çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir. 

8.8. AYDIN 
8.8.1 D İDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ 
Alt ölçekli planlar onaylanacaktır. 

8.8.2 AKBÜK TM 
Teikhiussa Antik Kenti, Saplıada Mevkii 2. kısım 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Çukur 
Mevkii 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar tamamlanacaktır. 

8.8 J KUŞADASI YAT LİMANI TURİZM MERKEZİ 
Alt ölçekli plan revizyonu gerçekleştirilecektir. 

8.9 MERSİN 
TAŞUCU BOĞSAK TURİZM MERKEZİ 
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yenileme çalışmalanna Taşucu Belediye Başkanlığı 
tarafından Bakanlığımız yetkilendirmesi ile başlanılmıştır. Planın tamamlanarak onaylanması 
öngörülmektedir. 

8.10 ADANA 
8.10.1 ADANA YUMURTALIK KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM 
BÖLGESİ 

1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planimn tamamlanması öngörülmektedir 

ARAZİ TAHSİS ÇALIŞMALARI 
- Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri içinde ve dışında, imar 
planlan ile turizme ayrılmış orman alanlannın ve/veya Hazine parsellerinin araştırmasının 
yapılarak, Bakanlık tasarrufuna alınmasına, 
•Bu taşınmazların ilanına yönelik olarak altyapı, dava, işgal ve mülkiyede ilgili araştırmasının 
yapılmasına, 
• Bakanlığımızca yeni bir destinasyon olan Mersin İli, Tarsus İlçesinde kesin tahsisi yapılan 13 adet 
taşınmaz ile Antalya İli, Derme İlçesinde bulunan taşınmazlar üzerinde ön izin işlemleri 
gerçekleştirilen tesislerin en kısa zamanda turizme kazandır ı lmasına, 
- İstanbul Maslak (Ayazağa) Kültür ve Kongre Merkezi üzerinde bulunan tescilli yapıların 
restorasyonlarının ve yarım kalan kongre merkezinin tamamlanmasına, 
- Sinop Cezaevinin turizme en verimli şekilde nasıl hizmet verebilmesine ilişkin çalışmaların 
sonuçlandırılmasına, 
- 5761 sayılı yasa kapsamında tahsis işlemleri yanm kalan yatırımcılar ile ilgili işlemlerin 
sonuçlandırılmasına, 
- Kars İli, Sarıkamış İlçesinde bulunan "Katerina Köşkü", "Şişman Köşkü" ve General Faruk 
GÜLER Kışlasındaki 21 adet taşınmazın, İstanbul İli, Sur-u Sultani alanında bulunan "Deri ve 
Tenasül Hastalıklan Hastanesi"nin, "Eski Telgrafhane Binası" ve "Alay Köşkü"nün, İstanbul 
İlinde bulunan "Beşiktaş Kız Lisesi" ve "Gazhane Binalaıi'nın, İstanbul İlinde bulunan "Sirkeci 
Garı Misafirhanesi" ve TCDD Lojmanlarının, Mardin Kız Meslek Lisesi'nin, Kırşehir İlinde 
bulunan "Kesikköprü Kervansarayı (Cacabey HanıV'nın turizme kazandırılmasma çalışılacaktır. 
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ALTYAPI ÇALIŞMALARI 
2010 Yılı Yatırım Programı Mavi Bayrak Programı ve Haşaratla Mücadele Projesi için Sağlık 
Bakanlığına toplam 850.000 TL ödenek gönderilecektir. 
Ayrıca; 
• Antalya-Alanya/Çıplaklı Beldesi Kanalizasyon Hatlan Yapımı 
• Antalya-Alanya tlçesi Oba/Tosmur/Cikcilli Altyapı Uygulamaları Yapımı 
• Antalya-Serik İlçesi Boğazkent Beldesi,Yağmursuyu ve İlave Kanalizasyon Hatlarının 
Yapımı 
• Antalya-Alanya Türkler Beldesi 2. Etap Kanalizasyon Kollektör ve Terfi Merkezleri Yapımı 
• Antalya-Finike Kanalizasyon Kollektör ve Terfi Merkezi Yapımı 
• Antalya-Manavgat İlçesi Side beldesi Yağmursuyu Drenajı Yapımı 
• Muğla-Ortaca tlçesi Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı 
• Muğla-Güvercinlik Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı 
• Muğla Bodrum Katı Atık Tesisi Yapımı 
• Çanakkale-Ayvacık İçmesuyu İsale Hattı Yapımı gerçekleştirilecektir. 

2010 yılı yatınm programı için ayrılan .94.308.000 TL ödenek ile de 81 İl Özel İdaresi ve Belediye 
Başkanlıklarının altyapı uygulama projelerine destek verilmeye devam edilecektir. 
17.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, AB Genel Sekreterliği müşavirliklerine yapılan 

atamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Egemen Bağış 'ın cevabı (7/12804) 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Itakanı Sayın Egemen Bağış tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla ar/ ederim. 12.02.2010 

25.12.2009 tarihinde AB Genel Sekreteri i gi'nin bir sınavı ile ilgili verdiyim soru 
önergesinin 9. maddesinde ''Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreterlik 
müşavirliği görevine bugüne kadar kaç kişi atanmıştır? Bu kişiler kimlerdir, mezun 
oldukları üniversite vc bölümleri ile daha önce çalıştıkları işler nelerdir? Ccncl 
Sekreterlik Müşavirliği görevine atanan kişilerden hangiler, atandıktan ne kadar süre 
sonra başka kurumlara veya görevlere geçmişlerdir? Bu kişilerin müşavirlik görevinden 
sonra geçtikleri kurumlar vc görevleri nelerdir? Şu anda Genel Sekreterlik müşaviri 
olarak görev yapan kişi sayısı kaçtır?" sorularını yöneltmiştim. 

Sizin tarafınızdan 01.02.2010 tarihinde TBMM BaşkanlığYna gönderilen soru 
önergesinin cevabı 12.02.2010 tarihinde bana ulaşmıştır. Cevap metninin 9. soru ile ilgili olan 
kısmı "5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat vc Görevleri Hakkında 
Kanunun 12. maddesi uyarınca Genel Sekreter Müşaviri kadrolarına Bakan tarafından 
atama yapılır, Aynı Kanunla S adet Genel Sekreter Müşavirliği kadrosu ihdas edilmiş 
olup, bu kadrolara atamalar kanun uyarınca yapılmıştır" şeklindedir. 

Soru önergesinde sorulan sorular ile verilen cevapların ilgisiz olduğu.'soru önergesine 
verilen cevabın soru önergesi öğrenilmek istenen bilgileri karşılamadığı, adeta bu bilgileri 
gizlemeye yönelik olduğu açıktır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

- 4 9 5 -



TBMM B: 76 2 3 . 3 . 2 0 1 0 

1- Avrupa Birliği Genci Sekreterliği Genel Sekreterlik müşavirliği görevine bu soru 
önergesinin yanıtlandığı güne kadar kaç kişi atanmıştır? Bu kişiler kimlerdir, 
mezun oldukları üniversite ve bölümleri ile daha önce çalıştıkları işler nelerdir? 
Genel Sekreterlik Müşavirliği görevine atanan kişilerden hangiler, atandıktan ne 
kadar süre sonra başka kurumlara veya görevlere geçmişlerdir? Bu kişilerin 
müşavirlik görevinden sonra geçtikleri kurumlar ve görevleri nelerdir? Şu anda 
Genel Sekreterlik müşaviri olarak görev yapan kişi sayısı kaçtır? 

2- Soru önergesi ile öğrenilmek istenen bilgileri saklamaya yönelik tutumunuzun 
gerekçesi nedir? Açıklamaktan çekindiğiniz isimler mi vardır? 

3- Demokrasi, AB, şeffaflık sözlerini ağzından düşürmeyen bir Bakan'ın 
TBMM'nden ve milletvekilinden bilgi saklamasının demokrasi, AB, şeffaflık ile 
bağdaşan bir yanı var mıdır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

Sayı :B.02.1.ABG.0.20.04.00/752 2 3 / 0 3 / 2 0 1 0 
Konu : 7/12804 Sayılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİ 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi : 01/03/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.0O.02-7/12804-20375/42627 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Muharrem İNCE tarafından Devlet Bakanı ve Başmttzakereci Sayın 
Egemen BAĞIŞ'a yöneltilen 7/12804 esas numaralı Yazılı Soru önergesi ile ilgili cevap 
metni iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Egemen BAĞIŞ 
Devlet Bakanı ve Basra üzakereci 

EKİ: 1 

Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin 7/12804 Savdı Yazılı Soru Önergesine Cevap: 

5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci 
maddesinde, Genel Sekreter Müşaviri kadrolarına Bakan tarafından atama yapılacağı 
belirtilmiştir. Aynı Kanun ile 5 adet Genel Sekreter Müşavirliği kadrosu ihdas edilmiştir. 

Genel Sekreter Müşavirliği kadrolarına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48, 59 ve 60 
ıncı maddeleri ile 5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanununa uygun atamalar yapılmıştır. 
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18.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici 'nin, Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılan başvurulara 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Ömer Dinçer'in cevabı (7/12828) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16.02.2010 

Mehmet EKİCİ 
Yozgat Milletvekili 

1- Yozgat Işkur İl Müdürlüğü'ne, AKP iktidarının işbaşına geldiği 2002 yılından bu 
güne kadar yıllar itibariyle iş müracaatında bulunan vatandaşlarımızın vasıfları 
itibariyle sayısı nedir? 

2- Yozgat Işkur İl Müdürlüğü'nden, 2002 yılından bugüne kadar işsiz kalmaları 
sebebiyle İşsizlik Sigortası'ndan faydalanmak üzere müracaat eden 
vatandaşlarımızın sayısı nedir? 

TC. 
ÇALIŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Türkiye İş Kurumu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Sayı :B.13.1.TİK.0.073.00.08-610/9o/9£ i ^ / 03 / 2010 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet EKlCİ'ye ait 7/12828 Esas Nolu yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabî bilgi ve değerlendirmeler ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇEjL 
Bakan 

Ek: 
Yazı ve eki 
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET EKİCİ'YE AİT 
7/12828 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

Yozgat İlinde 2008 ve 2009 yıllarında İŞKUR'a iş müracaatında bulunan 
vatandaşlarımızın vasıfları itibariyle sayılan aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

Yozgat İli 2008 Yılı Vasıflarına Göre İş Başvurusu Sayıları 

Meslekler Toplam 
Madencilikjnşaatlmalat Ve Ulaştırma Sektörlerindeki Nitelik Gerektirmeyen İşlerde 
Çalışanlar 1673 

Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 180 

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 176 

Büro Elemanları 127 

Fizik, Matematik ve Mühendislik Bilimleri ile İlgili Profesyonel Meslek Mensupları 112 
Kişisel Hizmetler ve Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar 66 

Sürücüler Ve Hareketli Makinelerin Operatörleri A 4 

40 Diğer Profesyonel Meslek Mensupları 
A 4 

40 

Maden Çıkarımı ve inşaatla ilgili İşlerde Çalışan Sanatkârlar 40 

Metal İşleme ve Makine ile ilgili işlerde Çalışan Sanatkârlar 36 

Makine Operatörleri ve Montajcıları 34 

Diğer Sanatkârlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar 23 
Yaşam Bilimleri ve Sağlık ile İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 21 

Satış ve Hizmetler ile ilgili Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar 14 

Eğitim Bilimleri ile İlgili Profesyonel Meslek Mensupları 14 

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar 13 

Eğitim Bilimleri ile İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 12 

Şirket Müdürleri 11 
8 Modeller, Satış Elemanları Ve Tanıtım Elemanları 

11 
8 

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Ormancılık ve Su Ürünleri 
Çalışanları 8 
Yaşam Bilimleri ve Sağlık ile ilgili Profesyonel Meslek Mensupları 8 

Sabit Tesis Operatörleri 7 

işletmeciler ve Sorumlu Müdürler 2 
2 Hassas İşlerde, El Sanatları ve Basım ile ilgili İşlerde Çalışanlar 

2 
2 

GENEL TOPLAM 2691 

2008 yılında 92 vasıfsız vatandaşımız Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğüne iş müracaatında 
bulunarak kayıt yaptırmıştır. 
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Yozgat İli 2009 Yılı Vasıflarına Göre tş Başvurusu Sayıları 

Meslekler Toplam 

4774 
Madencilik,lnşaat,lmalat ve Ulaştırma Sektörlerindeki Nitelik Gerektirmeyen işlerde 
Çalışanlar 

Toplam 

4774 

Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 679 

Kişisel Hizmetler ve Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar 147 

Büro Elemanları 120 

Fizik ve Mühendislik Bilimleri ile ilgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 109 

Sürücüler ve Hareketli Makinelerin Operatörleri 92 

Eğitim Bilimleri İle ilgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları J * 7 _ 

Fizik, Matematik ve Mühendislik Bilimleri İle ilgili Profesyonel Meslek Mensupları 85 

Maden Çıkarımı ve İnşaatla ilgili işlerde Çalışan Sanatkârlar 70 

Diğer Sanatkârlar ve İlgili işlerde Çalışanlar 54 

Satış ve Hizmetler ile ilgili Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar 45 

Makine Operatörleri ve Montajcıları 43 

Metal İşleme ve Makine İle ilgili işlerde Çalışan Sanatkârlar 32 

Eğitim Bilimleri ile İlgili Profesyonel Meslek Mensupları 31 

Yaşam Bilimleri ve Sağlık ile ilgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 19 

Diğer Profesyonel Meslek Mensupları 19 
Sabit Tesis Operatörleri 16 

Modeller, Satış Elemanları ve Tanıtım Elemanları 13 

Yaşam Bilimleri ve Sağlık ile ilgili Profesyonel Meslek Mensupları 11 
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Ormancılık ve Su Ürünleri 
Çalışanları 11 

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar 8 

Şirket Müdürleri 6 
Hassas İşlerde, El Sanatları ve Basım İle ilgili işlerde Çalışanlar 5 

İşletmeciler ve Sorumlu Müdürler 4 
Kanun Yapıcılar ve Üst Düzey Yöneticiler 2 

GENEL TOPLAM 6482 

2009 yılında 276 vasıfsız vatandaşımız Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğüne iş 
müracaatında bulunarak kayıt yaptırmıştır. 

2002-2007 dönemine ait başvuru sayılan, İŞKUR veri sistemindeki değişiklik 
nedeniyle sorgulanamadığmdan verilememektedir. 
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öte yandan Yozgat JŞKUR îl Müdürlüğü'ne 2002-2010 yılları arasında işsizlik 
ödeneğinden yararlanmak için başvuran vatandaşlarımızın sayısı aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Yıllara Göre İşsizlik ödeneği Başvuruları 

Yıllar Başvuru 

2002 288 
2003 531 
2004 656 
2005 898 
2006 550 
2007 512 
2008 786 
2009 1.350 

2010(*) . 300 
TOPLAM 5.871 

(*) 28.02.2010 tarihine kadar * 

19.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş 'in, Ankara 'da bazı tarihî eserlerin bulunduğu alanlardaki 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/12917) 

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 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yazılı fcfarak_ 

yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 

Tarihi eserlere verilen değer ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösterdiği gibi 
çağdaşlığın da önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Topraklarımız 
üzerindeki kültürel miras, hangi tarihte kimler tarafından bırakılmış olursa olsun 
insanlığın ortak değerleridir. Bu eserleri korumak bir vatandaşlık görevi olduğu kadar 
kamununda görevleri arasındadır. 

Dünya kültür mirası ve ülkemizin önemli tarihi eserlerinden biri de Başkent 
Ankara'da bulunan Augustus tapınağıdır. Söz konusu tapınak Ulus'ta, Hacı Bayram 
Câmü bitişiğinde yer almaktadır. M.ö. 25 yılından sonra, Frigya Tanrısı Men adına 
yapılmış olan tapınak zamanla yıkılmıştır. Bugün kalıntıları bulunan tapınak ise son 
Galat hükümdarı Amintos'un oğlu kral Pilamenes tarafından Roma İmparatoru 
Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmıştır. Bizanslılar zamanında 
çeşitli eklemeler yapılıp, pencereler açılarak kilise haline getirilmiştir. 

Tapınak 1555 yılında İmparator Ferdinand'ın yolladığı Hollandalı Busbecque 
tarafından bulunmuştur. 1930 yılında Dr. Hamit Zübeyr Koşay tarafından 
gerçekleştirilen kazılarda, tapınağın tüm mimari yapısı ortaya çıkarılmıştır. 

Aslı Roma tapınağında bulunan ve Augustus'un başardığı işleri gösteren 
Latince ve Yunanca dilleri ile yazılmış vasiyetnamesi (Res Gestae Divi Augusti) bir 
yazıt ile bu tapınağın türbeye bitişik duvarına konulmuştur. 

Taşıdığı özellikler nedeniyle 2002 yılında Dünya Anıtları Vakfı tarafından 
dünyada korunması gereken 100 anıt arasına alınmıştır. Çok ve tek tanrılı dinlerin 
ortak tapınağı olarak dünyada bir benzeri daha bulunmayan bu tapınağın içinde 
başlatılan havuz ve tuvalet inşaatı büyük tepkilere neden olmaktadır. 
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Bir taraftan ülkemizden yurt dışına kaçırılmış olan tarihi eserleri tekrar yurda 
getirmek için yoğun çaba harcanırken diğer taraftan da bazı çağdışı zihniyetlerin 
ülkemizde bulunan tarihi eserleri tahrip etmesi büyük çelişkidir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Hacı Bayram Camii bitişiğinde bulunan Augustus Tapınağı'nda ve Kentsel 
SİT alanı sınırları içerisinde kalan bölümde, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından inşaat çalışmaları yapıldığı, bu kapsamda Augustus tapınağının 
kaldırılan koruma duvarlarının yerine havuz inşaatına başlandığı, surların 
bittiği yerde kazı yapılarak tuvalet yapıldığı, SİT alanında peyzaj 
uygulamalarına başlandığı iddiaları doğru mudur? 

2- Bu çalışmalar için ilgili hangi kurum ve kurullardan İzin alınmıştır? Bu 
izinlerin tarihi ve kapsamı nedir? Yapılan çalışmalar ilgili kurum ve 
kurullarca nasıl denetlenmektedir? 

3- Söz konusu eserde meydana gelecek ve geri dönüşü mümkün olmayan^ 
tahribatların sorumlusu kim olacaktır? Bu duruma Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Ankara Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu müdürlüğü neden müdahale 
etmemektedir? 

4- Tarihsel ve kültürel değerleri yok sayan bir anlayışın ülkemizin uluslararası 
düzeydeki saygınlığına büyük zarar verdiği görülmektedir. Bu anlayışın 
neticesinde ortaya çıkan durumun yurtdışında bulunan ve ülkemize geri 
getirilmek için büyük çaba sarf edilen tarihi eserlerin iadesinde olumsuz bir 
etki yaratmayacak mıdır? 

5- Ulus'ta daha inşa edilen Ulus Şehir çarşısının altında hangi tarihi kalıntılar 
yer almaktadır? Yapımına hangi kurul tarafından izin verilmiştir? Şu anda 
burada bulunan iş merkezi hangi firmaya aittir? Sahibi kimdir? 

6- Ankara Tandoğan Meydanında bulunan Su Perisi Heykelini kaldıran, 
sanatın içine tüküren zihniyet şimdi de Augustus Tapınağı'na tuvalet 
yapmaktadır? Engellemeyecek misiniz? 

7- Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasının yok olmasına daha ne kadar göz 
yumulacaktır? Sorumlular hakkında bir işlem yapılacak mıdır? 

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 

S t r a t e j i G e l i ş t i r m e B a ş k a n l ı ğ ı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00 - 6 1 0 / f 6 / o3 / 2010 
K o n u : Soru Önergesi 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 08/03/2010 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02 - 43110 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ'in 7/12917 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bilgilerini arz ederim. 

EK: Cevap 
Ertuğrul GÜNAY 

Bakan 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ ATEŞ'İN 7/12917 
ESAS NCKLU YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA 

HAZIRLANAN CEVAP 

SORU 1 : Hacı Bayram Camii bitişiğinde bulunan Augustus Tapmağı'nda ve 
Kentsel SİT alanı sınırlan içerisinde kalan bölümde, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından inşaat çalışmaları yapıldığı, bu kapsamda Augustus Tapınağı'nın 
kaldırılan koruma duvarlarının yerine havuz inşaatına başlandığı, surların bittiği 
yerde kazı yapılarak tuvalet yapıldığı, SİT alanında peyzaj uygulamalarına 
başlandığı iddiaları doğru mudur? 

SORU 2 : Bu çalışmalar için ilgili hangi kurum ve kurullardan izin alınmıştır? 
Bu izinlerin tarihi ve kapsamı nedir? Yapılan çalışmalar ilgili kurum ve kurullarca 
nasıl denetlenmektedir? 

SORU 3 : Söz konusu eserde meydana gelecek ve geri dönüşü mümkün 
olmayan tahribatların sorumlusu kim olacaktır? Bu duruma Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Ankara Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü neden müdahale etmemektedir? 

SORU 4 : Tarihsel ve kültürel değerleri yok sayan bir anlayışın ülkemizin 
uluslararası düzeydeki saygınlığına büyük zarar verdiği görülmektedir. Bu anlayışın 
neticesinde ortaya çıkan durumun yurt dışında bulunan ve ülkemize geri getirilmek 
için büyük çaba sarf edilen tarihi eserlerin iadesinde olumsuz bir etki yaratmayacak 
mıdır? 

CEVAP 1-2-3-4 : Hacı Bayram Camii'nin arka kısmında bulunan mevcut tek 
katlı baraka türündeki tuvaletlerin ihtiyaca cevap vermemesi, Camii'nin siluetini 
olumsuz etkilemesi ve Camii'nin arka girişine çok yakın olması nedeniyle 
kaldırılarak yerine Hacı Bayram Camisine daha uzak bir noktada yeraltı tuvaletleri 
yapılabilmesi için hazırlanan projenin değerlendirilerek gerekli iznin verilmesi 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından talep edilmesi üzerine Ankara 
Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ve Ankara 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararlarına istinaden alanda 
peyzaj uygulamalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanmış, tuvalet 
yapımına yönelik projenin uygunluğuna karar verilmiş, ancak tuvalet projesine 
ilişkin uygulamalara henüz başlanmamıştır. 

Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim 
Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 18'inci 
maddesi doğrultusunda Agustus Tapınağı için Anıt Eser Kürulu^uöJİrnuş olup 
işlemler Anıt Eser Kurulunca yürütülmektedir. 
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- Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 04/09/2009 tarihli ve 446 sayılı kararı ile "Ankara ili, Altındağ ilçesinde 
bulunan tescilli Augustus Mabedi'nin yanında yer alan parka ilişkin projenin 
üzerinde düzeltildiği şekli ile uygun olduğuna ve onaylanmasına, uygulamanın 
onaylanan proje doğrultusunda ilgili kurum denetiminde yapılmasına, temel 
hafriyat çalışmasının müze müdürlüğü denetiminde yapılmasına, havuz ve zemin 
kaplaması alternatiflerinin uygulama yapılmadan önce Ankara Yenileme Alanı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine" karar verilmiştir. 
Bu kararla mevcut yeşil alanın yeniden düzenlenmesi ve yapılan havuza ilişkin proje 
onaylanmıştır. 

- Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05/11/2009 
tarihli ve 4544 sayılı kararı ile "Ankara ili, Altındağ ilçesi, Hacıbayram Bölgesi, 
Kentsel Sit Alanı içinde, 19985 ada iki parselde (eski 11 pafta, 8784 ada, 1 parsel) yer 
alan tescilli Augustus Tapınağı' run yanında yer alan havuza ilişkin sunulan 
alternatiflerden havuz kaplaması için Verde Guatemala (nefti yeşil + siyahi) geçiş 
yolu Paladiyen Döşeme için andezit, traverten (bej tonlu) malzeme kullanılmasına, 
Belediye temsilcisinin yaptığı sözlü öneri üzerine havuzun süs havuzu olarak 
düzenlenmesine, Augustus Mabedi'nin mevcut çevre duvarına ilişkin hazırlanan 
projenin uygun olduğuna" karar verilmiştir. 

- Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05/11/2009 
tarihli ve 4545 sayılı kararı ile "Ankara ili, Altındağ ilçesi, Hacı Bayram 
Mahallesi'nde kentsel sit alanı içerisinde tescilli Hacı Bayram Camii avlusunda 
yapılması istenilen yer altı tuvaletlerinin yerinin ve sunulan projesinin uygun 
olduğuna, hafriyatın Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına, ayrıca şadırvanın 
uygulama projelerinin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna 
sunulması ve onaylanmasından sonra yapılabileceğine" karar verilmiştir. Bu kararla 
Hacı Bayram Camii ve yeraltı tuvaletlerine ilişkin proje uygun bulunmuştur. 

- Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11/12/2009 
tarihli ve 4679 sayılı kararı ile "Ankara ili, Altındağ ilçesi, Hacı Bayram Mahallesi, 
Kentsel Sit Alanı içerisinde Hacı Bayram Camii avlusunda yapılmak istenen ve 
Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05/11/2009 tarihli ve 
4545 sayılı kararı ile projesi uygun bulunan yer altı tuvaletlerine hazırlanan revize 
uygulama projesinin uygun olduğuna, projede gösterilen alt avlu kısmının 
boşaltılmasına ve yer altı tuvalet projesine eklenmesinin uygun olduğuna, bu alanın 
ve Hacı Bayram Camii'nin orijinal giriş kotunun belirlenmesi için karar eki projede 
gösterilen 3 ayrı noktadan Müze Müdürlüğü uzmanlarınca sondaj kazısı 
yapılmasına" karar verilmiştir. 
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- Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/02720^0« 
tarihli ve 4895 sayılı kararı ile "Ankara ili, Altındağ ilçesi, Hacı bayram Bölgesi, 
kentsel sit alanı içinde, 19985 ada iki parselde (eski 11 pafta, 8784 ada, 1 parsel) yer 
alan tescilli Augustus Tapınağı'nın yanında yapılan havuza ilişkin Kurulun 
05/11/2009 tarihli ve 4544 sayılı kararının 2'nci paragrafında yer alan "süs havuzu 
olarak" ifadesinin "kuru havuz olarak" şeklinde düzeltilmesine, ayrıca anılan havuza 
ait Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
04/09/2009 tarihli ve 446 sayılı kararı ile onaylı park projesinde de havuzla ilgili 
kısmın bu doğrultuda değiştirilerek Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kuruluna üetilmesi hususunun Belediyesinden istenilmesine" karar 
verilmiştir. Bu kararla projede yer alan süs havuzunun, kuru havuz olarak 
değiştirilmesine karar verilmiştir. 

Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 04/09/2009 tarihli ve 446 sayılı kararı, Ankara Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05/11/2009 tarihli ve 4544 sayılı kararı ile 
Augustus Tapınağı çevre duvarı uygulamalan ve havuz uygulamalarına Ankara 
Büyükşehir Belediyesi tarafından'başlanılmış olup alanda yapılan tüm uygulamalar 
yukarıda anılan Kurul kararlan gereğince Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmektedir. 

Tapınağın çevresine ilişkin konulann ilgili Koruma Kuruluna iletilmeden 
önce, Augustus Tapınağı Anıt Eser Kurulunda değerlendirilmesi gerektiği, ilgili 
Koruma Kurulu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bildirilmiştir. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan tüm uygulamalara ilişkin, 
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ilgili Koruma Kurulu 
Müdürlüğü ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından 
raporlar hazırlanmış, değerlendirilmek üzere ilgili Koruma Kuruluna gönderilmiş 
olup nihai karar henüz Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne 
bildirilmemiştir. Agustus Tapınağı ile ilgili işlemler Tapınak için kurulan Anıt Eser 
Kurulu tarafından yürütülmektedir. 

S O R U 5 : Ulus'ta daha inşa edilen Ulus Şehir Çarşısının altında hangi tarihi 
kalıntılar yer almaktadır? Yapımına hangi kurul tarafında izin verilmiştir? Şu anda 
burada bulunan iş merkezi hangi firmaya aittir? Sahibi kimdir? 

CEVAP 5 : Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 
20/02/1995 tarihli ve 3873 sayılı kararı gereğince Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi denetiminde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 16/03/1995 
tarihli ve 1507 sayılı yazısıyla kazı izni verilmiştir. Söz konusu çalışmalarda sırasıyla 
en üstte Osmanlı, Beylikler, Selçuklu, Doğu Roma ve geniş şekilde Roma'Dönemi 
Helenistik, Galat, Frig tabakası tespit edilmiştir. 
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Ulus Şehir Çarşısı binasına ait proje ile söz konusu alanda Müze Müdürlüğü 
denetiminde yapılan kazı çalışmaları neticesinde Ankara Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Koruma Kurulunda değerlendirilerek 10/10/1997 tarihli 
ve 5448 sayılı karar alınmış ve proje onaylanmıştır. Geç Roma - Erken Bizans 
Dönemine ait kalıntılara rastlanılmış ve bu kalıntıların bulunduğu alan aynı karar ile 
I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Ulus Çarşı binasının yapıldığı 
6101 ada, 2 parsele ait 20/12/1991 tarihli tapu tescil belgesinde Hacı Mustafa 
TARMAN ve 21 ortağının ismi yer almaktadır. 

SORU 6 : Ankara Tandoğan Meydanında bulunan Su Perisi Heykelini 
kaldıran, sanatın içine tüküren zihniyet şimdi de Augustus Tapınağı'na tuvalet 
yapmaktadır? Engellemeyecek misiniz? 

SORU 7 : Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasının yok olmasına daha ne 
kadar göz yumulacaktır? Sorumlular hakkında bir işlem yapılacak mıdır? 

CEVAP 6-7 : Tandoğan Meydanında bulunan Su Perisi Heykeli ile heykelin 
bulunduğu alan 2863 sayılı Kanun kapsamında bulunmamaktadır. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu korunması gerekli 
taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hususları ve bunlarla ilgili 
gerçek ve tüzel kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsamakta, anılan Kanunun 
9'uncu maddesinde izinsiz müdahale ve kullanma yasağına, 65'inci maddesinde de 
cezalara ilişkin hükümler yer almakta olup kararlara uyma zorunluluğu hakkındaki 
61'inci maddesinde ise "Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve 
tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurullarının kararlarına 
uymak zorundadır." denmiştir. 

Ankara ilinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile 
Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu faaliyet 
göstermekte olup bu Kanun kapsamında kalan taşınmazlardaki uygulamalar ilgili 
Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmekte, karar gereklerinin yerine getirilmesi 
ilgili idarelerden istenmekte. Koruma Bölge Kurullarından izin alınmadan yapılan 
uygulamalar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmaktadır. 

20.-Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, katkı ve öğrenim kredisi geri ödemelerine ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/12963) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz eder im. Saygılarımla. 25 .02 .2010 

HulusİGüvel 

Adana Milletvekili 
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1. 2 0 0 2 - 2 0 1 0 yılları aras ında v e yıllar it ibariyle Yüksek ö ğ r e n i m Kredi v e Yurtlar 

Kurumunca kaç y ü k s e k ö ğ r e n i m ö ğ r e n c i s i n e , n e kadar katkı v e ö ğ r e n i m kredisi ver i lmişt ir? 

2 . 2 0 0 2 - 2 0 1 0 yılları aras ında v e yıllar it ibariyle Yüksek ö ğ r e n i m Kredi v e Yurtlar 

K u r u m u n d a n katkı v e ö ğ r e n i m kredisi a lmış o l u p k a n u n d a ö n g ö r ü l e n s ü r e i çer i s inde b o r c u n u 

ö d e y e m e y e n m e z u n sayısı kaçtır? Söz k o n u s u m e z u n l a r ı n anapara v e faiz o l m a k ü z e r e 

t o p l a m borcu n e kadardır? 

3 . 2 0 0 2 - 2 0 1 0 yı l lan aras ında v e yıllar itibariyle Katkı v e ö ğ r e n i m kredisi geri 

ö d e m e l e r i s ıras ında ö d e m e l e r i n a k s a m a s ı s o n u c u n d a m u a c c e l o lan borç miktarı n e kadardır? 

Kaç m e z u n u m u z u n borçları m u a c c e l ha l e ge lmiş t i r? Katkı v e ö ğ r e n i m kredisi geri ö d e m e l e r i n i 

yapamadık lar ı için kaç m e z u n u m u z icra t ak ib ine uğratı lmışt ır? 

I 
T . C . 

M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 
Strateji G e l i ş t i r m e B a ş k a n l ı ğ ı 

S a y ı : B . 0 8 . 0 . S G B . 0 . 7 3 . 0 2 . 0 0 / / 9 2 F / / 0 / 2 0 1 0 

K o n u : S o r u ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : 0 9 . 0 3 . 2 0 1 0 tarihli v e A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 2 0 6 7 7 sayı l ı y a z ı . 

A d a n a M i l l e t v e k i l i S a y ı n H u l u s i G Ü V E L ' i n , "Katkı v e ö ğ r e n i m kredis i geri 
ö d e m e l e r i n e i l i şk in" İlgi y a z ı eki 7 / 1 2 9 6 3 e s a s numaral ı y a z ı l ı soru ö n e r g e s i i n c e l e n m i ş t i r . 

B a ş b a k a n l ı ğ ı n tekl i f i üzer ine ; B a k a n l ı ğ ı m ı z a bağ l ı b u l u n a n Y ü k s e k ö ğ r e n i m Kredi v e 
Yurt lar K u r u m u G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n B a ş b a k a n l ı ğ a b a ğ l a n m a s ı , C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı n c a u y g u n 
b u l u n m u ş v e b u Karar 0 4 . 0 5 . 2 0 0 9 tarihli v e 2 7 2 1 8 (Mükerrer ) say ı l ı R e s m î G a z e t e ' d e 
y a y ı m l a n m ı ş t ı r . A y r ı c a , a n ı l a n R e s m î G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a n ; B a ş b a k a n l ı ğ a bağ l ı v e i lg i l i 
kuruluş lar i l e g ö r e v l e r i n D e v l e t B a k a m v e B a ş b a k a n Yard ımcı lar ı i l e D e v l e t Bakanlar ı 
aras ındaki d a ğ ı l ı m ı n ı d ü z e n l e y e n 2 0 0 9 / 6 numaral ı B a ş b a k a n l ı k G e n e l g e s i i l e d e Y ü k s e k 
ö ğ r e n i m Kred i v e Yurt lar K u r u m u G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü D e v l e t B a k a n ı S a y ı n Faruk N a f i z 
Ö Z A K ' a b a ğ l a n m ı ş o l u p s ö z k o n u s u soru ö n e r g e s i n i n s e h v e n taraf ıma y ö n e l t i l d i ğ i 
değer l end ir i lmekted ir . 

Bilgilerinize arz ederim. 

M i l l î E ğ i t i m B a k a n ı 
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3 5 1 Sayılı Yüksek ö ğ r e n i m Kredi V e Yurtlar Kurumu Kanunu'nun 16'nc ı m a d d e s i 2'nci 

f ıkrasında "Öğrenci , b o r c u n u ö ğ r e n i m g ö r d ü ğ ü ö ğ r e t i m k u r u m u n u n n o r m a l ö ğ r e n i m 

süres in in b i t i m i n d e n i t ibaren iki yıl (öğrenc in in l i sansüs tü e ğ i t i m y a p m a s ı h a l i n d e ü ç yıl) s o n r a 

b a ş l a m a k ü z e r e , kredi aldığı süren in yarısı kadar s ü r e d e v e aylık d ö n e m l e r ha l i nde Kuruma 

ö d e m e k zorundadır ." D e n i l m e k t e d i r . 

Bu it ibarla; 
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21.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki özürlülere yönelik meslekî 
rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/12986) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞTNA 

Aşağıdaki sorulanmm Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

5378 sayılı özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrasında, "özürlülerin 

yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte eğitilmesi, meslek kazandırılması, verimli 

kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla meslekî rehabilitasyon 

hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması esastır." ifadesi yer almaktadır. Yine aynı 

kanunun 13. maddesi 3. Fıkrasında "Gerçek veya tüzel kişilerce açılacak olan özel meslekî 

rehabilitasyon merkezleri, yetenek geliştirme merkezleri ve korumalı işyerlerinin değişik 

tipleri ile özel işyerlerinde bireylerin bireysel gelişimleri ve yeteneklerine uygun iş veya 

becerilerini geliştirici tedbirler alınır." denilmektedir. Bu kapsamda: 

1. 2008-2009 yılları içinde, Adıyaman ili içerisinde yaşayan kaç özürlü vatandaşımız, 

kanunda öngörülen mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmıştır? 

2. Adıyaman ilinde, mesleki rehabilitasyona ilişkin var olan merkeze yenilerinin 

eklenmesi amacıyla herhangi bir çalışma var mıdır? Yoksa böyle bir çalışma yapılacak 

mıdır? 

3. Mesleki rehabilitasyon uygulaması sonucunda, Adıyaman ilimizde kaç özürlü 

vatandaşımız işe yerleştirilmiştir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.007.00/^?^ 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi BaşkanlığYnın 09.03.2010 tarih ve A.0L0.GNS.0.10.00.02-7/12986-20687/43312 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket KÖSE'ye 

ait 7/12986 esas notu yazılı soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ - ,„ — 

5378 sayılı özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrasında, "özürlülerin 
yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte eğitilmesi, meslek kazandırılması, 
verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla meslekî 
rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması esastır." ifadesi yer 
almaktadır. Yine aynı kanunun 13. maddesi 3. Fıkrasında "Gerçek veya tüzel 
kişilerce açılacak olan özel meslekî rehabilitasyon merkezleri, yetenek geliştirme 
merkezleri ve korumalı işyerlerinin değişik tipleri ile özel işyerlerinde bireylerin 
bireysel gelişimleri ve yeteneklerine uygun iş veya becerilerini geliştirici tedbirler 
alınır." denilmektedir. Bu kapsamda: 

SORULAR: 

1) 2008-2009 yıllan içinde, Adıyaman ili içerisinde yaşayan kaç özürlü vatandaşımız, 
kanunda öngörülen mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmıştır? 

2) Adıyaman İlinde, mesleki rehabilitasyona ilişkin var olan merkeze yenilerinin 
eklenmesi amacıyla herhangi bir çalışma var mıdır? Yoksa böyle bir çalışma 
yapılacak ıradır? 

3) Mesleki rehabilitasyon uygulaması sonucunda, Adıyaman ilimizde kaç özürlü 
vatandaşımız işe yerleştirilmiştir? 

Ek: 1 Yazı 
Devlet Bakanı 

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN DT.ŞEVKET KÖSE'NİN 
7/12986 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 
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CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüz özürlü bireylere bakım hizmeti vermektedir. Adıyaman İlinde 
7-18 yaş grubu erkek zihinsel özürlülere hizmet sunan Adıyaman 80. Yıl Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 32 özürlü bakım hizmeti almaktadır. 

Yasal düzenlemeler gereği özürlü bireylerin mesleki rehabilitasyonları Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın, özürlü bireylerin istihdamı ise Türkiye İş Kurumu'nun görev ve yetki alanında 
yer almaktadır. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığınca 
verilen cevaba göre; 

5378 sayılı özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinde "özürlünün rehabilitasyon 
talebinin karşılanamaması halinde özürlü, hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili belediye 
her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı merkeze öder." hükmü 
yer almaktadır. 

Bütçe talimatında düzenleme yapılarak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerini?/ 
açılabilmesi için Başkanlığımız tarafından içişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel 
Müdürlüğüne 12/11/2008 tarihli ve 2339 sayılı yazı gönderilmiştir. 

İlgili yazıda, bütçe talimatının hazırlanması aşamasında özel mesleki rehabilitasyon 
merkezleri için Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce gerekli düzenlemelerin yapılması 
istenilmiştir. Bunun yanısıra İş Kanunun 30 unca maddesi uyarınca, özürlü çalıştırmayan 
işverenlerden ceza olarak kesilen paralar özürlülerin meslek eğitimi ve rehabilitasyonunda 
kullanılmaktadır. 

4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca Adıyaman ilinde özürlülerin 
mesleki rehabilitasyonlarına yönelik olarak açılan kurslara ilişkin bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

2008 yılında açılan kurs sayısı 7 katılan özürlü sayısı 74 kişi, 
2009 yılında açılan kurs sayısı 2 katılan özürlü sayısı 26 kişi olup . 
2008-2009 yıllarında açılan toplam kurs sayısı 9 katılan özürlü kursiyer sayısı 100 

kişidir. 

özürlülere yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri; Valiliklerin, yerel 
yönetimlerin, özürlü sivil örgütlerinin başvuruları ile yapılmakta olup, bu yönde başvuruların 
iletilmesi durumunda özürlülere yönelik kurslar düzenlenebilecektir, özel Mesleki 
Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde "(1) özel Mesleki 
Rehabilitasyon Merkezinin açılması, devri, nakli, kapatılması ve personel görevlendirmesi 
işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim Kurumları mevzuatına göre yürütülür. Ancak, 
özel mesleki rehabilitasyon merkezinin açılabilmesi için Türkiye iş Kurumu il 
müdürlüklerinden de uygun görüş istenir. 

(2) Merkeze, başvuruda daha sonra ilave edilecek özür grupları için de ayrıca izin 
alınır. Hizmet verilecek her bir özür grubu için rehabilitasyon ve kurs programı hazırlanır. 
Merkezin fiziksel şartları ve donanımı hizmet verilecek her bir özür grubuna uygun şekilde 
düzenlenir. 
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(3) Mesleki eğitimini tamamlayan özürlülerin merkez tarafından Türkiye iş 
Kurumuna kayıt yaptırılması için bildirilmesi gerekir." ifadesi yer almaktadır. 

Bu madde gereği özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezinin açılmasından Türkiye İş 
kurumu yetkili ve sorumludur. Türkiye İş Kurumu bu hizmetlerini 4857 sayılı İş Kanunun 30 
uncu maddesi uyarınca özürlü çalıştırmayan işverenlerden ceza olarak kesilen paralar 
özürlülerin meslek eğitimi ve rehabilitasyonunda kullanılmaktadır. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdüriüğü istatistiklerine göre 2008 yılında Adıyaman 
ilinde toplam 43 Özürlü, 2009 yılında ise toplam 123 özürlü işe yerleştirilmiştir. 

Saygılarımla. 

Selma Aliye KAVAF 
Devlet, Bakanı 

22.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz 'ün, Rusya 'ya yapılan ihracata yönelik çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/12989) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mustafa ENÖZ ^ 
Manisa Milletvekili 

Rusya Federasyonuna yapılan ihracatımız ülkemiz dış ticaretinin önemli 
bir bölümünü teşkil etmekte ve ülkeler sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. 

Rusya Federasyonuna yapılan ihracatta Rusya para birimi Rublenin 
kullanılması, ihracatta istenilen zorunlu analiz fiyatlarının Rusya ya ihracat 
yapan Akdeniz ülkelerinin analiz fiyatları ile eşit hale j getirilmesi, Rusya 
Federasyonuna yapılan ihracatta Rusya Federasyonundan alınan Dozvola 
(Uluslar arası geçiş) belgelerinin arttırılması ihracatçılarımıza büyük kolaylık 
sağlayacaktır. 

Sorular: 

1- İhracatçımızın dolar kurundan zarar görmemesi için, Rusya 
Federasyonuna yapılan ihracatımızın Rusya para birimi Ruble üzerinden 
yapılabilmesi için bir çalışmanız var mıdır? 

2- Rusya Federasyonuna yapılan ihracatta istenilen zorunlu analiz 
fiyatlarının Rusya ya ihracat yapan Akdeniz ülkelerinin analiz fiyatları ile eşit 
hale getirilmesi ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? 

3 - Rusya Federasyonuna yapılan ihracatta Rusya Federasyonundan alınan 
Dozvola(Uluslar arası geçiş) belgeleri yeterince alınamadığı için ihracatçılarımız 
mallarını yabancı plakalı tırlarla ihraç etmek zorunda kalmaktadır, 
ihracatçılarımızın ihracatlarını kendi tırları ile yapabilmeleri için Dozvola 
belgelerinin sayısının arttırılması ile ilgili bir projeniz bulunmakta mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1.DTM.0.09/610-[2010-7/12989] 1 -3 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
2 2 . 0 1 2 0 1 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 09/03/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/12989-20721/43349 sayılı yazılan. 

tlgi'de kayıtlı yazılan eki Manisa Milletvekili Sn. Mustafa ENÖZ tarafından verilen 7/12989 
sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Manisa Milletvekili Sn. Mustafa ENÖZ tarafından verilen 7/12989 sayılı yazılı soru önergesine 
ilişkin sorular ve cevaplar 

Rusya Federasyonuna yapılan ihracatımız ülkemiz dış ticaretinin önemli bir bölümünü teşkil 
etmekte ve ülkeler sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. 

Rusya Federasyonuna yapılan ihracatta Rusya para birimi Rublenin kullanılması, ihracatta 
istenilen zorunlu analiz fiyatlarının Rusya ya ihracat yapan Akdeniz ülkelerinin analiz fiyatları ile eşit 
hale getirilmesi, Rusya Federasyonuna yapılan ihracatta Rusya Federasyonundan alınan Dozvola 
(Uluslararası geçiş) belgelerinin artünlması ihracatçılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. 

1-İhracatçımızın dolar kurundan zarar görmemesi için, Rusya Federasyonuna yapılan 
ihracatımızın Rusya para birimi Ruble üzerinden yapılabilmesi için bir çalışmanız var mıdır? 

2- Rusya Federasyonuna yapılan ihracatta istenilen zorunlu analiz fiyatlarının Rusya ya ihracat 
yapan Akdeniz ülkelerinin analiz fiyatlan ile eşit hale getirilmesi ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? 

,î-Rusya Federasyonuna yapılan ihracatta Rusya Federasyonundan alınan Dozvola (Uluslararası 
geçiş) belgeleri yeterince alınamadığı için ihracatçılanmız mallar.ru yabancı plakalı Urlarla ihraç 
etmek zorunda kalmaktadır, lhracatçılanmızın ihracatlarını kendi tırlan ile yapabilmeleri için 
Dozvola belgelerinin sayısının arttınlması ile ilgili bir projeniz bulunmakta mıdır? 

EKLER: Zafer ÇAĞLAYAN 
Devlet Bakanı 1- Cevap yazısı 

Sorular: 
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Cevap 1- Rusya Federasyonuna yaptığımız ihracatın Ruble Üzerinden yapılabilmesini 
temlnen iç mevzuatımızda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 10 Mart 2009 tarihli ve 27165 
saydı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun "Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" çerçevesinde, 32 sayılı 
K a r a r ı n 6'ııcı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "konvertıbl olmayan dövizlerin alış ve 
satışında uygulanacak esaslar Merkez Bankası'nca belirlenir." ifadesi kaldırılmış ve " M e r k e z 
Bankası'nın sadece kendi işlemlerinde kullanacağı konvertıbl dövizleri belirlemesi" 
kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu değişiklikle ülkemiz, diğer para birimlerinin ikili ticari ilişkilerde 
kullanılmasını serbest hale getirerek hukuki altyapı çalışmalarını tamamlamış ve böylelikle 
diğer para birimleri Özerinden işlem yapılmasının önünde herhangi bir engel kalmamıştır. Bu 
çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında 6 Ağustos 2009 tarihinde 
imzalanan Karma Ekonomik Komisyonu IX. Dönem Toplantısı Protokolünde yerel para 
birimleri Özerinden ticarete ilişkin bir maddeye de yer verilmiş ve bu husus ikili ticarimizin 
öncelikli hedeflerinden biri haline gelmiştir. 

Halihazırda, Rusya ile fiili olarak yerel para birimleri Özerinden işlem gerçekleştirilmeye 
başlanmış ve elimizdeki verilere göre Rusya ile bugüne kadar 200 Milyon Dolar tutarında ticari 
işlem, Ruble Özerinden gerçekleştirilmiştir. 

Cevap 2- önergede yer alan zorunlu analizlere ilişkin fiyat uygulamaları Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığı'mın görev alanı içerisinde bulunmaktadır. 

Cevap 3- Rusya geçiş belgeleri sorunu 2001 yılından bu yana devam etmekte ve Rusya 
Federasyonuma yönelik taşımalar zaman zaman durma noktasına gelmektedir. 

' 2009 yılında, iki ülke arasında imzalanmış bulunan Protokollere istinaden birinci 
çeyreğe ait geçiş belgelerinin (1250 adet ikili ve 375 adet üçüncü Olke) teatisi yapılmış iken, 
Rusya tarafınca 1 Nisan tarihinde açılmış olması gereken ikinci çeyreğe ait geçiş belgeleri 
verilmemiştir. 

20 Mart 2009 tarihi itibarıyla kota belgelerinin bitmesi ve bu tarihten sonra Rusya 
Federasyonu'na yapılan taşımalarımızın ve dolayısıyla kısmen ihracatın durması Özerine 20-21 
Nisan 2009 tarihinde Karma Ulaştırma Komisyon Toplantısı yapılmış, ancak bir sonuç elde 
edilememiştir. Konu; 16 Mayıs 2009 tarihinde Sayın Başbakanımızın Rus Başbakanı ile yaptığı 
görüşme esnasında, 26-29 Mayıs 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen ITF Konferansı vesilesiyle 
iki Olke Ulaştırma Bakanlarınım yaptıkları görüşmelerde ve iki ülkenin İlgili Dernekleri 
tarafından yapılan bir dizi görüşmelerde ele alınmıştır. 

TOrk tarafı geçiş belgelerinin tükenmesi Özerine Temmuz ayına kadar ihraç yükleri 
yabancı araçlarla taşınmış, ancak, Temmuz ayı itibariyle Rus tarafının da TOrk geçiş belgeleri 
tükenmiş ve TOrk ve Rus nakliyecileri az miktarda taşımaları UBAK belgeleri ile 
gerçekleştirmeye çalışmışlardır. 

27-28 Ağustos 2009 tarihlerinde mevcut geçiş belgesi sorununu aşabilmek amacıyla 
Moskova'da Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve söz konusu derneğin Rus tarafındaki 
muhatabı ASMAP arasında bir toplantı gerçekleştirilmiş, toplantı neticesinde 2009-2012 
yıllarına ilişkin taşıma ve pazar hedeflerini içeren hedef ve talepler hususunda uzlaşma 
sağlanmış ve 7-8 Ekim 2009 tarihlerinde Moskova'da yapılan Kara Ulaştırması Karma 
Komisyon Toplantısında, iki dernek arasında alınan kararlar resmileşerek Protokole 
kaydedilmiştir. 
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Söz konusu anlaşma sonunda imzalanan Protokol ile 2009 yılının geri kalan döneminde 
iki Olke taşımacılannca kullanılmak Özere; 2500 adet ikili, 1250 adet transit ve 500 adet 3. ülke 
geçiş belgesi teati edilmesi ve 2010 yılından itibaren Türkiye'den yük alacak Rus taşıtlarının 
sayısına bağlı olarak kota belgelerinin teati edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu toplantıda ayrıca aşağıdaki hususlarda mutabakat sağlanmıştır: 

-İki ülke arasında yapılan taşımalarda üçüncü ülke taşımacılarının payı önemli ölçüde 
artmakta olup yük taşıma p a z a r ı n d a Türkiye ve Rusya ulusal nakliyecilerinin payının, üçüncü 
ülke taşımacılarına ait payın azaltılması suretiyle artırılması gerekmektedir. 

-2010 yılının ilk yarısı için 6000 adet ikili yük taşıma geçiş belgesinin teati edilmesi 
karara bağlanmış, bununla birlikte, 2010 yılının yarı yıllık geçiş belgesinin, Rus ve Türk 
nakliyecileri arasında sırasıyla %25 ve %75 oranında Pazar dağılımı (ithal sefer sayısı) dikkate 
alınarak teati edilecektir. (Türkiye'de 2000 adet Rus aracının yüklenmesi koşusuyla) 

-2010 yılındaki ikinci parti 6000 adet ikili yük taşıma geçiş belgesi teatisi, Rus 
taşımacılannca Türkiye'den Rusya'ya bu yıl içinde 2000 sefer gerçekleştirilmesini takiben 
yapılacaktır. 

-Türk ve Rus nakliyecilerinin 2010 yılının ilk çeyreğine ait çalışma sonuçlarının 
müzakere edileceği görüşmeler Mayıs 2010'da Türkiye'de gerçekleştirilecektir. 

-Taraflar, Türkiye-Rusya pazannda Rus ve Türk nakliyecileri arasında 2011 yılında 
sırasıyla %30:%70, 2012 yılında ise sırasıyla %30:%65 oranına ulaşılması yönünde çaba sarf 
edeceklerdir. 

23.-İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin burs projesine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/13082) 

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 

Aşağıda yer alan sorulanını, Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye 
K A V A F T N yazılı olarak yanıtlamasını saygılarımla arz ederim. 

02.03.2010 

Prof. Dr. Necla Arat 
CHP İstanbul Milletvekili 

1. Kız çocukların eğitimi için örnek bir burs projesirji yıllardır basan ile 
sürdüren sivil toplum örgütünün son aylarda çeşitli baskılar yaşatılan 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olduğunu biliyor musunuz? 

2. a) Eğer biliyorsanız Birleşmiş Milletlerin Pekin+15 etkinliği kapsamında 
fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunan iyi uygulama örneği olarak 
"Türkiye'den bir başarı hikâyesi: Kardelenler"burs projesini tanıtmak 
üzere projenin sahibi olan ÇYDD'den hiçbir sorumlunun NewYork'a 
davet edilmemiş olmasını; 

b) Tanıtım için yapılan panelde bu projeyle hiçbir ilgisi ya da katkısı 
bulunmayan yazar El i f Şafak'ın konuşturulmasını nasıl açıklıyorsunuz? 

c) Devletin desteklemediği hatta baskı altında tuttuğu ÇYDD'nin 
"Kardelenler "burs projesinin fikir ve emek sahibi atlanarak (onlara haber 
dahi verilmeden) »devlet tarafından kullanılmasını etik buluyor musunuz? 
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SAYI : B.02.0.007.00/ 1 ?f 2Zj£j2M0 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanhğı'nın 15.03.2010 tarih ve A01.0.GNS.0.10.00.02-7/13082-20855/43565 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen İstanbul Milletvekili Sayın Necla ARAT'a ait 
7/13082 esas nolu yazılı soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: 1 Yazı 
Selma Aliye KAVAF 

Devlet Bakam 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.NECLA ARAT'IN 
7/13082 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORULAR: 

1) Kız çocukların eğitimi için örnek bir burs projesini yıllardır basan İla 
sürdüren sivil toplum örgütünün son aylarda çeşitli baskılar yaşatılan 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olduğunu biliyor musunuz? 

2) a) Eğer biliyorsanız Birleşmiş milletler Pekin+15 etkinliği kapsamında 
fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunan iyi uygulama örneği olarak 
"Türkiye'den bir basan hikayesi: Kardelenler" burs projesini tanıtmak 
üzere projenin sahibi olan ÇYDD'den hiçbir sorumlunun New York'a 
davet edilmemiş olmasını; 
b) Tanıtım için yapılan panelde bu projeyle hiçbir ilgi siya da katkısı 
bulunmayan yazar Elif Şafak m konuşturulmasını nasıl açıklıyorsunuz? 
c) Devletin desteklemediği hatta baskı altında tuttuğu ÇYDD'nln 
"Kardelenler" burs projesinin fikir ve emek sahibi atlanarak (onlara haber 
dahi verilmeden), devlet tarafından kullanılmasını etik buluyor musunuz? 

CEVAPLAR : 

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren kadının Statüsü Komisyonu 
(KSK) Oturumları her yıl iki hafta süre ile kadının statüsüne ilişkin konulan ele almak 
üzere New York'ta toplanmakta, ülkemiz söz konusu toplantıları resmi bir heyet ite 
izlemektedir. Söz konusu heyetlerde kamu kurumu temsilcilerinin yanı sıra, ilgili 
akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer alması 
sağlanmaktadır. 
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KSK oturumları sırasında resim programdan ayrı, ancak bu toplantılarla eş 
zamanlı olarak sivil toplum kuruluşları ve özel sektör tarafından çeşitli konularda "yan 
etkinlikler" de düzenlenmektedir. 

1-12 Mart 2010 tarihleri arasında New York'ta gerçekleştirilen 54. KSK 
Oturumu sırasında 1 Mart 2010 tarihinde düzenlenen Türkiye'den Bir Başarı 
Hikayesi: Kardelenler" isimli yan etkinlik, söz konusu projenin yürütücülerinden olan 
Turkcell tarafından düzenlenmiştir. Turkcell tarafından Dışişleri Bakanlığı nezdinde 
bir girişim yapımlaş olmakla birlikte, söz konusu etkinlik için Birleşmiş Milletlere 
başvuru bizzat Turkcell tarafından yapılmıştır. Oluşumu, programı ve katılımcıları 
Turkcell isimli kuruluşun insiyatifleri ile belirlenen söz konusu yan etkinlik sırsında 
"davetli" sıfatı ile açılış konuşması tarafımdan gerçekleştirilmiştir. 

Saygılarımla. 

24.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'ın, banka promosyonunun kullanımına ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil 'in cevabı (7/13160) 

Aşağ ıda yer alan soruların Mec l i s Başkanı Sayın M e h m e t Ali Ş A H İ N tarafından yaz ı l ı 
olarak yanıtlanması için gereğini arz eder im.08 .03 .2010 

İş Bankası ve T B M M arasında 2 6 . 9 . 2 0 0 7 tarihinde imzalanan s ö z l e ş m e gereğ ince 
milletvekilleri v e idari personele 6 0 0 adet diz üstü bilgisayar ve personele promosyon olarak 
ö d e n m e k üzere 3 mi lyon T L kaynak tahsis edilmiştir. 

7 / 4 7 4 9 esas numaralı önergeme vermiş o lduğunuz yanıtta s ö z konusu 3 m i l y o n 
YTL'n in 2 mi lyon 3 3 9 bin 7 0 0 YTL's in in personele dağıtıldığı Mec l i s Başkanlığı tarafından 
ifade edilmiştir. Kalan tutarın ise hesaba yatırılarak personelin ihtiyaçları doğrultusunda 
kullanılacağı belirtilmiştir. 

1- İş Bankası ve T B M M arasında yapılan s ö z l e ş m e kaç yıl l ık imzalanmıştır? 2 0 0 7 
tarihinden bugüne s ö z l e ş m e yen i l enmiş midir? 

2 - 2 0 0 7 yı l ında s ö z l e ş m e sonucu T B M M hesabına yatırılan 3 mi lyon TL'n in personele 
ö d e n m e y e n kısmı olan 6 6 6 bin 3 0 0 T L ' y e bugüne kadar ne kadar faiz uygulamışt ır? İş 
Bankası bu miktara öze l bir faiz oranı uygulamış mıdır? 

4 - Kasım 2 0 0 7 ' d c hesapta kalan 6 6 6 bin 3 0 0 Y T L bugün ne kadar olmuştur? 
5-Personele promosyon olarak ödenmesi gereken 6 6 6 bin 3 0 0 Y T L ikramiye olarak 

maaşlara yansıtı lacak mıdır? 
6- S ö z konusu miktar, personelin hangi ihtiyacını karşılamak üzere kul lanı lmış ya da 

kullanılacaktır? 

Devlet Bakanı 

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 

Dr. Al i A R S L A N 
C H P Muğla Mil letveki l i 
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T B M M B : 76 2 3 . 3 . 2 0 1 0 

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 
G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ 

K a n u n l a r v e K a r a r l a r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 
K a n u n l a r v e K a r a r l a r M ü d ü r l ü ğ ü 

Say ı : A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 1 3 1 6 0 - 2 1 0 8 2 / 4 4 0 7 7 2 3 Mart 2010 

S a y ı n A l i A R S L A N 
M u ğ l a M i l l e t v e k i l i 

tigi: 0 8 / 0 3 / 2 0 1 0 tarihli v e ( 7 / 1 3 1 6 0 ) e s a s numaral ı y a z ı l ı soru ö n e r g e n i z . 

B a n k a p r o m o s y o n u n u n k u l l a n ı m ı n a i l i şk in , i lg i ö n e r g e n i z d e y e r a lan sorular ın ız ekte 
cevaplandır ı lmış t ır . 

B i lg i l e r in i z i rica e d e r i m . 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I 
G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ 

K a n u n l a r v e K a r a r l a r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 
K a n u n l a r v e K a r a r l a r M ü d ü r l ü ğ ü 

C E V A P L A R : 

C e v a p 1, 2 , 3, 4 , 5 v e 6 . - Mi l l e tve k i l l e r i i l e T B M M p e r s o n e l i n i n m a a ş v e d iğer 
ö z l ü k haklar ın ın ö d e m e l e r i n i gerçek le ş t i r en T ü r k i y e î ş B a n k a s ı i l e T B M M aras ında d e v a m 
e t m e k t e o l a n p r o t o k o l ü n ( M i l l i Saraylar D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı har iç ) süres i ö n e al ınarak 
0 8 / 1 0 / 2 0 0 7 tar ih inde y e n i d e n 5 y ı l l ık protoko l yap ı lmış t ı r . B a n k a taraf ından mi l l e tvek i l l e r i 
v e idari p e r s o n e l i n k u l l a n ı m ı n a s u n u l m a k üzere 6 0 0 ade t d i z ü s t ü b i l g i s a y a r v e r i l m i ş , ayrıca 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 . - T L tutarında k a y n a k tahs i s ed i lmiş t ir . T a h s i s e d i l e n k a y n a k 2 8 / 1 0 / 2 0 0 7 
tar ihinde T B M M M a a ş P r o m o s y o n H e s a b ı n a yat ır ı lmışt ır . 

B a n k a taraf ından s a ğ l a n a n ayni v e nakdi kaynak lar ın d a ğ ı t ı m esasları , b u a m a ç l a 
o luş turulan K o m i s y o n c a b e l i r l e n m i ş v e 0 5 / 1 1 / 2 0 0 7 tar ih inde B a ş k a n l ı k M a k a m ı n c a u y g u n 
görülmüştür . B e l i r t i l e n e sas lar uyarınca i lk olarak dağ ı t ı l acak miktar , t o p l a m m i k t a n n 2 / 3 ' 
ü n d e n a z o l m a m a k ü z e r e b e l i r l e n m i ş v e 2 . 3 2 8 . 8 0 0 . - T L ; kadro lu , s ö z l e ş m e l i ( 4 / B ) , g e ç i c i 
(4/C) p e r s o n e l d e n v e s ö z l e ş m e l i m i l l e t v e k i l i d a n ı ş m a n l a r ı n d a n o l u ş a n 1 inc i grup p e r s o n e l e 
k i ş i baş ına 7 0 0 . - T L , d i ğ e r kurumlardan g e ç i c i o larak g ö r e v l e n d i r i l e n ( E m n i y e t Teşk i la t ı 
m e n s u p t a n dah i l ) 2 nc i grup p e r s o n e l e i s e 3 0 0 . - T L o larak ö d e n m i ş t i r . 0 6 / 1 1 / 2 0 0 7 tarihli 
K o m i s y o n kararıyla y a p ı l a n s ö z k o n u s u ö d e m e 0 8 / 1 1 / 2 0 0 7 tar ih inde p e r s o n e l i n h e s a b ı n a 
aktanlmış t ır . 

G e r i y e k a l a n 6 6 3 . 2 0 0 . - T L B a n k a d a B T i p i Likit F o n d a değer lendir i lmiş t i r . 
2 9 / 1 2 / 2 0 0 8 tarihi i t ibar iy le h e s a p t a b u l u n a n 7 5 9 . 3 1 0 . 3 8 . - T L ; kadro lu , s ö z l e ş m e l i ( 4 / B ) , 
g e ç i c i ( 4 / C ) p e r s o n e l d e n v e s ö z l e ş m e l i m i l l e t v e k i l i d a n ı ş m a n l a n n d a n o l u ş a n 1 inc i grup 
p e r s o n e l e kiş i basma 2 1 0 . - T L , d i ğ e r kurumlardan g e ç i c i o larak g ö r e v l e n d i r i l e n ( E m n i y e t 
Teşk i la t ı m e n s u p l a n d a h i l ) 2 n c i grup p e r s o n e l e i s e 1 0 5 . - T L o larak 2 9 / 1 2 / 2 0 0 8 tarihli 
K o m i s y o n kararıyla ö d e n m i ş t i r . D a ğ ı t ı m sonras ı k a l a n m i k t a n n , ( 2 4 . 0 2 . 2 0 1 0 tarihi 
i t ibariy le 2 . 6 9 4 , 1 2 T L . ) a m a c ı n a u y g u n o larak k u l l a n ı l m a k ü z e r e h e s a p t a t u t u l m a s ı n a karar 
ver i lmiş t ir . 

T B M M i l e T ü r k i y e İş B a n k a s ı arasındaki p r o t o k o l d e 5 y ı l l ık süre i ç in ö n g ö r ü l e n 
p r o m o s y o n l a r yukar ıda be l ir t i ld iğ i ş e k i l d e ö d e n m i ş bu lunmaktad ır . 

Sayg ı lar ımla . 

EK: Soru c e v a b ı 

N e v z a t P A K D İ L 
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 v e k i l i 
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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 

G Ü N D E M İ 
D Ö N E M : 2 3 Y A S A M A Y I L I : 4 

7 6 N C I B İ R L E Ş İ M 

2 3 M A R T 2 0 1 0 S A L I 

S A A T : 1 5 . 0 0 

K I S I M L A R 

B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K İ Ş L E R 

İ l J 
5 â 

8 

S E Ç İ M 

O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R 

M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı 

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 ı L M A S ı N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

K A N U N T A S A R J V E T E K L İ F L E R İ 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 I Ş L E R 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kumlun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3 .10 .2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2 . - 126, 131 ve 321 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel 

Kanun olarak görüşülmesi, 
321 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının ilk 21 bölümünün 30'ar maddeden, 2 2 nci bölümünün 631 

ilâ 649 uncu maddelerden oluşması , 
131 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 19 uncu maddelerden, ikinci bölü

münün 20 ilâ 40 ıncı maddelerden, üçüncü bölümünün Çerçeve 41 inci maddedeki 1, 2 , 2/alt bent
leri ilâ 3 ve 4 üncü fıkralar dahil olmak üzere 41 ilâ 44 üncü maddelerden oluşması, 

126 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölü
münün Çerçeve 22 nci maddedeki 1 , 2 , 3 , 4 üncü fıkralar ilâ Geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler dahil 
olmak üzere 16 ilâ 24 üncü maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 28 .5 .2009 tarihli 95 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

1.- 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel 
Kanun olarak görüşülmesi, 

önerilmiştir. 
(Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci 

bölüm ise Geçici Madde 1, 2, 3 , 4, 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) 
(Genel Kurulun 8.7 .2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2 . - Genel Kurulun; 23 , 30 Mart 2 0 1 0 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü sorulardan sonra 

diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan 
gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi; 24, 31 Mart 2010 Çarşamba günkü birleşim
lerinde sözlü soruların görüşülmemesi, 

Genel Kurulun; 23 , 30 Mart 2010 Salı günkü birleşimlerinde 15:00 - 20:00 saatleri arasında, 2 4 , 
2 5 , 31 Mart 2 0 1 0 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde ise 13:00 - 20:00 saatleri arasında 
çalışmalarına devam etmesi, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 4 .2 .2010 tarihli 57 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Çevre Komisyonu 

24 .03 .2010 Çarşamba - Saat: 10.30 
* Kayıp Çocuklarla İlgili Meclis 

Araştırması Komisyonu 
23 .03 .2010 Sah - Saat: 14.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
24 .03 .2010 Çarşamba - Saat: 11.00 * Deprem Riski ve Yönetimine İlişkin Meclis 

Araştırması Komisyonu 
24 .03 .2010 Çarşamba - Saat: 10.00 * Dışişleri Komisyonu 

25 .03 .2010 Perşembe - Saat: 10.30 

* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
25 .03 .2010 Perşembe - 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 

7 6 N C ı B I R L E Ş I M 2 3 M A R T 2 0 1 0 S A L ı SAAT: 1 5 . 0 0 

1 - BAŞKANLıĞıN G E N E L K U R U L A SUNUŞLARı 

1.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin; Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/499), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğru

dan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 - Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

3 - SEÇİM 

4 _ OYLAMASI YAPÌLACAK İŞLER 

5 - MECLIS SORUŞTURMASı RAPORLARı 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
- 4 - 76 NCI BİRLEŞİM 

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 İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca 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 
uyarınca 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. - 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) 

7. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

8. - 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) 

9. - 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) 

10.-Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 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 
(10/26) 

11 . - 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) 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

- 5 - 76 NCİ BİRLEŞİM 

12. - 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) 

13. - 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) 

14. - 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) 

15.-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) 

16.-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) 

17. - 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) 

18. - 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) 

19. - 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) 

20. - 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) 

2 1 . - 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) 

22. - 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) 

23. - 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) 
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24. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

25. - 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) 

26. - 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) 

27. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

28. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

29. - 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) 

30. - 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) 

31 . - İ zmi r 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) 

32. - 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) 

33. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

34. - 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) 

35. - 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) 
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36. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, spor kulüplerinin 
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) 

37. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

38. - İzmir 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

39. - 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) 

40. - 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) 

4 1 . - İ z m i r 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) 

42. - 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) 

43. - 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) 

44. - Edirne 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) 

4 5 . - 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) 

46. - 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) 
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47. - 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) 

48. - 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) 

49. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 

50. - 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) 

51.-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) 

52. - 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) 

53. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

54. - izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşlann 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) 

55. - 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) 

56. - 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) 

57. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 
sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/112) 
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58. - 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) 

59. - 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) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. - 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) 

63. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik 
sorununun araştırılarak almması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/118) 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Demeğine 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) 

67. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBIRLİK'in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 

68. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 
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69. - 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) 

70. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

7 1 . - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

77. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 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 (10/138) 

78. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

79. - 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) 

80. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 
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8 1 . - 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) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

89. - 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) 

90. - 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 uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

9 1 . - 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) 

92. - 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) 
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93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

98. - 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) 

99. - 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 uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

100. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının 
araştınlarak stratejik enerji politikası izlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

101. - 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) 

102. - 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 uyarmca bir 
Meclis araştınnası açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

103. - 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 araştınnası açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 
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104. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile ilgili iddiaların araştırılarak almması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108. - 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) 

109. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/173) 

110. - 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) 

111 . - 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) 

112.- 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

113.- 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) 

114. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 
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115.- 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

116.- 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) 

117.- 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

118. - 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) 

119.- 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 uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

120.- 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) 

121. - 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) 

122. - 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) 

123. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. - 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) 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA D A I R ÖNGÖRÜŞMELER 

- 1 5 - 76 NCI BİRLEŞİM 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/197) 

131. - 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) 

132.- 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) 

133.- 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) 

134.- 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) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138.- 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) 
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139. - 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) 

140. - 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) 

141. - 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, kuraklık nedeniyle 
üreticilerin yaşadıkları sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen 
Kızılırmak suyuyla ilgili iddialarm araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

149. - 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) 

150. - 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) 
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151. - Edime 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

155. - 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) 

156. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 34 Milletvekilinin, 
Kahramanmaraş ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

157. - 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) 

158. - Edime 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) 

159.- 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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162. - 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) 
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163. - 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) 

164. - 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) 

165. - 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/237) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. - 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) 

169. - 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) 

170.- 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 önergesi (8/6) 

171. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, siyasette sivil-asker ilişkileri ve 
bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 

172. - Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

173. - Samsun Milletvekili Osman Çakır ve 25 Milletvekilinin, Samsun'daki işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

174. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, tekstil ve konfeksiyon 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

175. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, Mersin İli Gülnar İlçesinde 
meydana gelen orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

176. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, Bartın İlindeki 
turizmin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

177. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, elektrik 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 (10/253) 

178. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, özel sağlık kurumlarının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

179. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, Uşak İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

180. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
Ergenekon Soruşturmasında tutuklanan Kuddusi Okkır'ın ölümü konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

181.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

182. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Ankara ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyelerinin doğalgaz ve su sayacı ihaleleri 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 (10/260) 

183. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya'da kayısı piyasasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/261) 

184.- Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 21 Milletvekilinin, meslek hastalıkları 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/262) 

185.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 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 (10/263) 

186.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, büyükşehirlerin içme ve 
kullanma sularının kalitesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

187. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, sıcak su kaynaklarının 
kullanımının araştırılarak etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

188. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin (4/C) olarak bilinen 
geçici personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
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Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

189. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Pekin Olimpiyatlarında alınan 
sonuçlarm nedenlerinin araştırılarak spor politikasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/267) 

190. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, enerji politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

191. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde ortaya çıkan orman yangınlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

192. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, cezaevlerine yönelik olarak 
2000 yılında gerçekleştirilen Hayata Dönüş operasyonu konusunun araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

193. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 21 Milletvekilinin, başta büyükşehir belediyeleri 
olmak üzere yerel yönetimlerin kurdukları şirketlere yönelik haksız rekabet ve rant dağıtımı 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/271) 

194. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 20 Milletvekilinin, tütün sektörünün ve tütün 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

195. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/273) 

196. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/274) 

197.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 21 Milletvekilinin, Manavgat/Karabük 
köyünde yaşanan bir orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/275) 

198. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 36 Milletvekilinin, Merinos Kumaş 
Fabrikalarının özelleştirilmesinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

199.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 19 Milletvekilinin, Sulama 
Birliklerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

200. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ve 22 Milletvekilinin, Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi'nde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
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önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

2 0 1 . - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili 
Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol'un, Kıbrıs politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

202. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili 
Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol'un, doğalgaz fiyatlarındaki artışın ve topluma etkisinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 

203. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 Milletvekilinin, güvenlik görevlilerince dur 
ihtarına uymama gerekçesiyle gerçekleştirilen öldürme olaylarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

204. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 25 Milletvekilinin, Balıkesir İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/280) 

205. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Alternatif Ürün Projesinin 
Adıyaman'daki uygulamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

206. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki sığınmacıların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/282) 

207. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, polisin hukuk dışı şiddet 
uygulaması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/283) 

208. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 22 Milletvekilinin, trafik kazaları konusunun 
araştırılarak trafik güvenliği için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/284) 

209. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 29 Milletvekilinin, orman 
köylülerinin ve ormancılık kooperatiflerinin sorunları ile ormancılıktaki diğer sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285) 

210. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 Milletvekilinin, üniversite 
öğrencilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/286) 

2 1 1 . - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, küresel krizin ülkemize 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/287) 
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212. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 21 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/288) 

2 1 3 . - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 21 Milletvekilinin, içme suyu sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/289) 

214. - Mersin Milletvekili Kadir Ural ve 23 Milletvekilinin, Atakent Belediye Başkanı Fevzi 
Doğan'ın bombalı saldırı sonucu ölümü olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/290) 

215. - Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 19 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/291) 

216. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 23 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin eğitim 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/292) 

217. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 20 Milletvekilinin, kamuda alt işverenlik 
uygulaması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

218 . - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, taksici 
esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/294) 

219 . - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, sendikal örgütlenmedeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/295) 

220. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, kara mayınları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296) 

221. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, Bandırma açıklarında batan 
gemi olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

222. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 23 Milletvekilinin, öğretmen atamalarındaki 
haksızlık ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/298) 

223. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 24 Milletvekilinin, Maraş olaylarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) 
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224. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 22 Milletvekilinin, seçmen kütüklerinin sağlıklı 
oluşturulmadığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 

225. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 29 Milletvekilinin, Beyoğlu Sütlüce'deki 
Karaağaç Tekkesi'nin bulunduğu alanın kullanımı ve imar durumlarıyla ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) 

226. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 26 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/302) 

227. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 35 Milletvekilinin, kadın girişimciliği ve 
kadın istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/303) 

228. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, bir Alman şirketine yönelik 
rüşvet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/305) 

229. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerinde 
işçi sağlığı 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 (10/306) 

230. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, suç örgütleriyle 
mücadeledeki son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarmca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

2 3 1 . - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemi ve seçmen kütüklerine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/307) 

232. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/308) 

233. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/310) 

234. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerindeki 
işçi sağlığı 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 (10/311) 

235. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, JİTEM ile Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanmış faili meçhul cinayetler konularında Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/313) 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

- 24 - 76 NCI BİRLEŞİM 

236. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, 2-B olarak bilenen arazilerin 
durumu ile ormanların sürdürülebilir yönetimi konusunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314) 

237. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 1978 yılında 
Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ve sorumlularının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/315) 

238. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/316) 

239. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, Tokat İlinde kırsal alanda 
yaşayan halkın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/317) 

240. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumuna 
yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/318) 

241. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 19 Milletvekilinin, boşanma olaylarının 
sebeplerinin araştırılarak Türk aile yapısının sağlamlaştırılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/319) 

242. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/321) 

243. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 34 Milletvekilinin, Kütahya Şeker Fabrikası'nın 
özelleştirilmesindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/322) 

244. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 28 Milletvekilinin, pamuk 
üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/323) 

245. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, eczacıların ve eczanelerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/325) 

246. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, Antalya'daki Vakıf 
Zeytinliği'nin durumunun araştırılarak sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/326) 

247. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, süt sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/327) 
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248. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, mısır tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/328) 

249. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan 
sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/329) 

250. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, Ankara şehir şebekesine 
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 (10/330) 

251. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 38 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/331) 

252. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 21 Milletvekilinin, üzüm tarımında ve 
üzümcülük sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/332) 

253. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, okullardaki uyuşturucu 
kullanma ve madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/338) 

254. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, özürlüler için rehabilitasyon 
merkezleri açılmasını içeren gökkuşağı projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/339) 

255. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 26 Milletvekilinin, Fermente 
Sütler Tebliği'nde yapılan değişikliklerin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/340) 

256. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, tefecilik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/341) 

257. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 19 Milletvekilinin, sahte içki üretimi ve 
satışı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/343) 

258. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 24 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/344) 
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259. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 
Mayıs kutlamalarında Taksim'de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/345) 

260. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, yerel seçimlerden sonra 
Ağrı'da yaşanan bazı olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/346) 

261. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
toplumsal olaylarda orantısız güç kullanımı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/347) 

262. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kanser hastalığının 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/348) 

263. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, süt sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/349) 

264. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, eczacılıktaki sorunların 
araştırılarak mesleğin gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/350) 

265. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/351) 

266. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, Köy Enstitüsü sisteminin 
araştırılarak yaşatılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/352) 

267. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 Mayıs 
kutlamalarında Taksim'de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/353) 

268. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 Mayıs 
kutlamalarında Taksim'de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/354) 

269. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Gaziantep'te ekonomik 
kriz ve göçün işsizliğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/355) 

270. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, Kayseri ilinin 
turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/356) 
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271. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, bazı pilot 
illerde uygulamaya konulan aile hekimliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/357) 

272. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, Nemrut Dağı'nın turizm 
potansiyelinin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/358) 

273. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep'te değişen 
iklim koşulları ve çevresel faktörlerin insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/359) 

274. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 26 Milletvekilinin, işsizliğin sosyo-ekonomik ve 
psikolojik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/360) 

275 . - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, yolsuzlukla ilgili Meclis 
Araştırması Komisyonu raporundan hareketle yolsuzluklar konusundaki durumun araştırılarak 
yolsuzlukla mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/361) 

276. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, sosyal güvenlik 
sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/362) 

277 . - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, koruculuk sisteminden 
kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/363) 

278. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 20 Milletvekilinin, orman yangınlarına 
müdahalede kullanılmak üzere uçak ve helikopter kiralama ihalesiyle ilgili iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi almacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/364) 

279. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, diş hekimlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/365) 

280. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, mobilya ve ev 
tekstili sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/366) 

2 8 1 . - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, kamudaki 
taşeron şirket uygulamasının ve bu şirketlerde çalışan işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/367) 
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282. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, tekstil sektöründeki krizin ve 
işçi çıkarma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/368) 

283. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da 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 (10/369) 

284. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, alışveriş 
merkezleri ve zincir mağazaların geleneksel ticaret sistemine etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/370) 

285. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerinin toplumsal 
olaylarda çocuklara yönelik müdahalelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/371) 

286. - Adana Milletvekili Y ı l m a z Tankut v e 21 M i l l e t v e k i l i n i n , e n g e l l i l e r i n s o r u n l a r ı n ı n 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/372) 

287. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep turizmindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/373) 

288. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 32 Milletvekilinin, özürlü istihdamı konusundaki 
mevzuatın uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/375) 

289. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumuna 
yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/376) 

290. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tütün sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/378) 

291. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/379) 

292. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin metrobüs uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/380) 

293. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 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 
(10/381) 
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294. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 20 Milletvekilinin, turizm 
sektöründeki 'her şey dahil' uygulamasının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/382) 

295. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 21 Milletvekilinin, kamudaki geçici personelin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/383) 

296. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 22 Milletvekilinin, Bursa'daki hastane yangını 
ve sağlık kuruluşlarının yangına karşı güvenliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/384) 

297. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, Çevre ve Orman 
Bakanlığının uçak ve helikopter ihalesinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/385) 

298. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 27 Milletvekilinin, sulama 
birliklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/386) 

299. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 20 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş organizmalar 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/387) 

300. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 27 Milletvekilinin, Manisa'da tarımsal sulamada 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/389) 

3 0 1 . - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 25 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 
(10/390) 

302. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 27 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/391) 

303. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı 
Ateşi hastalığı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/392) 

304. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 38 Milletvekilinin, yoksulluk ve gelir 
dağılımındaki durumun araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/393) 

305. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 38 Milletvekilinin, TARİŞ'in tarım sektöründeki 
konumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/394) 
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306. - İstanbul Milletvekili Ümit Şafak ve 23 Milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin aldığı metrobüslerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/395) 

307. - Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 Milletvekilinin, Hatay İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/396) 

308. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Türk Dünyası ile ilişkilerin 
araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/397) 

309. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat Organize Sanayi 
Bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/398) 

310 . - Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edirne'deki tarihi 
varlıkların araştırılarak değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/399) 

3 1 1 . - Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, çeltik üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/400) 

312 . - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, sağlık hizmeti sunumunda 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/401) 

313 . - Adana Milletvekili Recai Yıldırım ve 20 Milletvekilinin, sınır ticaretinin 
düzenlenmesinde ve uygulamada yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/402) 

314 . - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 22 Milletvekilinin, kamu 
personel rejimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/403) 

315. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 Milletvekilinin, Bursa'da bir hastanede çıkan 
yangın olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/405) 

316.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 25 Milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/406) 

317. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 24 Milletvekilinin, konut üretim politikaları ile 
TOKİ uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/407) 
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318. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 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 (10/408) 

319. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 21 Milletvekilinin, işçi güvenliği ve işçi 
sağlığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/409) 

320. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, şaraplık üzüm 
yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/410) 

321 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, toplum içerisinde artan 
şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/411) 

322. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 23 Milletvekilinin, TOKİ tarafından üretilen 
konutlardaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/412) 

323. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, ziraat mühendisliği 
mesleğinin sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/413) 

324. - Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 Milletvekilinin, Denizli'nin ekonomik 
ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/414) 

325. - Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve 21 Milletvekilinin, ekonomik krizin etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/415) 

326. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 20 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş 
organizmalar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/416) 

327. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, belediyelere kamu 
paylarının dağıtımı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/417) 

328. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 20 Milletvekilinin, tanm arazilerinin kullanım 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/418) 

329. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 20 Milletvekilinin, kamyoncu esnafının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

- 3 2 - 76 NCI BİRLEŞİM 

İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/419) 

330. - Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş ve 25 Milletvekilinin, organ temini ve organ 
naklindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/421) 

331. - Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 Milletvekilinin, Amik Ovasındaki 
sulama sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/422) 

332. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 24 Milletvekilinin, sınır ve kıyı güvenliği 
yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/423) 

333. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 22 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
b e l e d i y e l e r i n s o r u n l a r ı n ı n ar aş t ı r ı l ar ak a l ı n m a s ı g e r e k e n önlemlerin belirlenmesi a m a c ı y l a 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/424) 

334. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, enerji politikaları ile enerji 
üretim, dağıtım, iletim ve kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/425) 

335. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, yerel medya kuruluşları ile 
çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/426) 

336. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, Kırım Kongo 
kanamalı ateşi hastalığı ile mücadelede yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/428) 

337. - Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, köyden kente 
göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/429) 

338. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin kadına yönelik şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/430) 

339. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin ekonomik krizin etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/431) 

340 . - Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 21 Milletvekilinin, Antakya'nın sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/432) 
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341. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) 
işlemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/434) 

342. - izmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 21 Milletvekilinin, tarımsal sulamadan 
kaynaklanan elektrik borçları sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/435) 

343. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, aile içi şiddet konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/436) 

344. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/437) 

345. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Ankara 
Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, GAP 
kapsamındaki sulama projelerinin durumunun araştırılarak hayata geçirilmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/439) 

346. - Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 Milletvekilinin, Antakya başta olmak üzere Hatay 
İlinin turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/440) 

347. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 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 (10/441) 

348. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş 
organizmalı ürünler konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/442) 

349. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, demokratik hukuk devletini 
tehdit eden gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/443) 

350. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/444) 

3 5 1 . - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, kadın istihdamındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/445) 

352. - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 26 Milletvekilinin, reel sektörün 
kredilendirilmesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/446) 

353. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 23 Milletvekilinin, orman yangınları 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/447) 

354. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, kamudaki geçici personelin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/449) 

355. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Sımak ve Hakkari'de yapılan 
ve yapılacak barajların yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/450) 

356. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Trakya'daki 
sanayicilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/451) 

357. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 24 Milletvekilinin, sulak alanların karşı karşıya 
olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/452) 

358. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve 
İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 8-9 Eylül 2009'da İstanbul'da yaşanan sel felaketi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

359. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 Milletvekilinin, elektrik enerjisi dağıtım 
bölgelerinin kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/453) 

360. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/454) 

361. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, petrol üretimi ve işlemesi 
ile piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/455) 

362. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin, süt üreticilerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/456) 

363. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, eğitim sistemindeki sorun
ların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/457) 
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364. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 23 Milletvekilinin, sel felaketlerinin sebep
lerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/458) 

365. - MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır'in, Tekirdağ ve İstanbul'da yaşanan sel felaketinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/459) 

366. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, başıboş hayvanların yol açtığı 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/460) 

367. - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 20 Milletvekilinin, toplumda yaşanan şiddet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/461) 

368. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, kamudaki ihale sistemindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/462) 

369. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat'taki işyerlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/463) 

370. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sistemindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/464) 

3 7 1 . - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, askerlik hizmeti sırasında 
meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/465) 

372. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 27 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/467) 

373. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, kültür mantarı 
yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/468) 

374. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 29 Milletvekilinin, ÖSYM'nin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/469) 

375. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 28 Milletvekilinin, üniversitelerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/470) 

376. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 30 Milletvekilinin, Artvin'in Şavşat ve 
Borçka ilçelerinde meydana gelen taşkın olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
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belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/471) 

377. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 29 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 (10/472) 

378. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 29 Milletvekilinin, vişne üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/473) 

379. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/475) 

380. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 29 Milletvekilinin, kırmızı et 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/476) 

381 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Erbaa Hes projesinin muhtemel 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/477) 

382. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/478) 

383. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, yenilenebilir enerji 
potansiyelinin araştırılarak enerjide bağımlılığın azaltılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/479) 

384. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin 
sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/480) 

385. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 39 Milletvekilinin, Bursa'da oynanan 
Türkiye - Ermenistan milli maçıyla ilgili bazı konuların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/481) 

386. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman Besni'de antep 
fıstığı yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/482) 

387. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, domuz gribi ve diğer salgın 
hastalıklar konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/483) 

388. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak: alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/484) 
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389. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 23 Milletvekilinin, ÖSYM'nin sorunlarının 
araştırılarak daha sağlıklı çalışabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/485) 

390. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, lisanslı depoculuk 
faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/486) 

3 9 1 . - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 24 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesinin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/487) 

392. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 21 Milletvekilinin, geçici köy korucularının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/488) 

393. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Emniyet Teşkilatı 
mensuplarının çalışma şartlarındaki ve özlük haklarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/489) 

394. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 19 Milletvekilinin, mülteci ve kaçak göçmenler 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/490) 

395. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 22 Milletvekilinin, ÖSYM'nin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/491) 

396. - İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz ve 25 Milletvekilinin, KEY ödemelerinde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/492) 

397.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 31 Milletvekilinin, yükseköğrenim 
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 (10/493) 

398. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 20 Milletvekilinin, belediyelerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/494) 

399. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/495) 

400. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 25 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddet konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/497) 

401. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün çalışmalarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/498) 
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402 . - Tokat Mil letvekil i Reşat Doğru ve 2 0 Milletvekil inin, belediyelerin mali sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mecl i s araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10 /499) 

4 0 3 . - İstanbul Milletvekil i Mithat Melen ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerindeki ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Mecl i s araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10 /500) 

404. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, pamuk üretiminde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/501) 

405 . - Mardin Milletvekil i Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Dersim olaylarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Mecl i s araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10 /502) 

406 . - Mardin Milletvekil i Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması 
planlanan nükleer santralin muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Mec l i s araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10 /503) 

407. - İzmir Milletvekil i Kamil Erdal Sipahi ve 19 Milletvekil inin, kara ve deniz sınırlarının 
güvenliği konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir M e c l i s araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10 /504) 

4 0 8 . - Kütahya Milletvekil i A l i m Işık ve 26 Milletvekil inin, T E D A Ş ve E Ü A Ş 
özelleştirilmelerinin araştırılarak özelleştirilme uygulamalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Mecl i s araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10 /505) 

409. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, çevrimiçi oyunların neden olduğu 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/506) 

410 . - Gaziantep Milletvekil i Hasan Özdemir v e 21 Milletvekilinin, Gaziantep'te sel 
felaketine karşı alınacak önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Mecl i s araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10 /507) 

4 1 1 . - Kastamonu Milletvekil i Mehmet Serdaroğlu v e 20 Milletvekil inin, tüketicilerin kredi 
kartı ve bankacılık işlemlerinden kaynaklanan sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Mecl i s araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10 /508) 

412 . - Karaman Milletvekil i Hasan Çalış ve 2 0 Milletvekilinin, hayvancılıktaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mecl i s araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10 /509) 

4 1 3 . - İzmir Mil letvekil i Kamil Erdal Sipahi v e 20 Milletvekil inin, uzman erbaş 
uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec l i s araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10 /510) 

414 . - Giresun Milletvekil i Murat Özkan ve 19 Milletvekil inin, kurban bağışı 
organizasyonlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mecl i s araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10 /511) 

415 . - Mardin Milletvekil i Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, iş güvenl iği ve işçi 
sağlığındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec l i s araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10 /512) 
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416. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 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 (10/513) 

417. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 20 Milletvekilinin, tren kazalarının sebeplerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/514) 

418. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 29 Milletvekilinin, TRT yönetimine 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 (10/515) 

419 . - Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 30 Milletvekilinin, Karadeniz Ereğli 
Tersaneler Bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/516) 

420. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 Milletvekilinin, devletten aylık 
alanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/517) 

421. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 29 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin 
sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/518) 

422. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 Milletvekilinin, yer fıstığı üreticiliğindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/519) 

423. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 33 Milletvekilinin, araştırma görevlilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/520) 

424. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 29 Milletvekilinin, sanal bağımlılık 
konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/521) 

425. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, doğal afet ve deprem riskinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/522) 

426. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 21 Milletvekilinin, İzmir'in Torbalı ilçesindeki intihar 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/523) 

427. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Hakkari'nin Ormancık 
köyünde 12 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/524) 

428. - Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 19 Milletvekilinin, TOKİ 
uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/525) 

429. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
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İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/526) 

430. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 31 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/527) 

4 3 1 . - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 34 Milletvekilinin, işsizliğin nedenleri ve 
boyutları ile sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/528) 

432. - Bursa Milletvekili Onur Öymen ve 28 Milletvekilinin, Avrupa ülkelerinde Türklere 
karşı görülen dışlayıcı ve ayrımcı uygulama ve davranışların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/529) 

433. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 35 Milletvekilinin, tarımsal ilaç kullanımı 
konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/530) 

434. - İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 Milletvekilinin, İstanbul'un sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/532) 

435. - Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, bazı basın ve yayın 
kuruluşlarına ve mensuplarına yönelik saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/533) 

436. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün imarethanelerdeki sıcak yemek dağıtımına son vermesinin yol açacağı sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/534) 

437. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, şeker pancarı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/535) 

438. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlindeki hayvan 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/536) 

439. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 36 Milletvekilinin, özürlü 
istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/537) 

440. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, başta kum üzüm olmak 
üzere üzüm yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/538) 

441. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına 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 (10/540) 

442. - Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, üniversitelerin ve üniversite 
çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/541) 

443. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, sigara fabrikalarından yaprak 
tütün işletmelerine geçen işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/542) 

444. - Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş ve 24 Milletvekilinin, Bursa-
Mustafakemalpaşa'daki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması olayının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/543) 

445. - Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 25 Milletvekilinin, başta Bursa-
Mustafakemalpaşa'daki grizu patlaması olmak üzere madencilik sektöründeki iş kazalarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/544) 

446. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 26 Milletvekilinin, esnaf ve 
sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/545) 

447. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 30 Milletvekilinin, maden işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/546) 

448. - İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner ve 30 Milletvekilinin, elma üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/547) 

449. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 30 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 (10/548) 

450. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 33 Milletvekilinin, memurların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/549) 

451. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, 17 Aralık 2009'da güvenlik 
güçlerinin TEKEL işçileri ve milletvekillerine yönelik uygulamalarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/550) 

452. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Doğu Karadeniz Bölgesinde 
yaşanan kanser vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/551) 

453. - Yalova Milletvekili Muhanem İnce ve 30 Milletvekilinin, ilköğretimde taşımalı 
eğitim uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/552) 

454. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, başta TEKEL olmak üzere 
özelleştirme uygulamalarının çalışanlar üzerinde doğurduğu sorunların araştırılarak alınması 
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gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/553) 

455. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, geçici personel statüsünde 
çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/554) 

456. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 32 Milletvekilinin, TOKİ'nin İstanbul-Ataköy 
sahilindeki tasarruflarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/555) 

457. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, sigara yasağı kapsamındaki 
işletmelerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/556) 

458. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Roman vatandaşların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/557) 

459. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, istihdam başta olmak üzere 
tekstil ve konfeksiyon sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/559) 

460. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/560) 

461. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Van'ın sınır ilçelerinde Türk 
ve İran güvenlik güçlerinin ateşi sonucu meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/561) 

462. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kadınlara yönelik cinayet 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/562) 

463. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge 
okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/575) 

464. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, okula gidemeyen ilköğretim 
çağındaki çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/576) 

465. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, yapımı tamamlanamayan 
kültür merkezleri sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/577) 
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466. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, tütün üreticiliğindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/578) 

467. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, TOKİ projelerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/579) 

468. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, Tokat esnafının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/580) 

469. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep'te göç 
alımından doğan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/581) 

470. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, asgari ücret uygulamasının 
doğurduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/582) 

4 7 1 . - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, eğitimde toplumsal 
cinsiyet duyarlılığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/583) 

472. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 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 
(10/584) 

473. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, başta konut kredisi olmak 
üzere kredi geri ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/585) 

474. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 Milletvekilinin, Köyceğiz İlçesinde kurulacak 
hidroelektrik santralin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/586) 

475. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 23 Milletvekilinin, Havran İlçesinde 
yapılan barajın yarasalar ve zeytincilik üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/587) 

476. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/588) 

477. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da "Hançer Timi" adlı grupların var olduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken 
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önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/589) 

478. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, sulama birliklerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/590) 

479. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, GDO'lu ürünlerin sağlığa 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/591) 

480. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, kanuni takibe düşen krediler 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/592) 

4 8 1 . - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 21 Milletvekilinin, Çağdaş Sanatlar Müzesi 
ihtiyacının araştırılarak karşılanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/593) 

482. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin, özel çevre koruma 
bölgelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/594) 

483. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, telif hakları konusunda 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/595) 

484. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, bal üreticiliğindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/596) 

485. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, GAP bölgesindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/597) 

486. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, basın özgürlüğü konusundaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/598) 

487. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, Çukobirlik'in sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/599) 

488. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, küçük 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 
(10/600) 

489. - İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 20 Milletvekilinin, akaryakıt kaçakçılığı sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/601) 
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490. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 19 Milletvekilinin, kırmızı et piyasasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/602) 

4 9 1 . - İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve 21 Milletvekilinin, öğretmenlerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/603) 

492. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, TOKİ'nin 
uygulamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/604) 

493. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 26 Milletvekilinin, Yumurtalık ve Akyatan 
Lagünlerinin korunması konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/605) 

494. - Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 26 Milletvekilinin, TRT'nin özerkliği 
konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/606) 

495. - Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 27 Milletvekilinin, olası bir afet durumunda 
Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının çevreye verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/607) 

496. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 28 Milletvekilinin, domuz gribi aşısı 
konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/608) 

497. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 26 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/609) 

498. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat'taki çiftçilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/610) 

499. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, yurt dışında yaşayan Türklerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/611) 

500. - Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan ve 21 Milletvekilinin, Çankırı'da çiftçilik ve 
hayvancılıkla uğraşanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/612) 

501. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Gaziantep'teki deprem 
riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
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İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/613) 

502. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, kaçak et ve gıda üretimi 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/614) 

503. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, 1930 yılında 
Van'ın Erciş İlçesindeki Zilan Deresinde yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/615) 

504. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kamuda geçici 
personel istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/616) 

505. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 34 Milletvekilinin, Hrant Dink cinayetiyle ilgili 
bazı hususların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/617) 

506. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 34 Milletvekilinin, faili meçhul siyasi 
cinayetler konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/618) 

507. - Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Batı Trakya Türklerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/619) 

508.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, engellilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/620) 

509. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, İğdır'daki hava 
kirliliği somnunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/621) 

510 . - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Milli Eğitim 
Bakanlığının esnek istihdam politikalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/622) 

5 1 1 . - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, eczacıların 
sorunları ile ilaç sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/623) 

512. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/624) 

513. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, camilerin ve din 
görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/625) 

514. - BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve Batman 
Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Mıhellemilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/626) 

515. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, ana dilinde eğitim 
konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/627) 

516. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, toplumsal olaylar 
sonucu cezaevinde bulunan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/628) 

517. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Terörle Mücadele 
Kanununa muhalefetten dolayı tutuklu bulunan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/629) 

518. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'daki kadın intiharlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/630) 
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1. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/885) 

2. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alınan personele ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/914) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü som önergesi (6/918) 

4. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DSİ'nin verdiği HES yapım izinlerine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/991) 

5. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin 
kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1005) 

6. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY çağrı merkezindeki işten 
çıkarmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1006) 

7. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1017) 

8. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin sulama birliklerine devrettiği 
su kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1018) 

9. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1038) 

10. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin 
alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1039) 

11. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Topkapı Sarayındaki personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1040) 

12. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ulaşımda akaryakıt desteği sağlanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1041) 

13. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'deki çağrı merkezlerinde çalışanlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

14. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TV dizilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1049) 

15. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KÖYDEŞ Projeleri için aktarılan ödeneğe ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1053) 

16. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1059) 

17. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kumyemiş ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1066) 

18.-Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Bolu Valisinin Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarındaki konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1077) 

19. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, soruşturma açılan bir demekle ilgili televizyon 
yayınına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi 
(6/1078) 

20. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TÜİK'in bazı verileri üzerindeki tartışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1082) 

21 . -Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sözleşmeli ve geçici personelin tayinlerdeki 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1084) 

22. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Karkamış Sınır Kapısına ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1087) 
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23. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, havadan müdahale yapılmayan bir orman 
yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

24. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kilim dokumacılığının canlandırılmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

25. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te tarımın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

26. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

27. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Gümrük Kapısındaki araç kuyruğuna 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1105) 

28. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, suçluluğun önlenmesine yönelik sosyal 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 

29. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardıma konu kömürlerin torba alımına 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1117) 

30. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından 
(Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1118) 

3 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin 
Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1120) 

32. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründe istihdamın artırılmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

33. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bazı hususlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

34. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın, ÇATAK kapsamına alınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

35. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'deki bazı personel hareketlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1136) 

36. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı 
harcamalarına ve BOTAŞ'a borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

37. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Bakırköy ve Bahçelievler'deki asayiş 
olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 

38. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

39. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in; Gaziantep'in rekabetçilik endeksindeki yerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

40. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kamudaki tasarruf çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1146) 

41.-Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su ihtiyacını karşılayan baraja 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

42. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Artova yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

43. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

44. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yakacak 
yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1162) 

45. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KİT Yönetim Kurulu üyelerinin gelir vergisi 
ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1163) 
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46. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir meranın kiraya verilmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

47. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar'daki bir yolun bakımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

48. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal ve Niksar'da arıtma tesisi kurulmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 

49. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Balıkesir Müftülüğünün bir hutbesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1168) 

50. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Şanlıurfa Valisinin bir parti 
etkinliğine katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

51 . -Bi t l i s Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, sözleşmeli personele ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1176) 

52. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TÜRKSOY'un bütçesine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

53. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, fosforik asit ithaline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1180) 

54. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar tadilatlarına ve meslek odalarının 
tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1181) 

55. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, reel sektörün kredi ihtiyacına ve banka 
borçlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/1184) 

56. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta orman köylülerine kullandırılan kredilere 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

57. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki hizmet binasının taşınmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1195) 

58. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yerel yönetimlerin harcamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1199) 

59. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı 
taslağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) 

60. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, hak etmeyen kişilere yeşil kart verenlerin 
somştumlmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1203) 

61 . -Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1204) 

62. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1205) 

63. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, EBK'ya yönelik hacıların kurban 
kesimi işiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1206) 

64. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir parktaki ağaç kesimine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1209) 

65. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesinin faaliyet raporuna 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

66. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki bir bina inşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1211) 

67. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Doğubeyazıt'taki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1217) 
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68. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 

69. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Davos'taki Gazze Panelinin moderatörüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

70. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çeklerle ilgili kanunun Türk Ceza Kanununa 
uyumlaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

71.-Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1231) 

72. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki bir yolun durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1235) 

73. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kamu idarelerinin bütçelerinden 
Adıyaman'daki sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1237) 

74. - İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, bir caminin restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1247) 

75. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, GAP'a ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) 
sözlü soru önergesi (6/1248) 

76. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ziraat mühendisi ve veteriner hekim kadrolarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 

77. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir işletmenin bir vergi düzenlemesinden 
yararlanıp yararlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

78. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'da kamu hizmetine ayrılan alanların imar 
değişikliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1255) 

79. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, işsizlik sigortası ödemelerine ve çalışma hayatına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 

80. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim sürecinde yapılan sosyal yardımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 

81. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, orman yangınları için yapılan uçak 
kiralama ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 

82. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, orman yangınları için yapılan 
helikopter ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 

83. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Eskil'deki içme suyu şebekelerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

84. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin seçim öncesi imar değişikliklerine 
ve ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273) 

85. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Karabağ'ın işgaliyle yurtlarından ayrılanlara 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) 

86. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir milletvekili hakkındaki iddiaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 

87. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının aldığı 
iddia edilen binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 

88. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara'nın doğalgaz dağıtım ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

89. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir medya grubuna verilen vergi cezasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

- 5 2 - 76 NCI BİRLEŞİM 

90. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardımların seçim malzemesi yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1281) 

91. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sanat ve meslek 
eğitimi kursları ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) 

92. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Gazze için yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1283) 

93. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, "varlık barışı" uygulamasına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1284) 

94. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ yöneticileri hakkında somşturma izni 
verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

95. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, bir tebliğde yapılan yoğurtla ilgili değişikliklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1286) 

96. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Aydın'da seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun 
hırpalandığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1287) 

97. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali 
işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

98. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim çalışmalarına ve ekonomik somnlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) 

99. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Aspendos Tiyatrosu yakınında faaliyet gösteren 
taş ocağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1292) 

100. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen günlüklere 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1293) 

101. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1294) 

102. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fazladan su 
parası tahsil ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 

103. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, RTÜK Başkanının gayrimenkullerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) 

104. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz 
satışına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298) 

105. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, askerlik borçlanmasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1300) 

106. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
hakkında verilen somşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1301) 

107. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Tuzhanı restorasyonuna ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

108. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Hasankeyf teki köylerin su şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

109. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, NATO Genel Sekreterliği konusundaki tutuma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1306) 

110.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ekonomik sorunlara ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1307) 

111. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, taksi sürücülerinin sosyal 
güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1308) 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

- 53 - 76 NCI BİRLEŞİM 

112. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya katı atık tesisine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 

113. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

114.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İstanbul Atatürk Havalimanına 
ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 

115.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir köyün içme suyu sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1312) 

116.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, seçimlerle ilgili açıklamasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) 

117. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir dernekte yapılan aramalarda burs kayıtlarına 
el konulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1320) 

118. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kamuda hizmet alımı ile çalıştırılan elemanların 
durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) 

119.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, trafik cezalan tahsilatına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 

120.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bütçe revizyonuna ve temel ihtiyaç 
maddelerinde KDV indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) 

121. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1329) 

122. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarının geri 
ödemelerine yönelik yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1330) 

123. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1331) 

124. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1335) 

125. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 

126. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki TOKİ projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1337) 

127. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, emeklilere yapılan ödemelerin iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1338) 

128. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir kasabanm yolunun asfaltlanmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 

129. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TRT'nin iki yeni radyo kanalı kurma 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/1345) 

130.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İsviçre'nin Türkiye-Ermenistan görüşme
lerindeki arabuluculuğuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346) 

131 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yapılandırılan vergi borçlarını 
ödeyemeyenlerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) 

132.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Deniz Feneri dava dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 

133.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, belediye işçilerinin özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1350) 
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134. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, düşük nüfuslu belediyelerin mali durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 

135. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, yangın söndürmek amacıyla uçak 
ve helikopter alımı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1359) 

136. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1362) 

137. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, KPSS sonuçlarına göre 
yerleştirmedeki sisteme ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1363) 

138. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bir sulama projesine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

139. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir köyün su sıkıntısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1365) 

140. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışına giden milletvekillerine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü som önergesi (6/1409) 

141. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Meclis TV'nin bir yayınına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

142. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Silivri Cezaevindeki tutukluların sağlık 
sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/1366) 

143. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Başbakanlığa yeni uçak alımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

144. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep TEDAŞ Müdürlüğünün 
oluşturduğu kaynağa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) 

145. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'ın Göksu Çayından 
yararlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1376) 

146. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki hidroelektrik santrallere 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

147. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin kampanya ve projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1378) 

148. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, barajlardan kontrolsüz su bırakılmasına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1380) 

149. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TMO'nun hububat alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1381) 

150. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, TMO Aksaray tahıl silolarının şehir dışına 
taşınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1385) 

151. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray bağlantılı demiryolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1386) 

152.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1387) 

153.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tekstil sektörünün desteklenmesine ve borçlu 
üreticilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1390) 

154.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, asgari geçim ve yoksulluk sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

155. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mardin-Mazıdağı'ndaki olayın mağdurlarına ve 
komculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 

156.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1394) 
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157. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, yönetici atamalarıyla ilgili iddialara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) 

158. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, örtülü ödeneğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1397) 

159.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in köylerindeki alt yapı 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) 

160. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki turizm yatırımlarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) 

161. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki kayıt dışı istihdama ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1403) 

162. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) 

163. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Hizan'daki köylerin içme sularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407) 

164. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sinema sanatçılarının desteklenmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1411) 

165. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, iptal edilen öğretim programlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1413) 

166. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, polislerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1414) 

167. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, il emniyet müdürlerinin özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1415) 

168.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da kapatılan adliyelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1419) 

169.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'nın iki ilçesindeki sağlık kuruluşlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420) 

170. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1423) 

171. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnafın primlerine ve emeklilerden kesintilere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1424) 

172. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çavdarhisar'da sit alanındaki mahallelere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) 

173. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki okul eksikliklerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1426) 

174. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Tarım İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) 

175. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat mühendisi ve veteriner hekim istihdamına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1428) 

176. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı tutukluların sağlık durumlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) 

177. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin bazı yayınlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1430) 

178.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Sakarya-Akyazı ilçe kongresinde yaptığı 
konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432) 

179. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirme yolu ile gayrimenkul ve tesis 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) 
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180.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, uçak ve helikopter kiralama 
ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 

181.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin Malatya'daki baraj ve 
gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

182. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, TMO'nun kayısı alımı yapıp 
yapmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 

183. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, sebze ve meyvelerde hormon kullanımının 
denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) 

184. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, tarım ilaçları ve hormon kullanımına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1440) 

185. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, hormonlu gıdaların sağlığa etkisine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1441) 

186. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KEY ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1442) 

187. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçm'ın, Başbakanın Bingöl ziyaretine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1443) 

188. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kesilen 
ağaçlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1445) 

189.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefinin 
görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1446) 

190. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çeteler konusundaki bir açıklamasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1447) 

191. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin bir ajanstan hizmet alımına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1448) 

192. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, işçi emeklileri için intibak düzenlemesine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1449) 

193. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü som önergesi (6/1450) 

194. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, uzman erbaşların memurluğa yatay geçişine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1451) 

195. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1452) 

196. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1453) 

197. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1454) 

198. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, bireysel kredilerin geri ödemesindeki sıkıntılara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1456) 

199. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul 2010 Avmpa Kültür Başkenti Ajansı 
yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1457) 

200. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tütün sektörüne ve özelleştirilen sigara 
fabrikaları çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1458) 

201. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, kaçak ve sahte tütün mamulleriyle mücadeleye 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1459) 

202. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tütün sektörüne ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/1460) 
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203. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hububat fiyatlarına ve TMO alım merkezlerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) 

204. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesiyle ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

205. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 98. Uluslararası Çalışma Konferansına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 

206. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, sigortalı çocuklarının ilaç alımlarındaki bir 
soruna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

207. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Nurdağı-Araban'daki TMO alımlarındaki 
yığılmaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1467) 

208. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki toplu konut 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1468) 

209. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) 

210. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1470) 

211. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bilgisayar öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1473) 

212. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'm, Altın Koza ve Altın Portakal film festivallerine 
kaynak tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

213. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, TEKEL Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin 
kapatılacağı haberlerine ilişkin Maliye Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1478) 

214. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KESK'e yönelik bazı uygulamalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1479) 

215. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, il özel idarelerine aktarılan kamu 
paylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1480) 

216. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1481) 

217. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki kapalı veya personel eksikliği 
bulunan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) 

218. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Trabzon-Zaho-Basra demiryolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 

219. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Kumçatı Beldesindeki kapalı sağlık ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1489) 

220. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, sağlık personeline görev yerine göre ek ücret 
teşvikine ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1490) 

221. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1491) 

222. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Bolu valisinin bir sempozyuma katılımına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

223. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama birliklerinin elektrik 
borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/1493) 

224. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) 
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225. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki öğretmenlerin ek ödenek ve lojman 
sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

226. - Sunak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1496) 

227. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Güçlükonak-Fındık Beldesindeki okul ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1497) 

228. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Beytüşşebap'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1498) 

229. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İdil'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1500) 

230. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1501) 

2 3 1 . - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bir sendika şube başkanı hakkında 
somşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1503) 

232. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Çocuk Hastanesinin bir ihalesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 

233. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya çevre düzeni planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1507) 

234. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT çalışanlarına baskı yapıldığı iddialarına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1508) 

235. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir TOKİ projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1509) 

236. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1510) 

237. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 

238. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alkollü içecek reklamlarını düzenleyen 
tebliğe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/1513) 

239. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'taki çiftçi birliklerinin elektrik borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1516) 

240. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Reşadiye'deki bir beldenin yol somnuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1517) 

241. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bir sulama somnuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1519) 

242. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Giresun'un afet bölgesi ilan edilmemesine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1520) 

243. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, istihdam önlemlerine ve üniversite harçlarına 
yapılan zamma ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1521) 

244. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı enerji ihalelerine yönelik iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1522) 

245. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Rusya ile yapılan anlaşmalara yönelik bazı 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/1523) 

246. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ücretlilerin ve emeklilerin ekonomik 
dummuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1524) 
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247. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

248. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, YARSAV Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilip verilmediğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 

249. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik bir 
iddiaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

250. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, depreme yönelik çalışmalara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

2 5 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzincan ve Erzurum Başsavcılıklarının bir 
soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) 

252. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) 

253. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin Ataköy Sahilindeki arsa satışı 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1532) 

254. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, demokratik açılım söylemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1533) 

255. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1534) 

256. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir antik kentteki kazı çalışmalarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) 

257. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1536) 

258. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hayvancılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 

259. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) 

260. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, "kayıp trilyon" davası dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) 

2 6 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Vakıfbank'tan alınan bir krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1541) 

262. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1542) 

263. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alınmayan İran doğalgazma ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

264. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı köşe yazarları için girişimde bulunduğu 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1544) 

265. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ÇYDD'deki aramaya ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1545) 

266. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticiliğinin teşvikine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

267. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, öğrenci servis araçlarındaki yaş sınırı 
değişikliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1547) 

268. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ABD ve Suudi Arabistan ziyaretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1548) 

269. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir okulun sosyal tesis ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) 
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270. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, taşımalı eğitim yapılan okullardaki bazı 
ihtiyaçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1551) 

271. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) 

272. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Artova yolunun iyileştirilmesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1553) 

273. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hasta muayene katkı paylarının harcanmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) 

274. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Anadolu Ajansının TMO ile ilgili bir haberine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1555) 

275. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Anadolu Ajansının TMO ile ilgili bir haberine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1556) 

276. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, açılımın kapsamına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1557) 

277. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bulgur üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) 

278. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik zammına ve dar gelirlilerin durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1559) 

279. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yoksul ailelerin desteklenmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1561) 

280. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara'daki sauna ve masaj salonlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1562) 

281. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Havaalanının durumuna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564) 

282. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Demre ilçesinin su şebekesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1566) 

283. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'da kiraya verilen bir alana ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1567) 

284. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep ekonomisinin teşvikine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1570) 

285. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Türkiye Ermenistan maçına Azerbaycan 
bayrağı alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) 

286. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, bazı resmi ziyaret programlarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1574) 

287. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, ceza ve tevkif evlerinin kapasitesine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) 

288. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ermenistan ile yapılan protokollerin İsviçre'de 
imzalanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1576) 

289. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kamu bankalarının kredi ve mevduatlarını 
sigortalamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru 
önergesi (6/1577) 

290. - Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, TRT programlarına ödenen ücretlere ve bazı 
televizyon programlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü 
som önergesi (6/1578) 

291. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, suni tohumlama primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1581) 
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292. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ekilen ve ekilmeyen arazilere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1582) 

293. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Fiskobirlik çalışanlarının yaşadıkları 
mağduriyete ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1584) 

294. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, hayvancılık politikasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1585) 

295. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, bazı film festivallerine kaynak tahsisine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1586) 

296. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonominin iyileştirilmesine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1587) 

297. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, korsan taksiciliğin önlenmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1588) 

298. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki küçük ve büyükbaş hayvan varlığına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1589) 

299. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1590) 

300. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bazı çiftçilerin TEDAŞ'a olan borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1591) 

3 0 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çiftçilerin kullandıkları kredilere ve gübre 
fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1592) 

302. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki imalat sanayi işletmelerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1593) 

303. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, turizm yatırımlarındaki gelişmelere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1594) 

304. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizliğe yönelik önlemlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1595) 

305. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, sigara yasağı düzenlemelerinde işletmelerin 
gözetilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1596) 

306. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, hastanelerdeki uzman doktor yetersizliğine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1599) 

307. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1600) 

308. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, bir konferansa ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1601) 

309. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, KEY ödemelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1602) 

310. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, hastanelerle ilgili bir kanun tasarısına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1603) 

3 1 1 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, deniz bilimleri eğitim ve araştırma 
kurumlarının geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1604) 

312. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, deniz kaynaklarının yönetimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1606) 

313. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, deniz ve tatlı su ekosistemlerinin korunmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1607) 

314 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvancılık sektöründeki gelişmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1608) 
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315. - Manisa Mil letvekil i Mustafa Enöz'ün, K E Y ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6 /1609) 

3 1 6 . - Kütahya Milletvekil i A l i m Işık'ın, hayvancılıktaki gel işmelere il işkin Tarım v e 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1610) 

317 . - Kütahya Milletvekil i A l i m Işık'ın, şeker pancarı üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü s o m önergesi (6 /1611) 

318 . - Tokat Milletvekil i Reşat Doğru'nun, geçici istihdam projelerine ilişkin Başbakandan 

sözlü s o m önergesi (6 /1612) 

3 1 9 . - Tokat Milletvekil i Reşat D o ğ m ' n u n , özelleştirilen Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin 

Başbakandan sözlü s o m önergesi (6 /1613) 

320 . - Tokat Milletvekil i Reşat D o ğ m ' n u n , bazı yollardaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü s o m önergesi (6 /1615) 

3 2 1 . - Kahramanmaraş Milletvekil i Mehmet A k i f Paksoy'un, bir beldedeki kanser vakalarına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü s o m önergesi (6 /1617) 

322 . - Tokat Mil letvekil i Reşat D o ğ m ' n u n , Tokat'taki mısır üretimine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü s o m önergesi (6 /1618) 

323 . - Tokat Mil letvekil i Reşat D o ğ m ' n u n , Tokat'ta verilen K O S G E B kredilerine ilişkin 

Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü s o m önergesi (6 /1619) 

324. - Tokat Mil letvekil i Reşat Doğru'nun, bir yolun asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan 

sözlü s o m önergesi (6 /1620) 

325. - Kahramanmaraş Milletvekil i Mehmet A k i f Paksoy'un, Bakanlık Hukuk Müşavirine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü s o m önergesi (6 /1621) 

326. - Kahramanmaraş Milletvekil i Mehmet A k i f Paksoy'un, yağmurlama v e damlama 

sulama sistemleri projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1622) 

327. - Adana Milletvekil i Kürşat Atı lgan'ın, otomobillerden alınacak bir vergiye ilişkin 

Mal iye Bakanından sözlü s o m önergesi (6 /1623) 

328. - Adana Mil letvekil i Kürşat Atı lgan'ın, si l ikozis hastası olan işçilerin dummuna ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü s o m önergesi (6 /1625) 

329. - Kütahya Milletvekil i A l i m Işık'ın, K E Y ödemelerindeki aksaklıklara ilişkin Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6 /1626) 

330. - Kahramanmaraş Milletvekil i Mehmet A k i f Paksoy'un, y e m maddesi ithalatına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü s o m önergesi (6 /1627) 

331 . - Kahramanmaraş Milletvekil i Mehmet A k i f Paksoy'un, ithal gıdaların analizini yapan 

laboratuvarlara ilişkin Tarım v e Köyişleri Bakanından sözlü s o m önergesi (6 /1628) 

332 . - İstanbul Milletvekil i Sacid Yıldız' ın, TRT'de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6 /1630) 

333 . - Tunceli Mil letvekil i Kamer Genc' in , H S Y K kararlarının uygulanmasına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü s o m önergesi (6 /1631) 

334. - Adana Milletvekil i Kürşat Atı lgan'ın, kanunların kodifikasyonuna ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü s o m önergesi (6 /1632) 

335. - Kütahya Milletvekil i A l im Işık'ın, cezaevleri personeline yönel ik bazı iddialara ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1633) 

336. - Kütahya Milletvekil i A l im Işık'ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6 /1634) 

337. - Adana Milletvekil i Kürşat Atılgan'ın, illere göre kesi len trafik cezalarına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü s o m önergesi (6 /1635) 

- 62 - 76 N C I BİRLEŞİM 



7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 

- 6 3 - 76 NCI BİRLEŞİM 

338. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, telefon dinlemedeki yetki aşımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1636) 

339. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, TEKEL'in bazı işletme müdürlüklerinin 
kapatılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637) 

340. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, öğretmenlik mesleğine münhasır yasa 
yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1638) 

341. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşlardan üretimde bulunanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1640) 

342. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, kaybolan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1641) 

343. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Mut ilçesi köylerinin sulama sorununa ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1642) 

344. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Sami Ofer'le yapılan görüşmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1643) 

345. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Eskil Ulu Camiinin restorasyonuna ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1644) 

346. - Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, terör olaylarının faillerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645) 

347. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, iletişimin dinlenmesi kararlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646) 

348. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, farklı şartlarda çalışan Emniyet Teşkilatı 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1647) 

349. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Adli Tıp Kurumunun bir belge incelemesine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1648) 

350. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, GDO'lu ürünlerle ilgili yönetmelikte yapılan 
değişikliklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649) 

3 5 1 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1650) 

352. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı araştırma görevlilerinin sorunlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652) 

353. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine tek ders 
sınav hakkı tanınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1654) 

354. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, Bitlis valisinin seçimlere yönelik bazı 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655) 

355. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, muayene ücreti uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1657) 

356. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlerin durumuna ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1658) 

357. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, AÖF öğrencilerine öğrenim harcı kredisi verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1659) 

358. - İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, anadil eğitimi veren üniversitelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1660) 

359. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, ABD'li bir görevlinin ilaç politikasıyla ilgili 
tavsiyelerde bulunduğuna yönelik habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661) 
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360. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, burs ve öğrenim kredileri ile ücretsiz barınmaya 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1662) 

361. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli'de kanalizasyon yapımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1663) 

362. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnafın kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1665) 

363. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Tarsus sahil bandmdaki tesislerin tahsislerine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1667) 

364. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, gelirlerinin azalması sonucu personeline ödeme 
yapmakta güçlük çeken belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1668) 

365. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, akaryakıt ödeneği bulunmayan belediyelere 
ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1669) 

366. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, çiftçilerin elektrik borçlanna ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1670) 

367. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1671) 

368. - Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, Çankırı'daki yeni devlet hastanesinin hizmete 
girmesine ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1672) 

369. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki 
somşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/1673) 

370. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, sigara fabrikalarının özelleştirilmesi sonrası 
çalışanların dummuna ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1674) 

371. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, tütün üretimine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1675) 

372. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat Havaalanınm kullanıma açılmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1676) 

373. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, işyerlerinin Türkçe isim kullanmasına yönelik 
kanun çalışması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1677) 

374. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'daki bazı hanların restorasyonlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1678) 

375. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat Yazmacılar Hanına yönelik çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1679) 

376. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat Yaprak Tütün İşletmelerindeki duruma 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1681) 

377. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, bazı yollardaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1684) 

378. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1685) 

379. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, engellilerin sorunlarının çözümünde sistem 
arayışına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü som önergesi (6/1686) 

380. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, kadınların sorunlarının çözümüne yönelik 
projelere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü som önergesi (6/1687) 

381. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, engellilerin sorunlarının çözümüne ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü som önergesi (6/1688) 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

- 6 5 - 76 NCI BİRLEŞİM 

382. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, SHÇEK'in yeniden düzenlenmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1689) 

383. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, işyerlerine Türkçe isim verilmesinin 
özendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1690) 

384. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Türkiye İş Kurumuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1691) 

385. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, SYDV'nin Tokat'taki yardımlarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1694) 

386. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TAPDK ile ilgili bir iddiaya 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1695) 

387. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TAPDK'nın atıl binasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1696) 

388. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, uluslararası fon ve 
kuruluşlardan kullanılan krediye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) 
sözlü soru önergesi (6/1697) 

389. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ergenekon Soruşturmasında gözetim altına 
alınan subay ve astsubaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1698) 

390. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Damal'daki bazı köylerin sağlık ocaklarındaki 
ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1699) 

391. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, cemevlerinin aydınlatma giderlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1700) 

392. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa-Tokat yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1701) 

393. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, milletvekili odalarında arama yapıldığı 
iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1716) 

394. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yasama dokunulmazlığı tezkerelerine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1717) 

395. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, basında çıkan bazı iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1702) 

396. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İLKSAN'ın bir ihalesine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1703) 

397. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, basında çıkan bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/1704) 

398. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Yargıtay'daki açık üyeliklere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1706) 

399. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Müsteşann daha önceki bir görevine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/1707) 

400. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TOKİ'ye iş yapan müteahhitlere ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1708) 

401. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki yatınm projelerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1711) 

402. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki tarımsal yatınm ve projelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1712) 
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403. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'da savunma sanayi yatırımları 
yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713) 

404. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'da işsizliğe yönelik tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1714) 

405. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'da işsizliğin azaltılmasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1715) 

406. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Hükümet üyelerinin makam giderlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1718) 

407. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Edirne'de saldırıya uğrayan bazı kişilere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1719) 

408. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki işsizlik oranını azaltacak 
çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1720) 

409. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki işsizlikle ilgili proje ve yatırımlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1721) 

410. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'daki işsizliğe yönelik projelere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1722) 

4 1 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bazı Türk Cumhuriyetlerine yönelik karasal 
yayın çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi(6/1723) 

412. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir hastanedeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1724) 

413. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1725) 

414. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1726) 

415. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sezaryen yöntemiyle yapılan doğumlara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1727) 

416. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir köprünün genişletilmesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1728) 

417. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TÜİK'in endeks çalışmaları ve enflasyon verilerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü som önergesi (6/1729) 

418 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TOKİ ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü som önergesi (6/1730) 

419. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Damai ilçesindeki köylerin sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1731) 

420. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya tren seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1732) 

421. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, su kaynağı olmayan bir gölete 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1733) 

422. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama projelerine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1734) 
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423. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, iade edilen TOKİ konutlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1736) 

424. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, serbest bölgelerde çalışan kişilere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1737) 

425. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, GDO'lu gıdaların insan sağlığına zararlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1738) 

426. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, tütün üretimine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1739) 

427. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, polisin göstericilere karşı gaz kullanmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1740) 

428. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yasama dokunulmazlığı konusundaki çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1741) 

429. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Tütün Fonuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1742) 

430. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, verilen bir taş ve kum ocağı ruhsatına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1743) 

4 3 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İl Genel Meclisi üyelerinin özlük haklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1744) 

432. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Mehmet Akif Ersoy'un vefat ettiği dairenin 
müzeye çevrilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1745) 

433. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, takibe düşen konut kredisi kullanıcılarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1746) 

434. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yaşam kalitesi endekslerine ve bir ankete ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1747) 

435. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki okul ve öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1748) 

436. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı ülkelerin tutumuna ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1749) 

437. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bir mevkideki arazi satışlarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1750) 

438. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, icra takibindeki kredi kartı ve tüketici kredisi 
borçlularına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/1751) 

439. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, emeklilere yapılan zammın kaynağına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1752) 

440. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1753) 

441. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bir rapora ve domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1754) 

442. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, bir grup üniversite öğrencisi hakkında açılan 
soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1755) 
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443. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki trafik sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1756) 

444. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, serbest bölgelerdeki istihdama ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1757) 

445. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Hazine ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1758) 

446. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, GAP bölgesinin kalkınmasına ilişkin 
Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1759) 

447. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, IMKB'nin yapısal sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1760) 

448. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, TÜBİTAK bütçesinde basım ve yayıma 
ayrılan paya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1761) 

449. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yeni kurulan vakıflara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1762) 

450. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, gazetecilerin akreditasyon sorununa ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1763) 

4 5 1 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1764) 

452. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1765) 

453. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1766) 

454. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1767) 

455. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1768) 

456. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1769) 

457. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Tunceli'de cep telefonu görüşmelerinde 
yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1770) 

458. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sporun 
desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1771) 

459. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1772) 

460. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'un trafik altyapısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1773) 

4 6 1 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'a müze açılmasına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1774) 

462. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki içme suyu analizine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1775) 

463. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki içme suyu analizine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1776) 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

- 69 - 76 NCI BİRLEŞİM 

464. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Doğubeyazıt'taki yeşillendirme ve 
ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1777) 

465. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Saray yolunun onarımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1778) 

466. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt-Çaykara karayoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1779) 

467. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1780) 

468. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, Bitlis'te trafiğe açılan bir tünele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1781) 

469. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Antalya'da spor turizminin geliştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1782) 

470. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bir karayolundaki trafik güvenliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1783) 

471. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Midyat'taki elektrik kesintilerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1784) 

472. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğubeyazıt'taki hava kirliliğine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1785) 

473. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1786) 

474. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ve Kars'a teknopark kurulmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1787) 

475. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tütün ikramiyelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1788) 

476. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tahıl ambarı silolarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1789) 

477. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir barajın doğurduğu yol sorununa ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1790) 

478. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yatırım araçlarının 
vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1791) 

479. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, açılan bir soruşturmaya ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1792) 

480. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, genel sağlık sigortasından faydalanamayan bazı 
öğrencilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1793) 

4 8 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sulama birliklerinin borçlanna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1794) 

482. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sulama birliklerinin DSİ'ye devrine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1795) 

483. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, engellilerin istihdamına ilişkin Devlet 
Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1796) 

484. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tarımsal desteklemelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1797) 

485. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, süt teşvik primine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1798) 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

- 70 - 76 NCI BİRLEŞİM 

486. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hayvan üretiminin teşvikine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1799) 

487. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki esnaf faaliyetlerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1800) 

488. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, koruculuk sistemine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1801) 

489. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, Bitlis'te açılacağı söylenen bir müzeye 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1802) 

490. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, tütün politikasına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1803) 

491. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, orman muhafaza memurlarının özlük haklarma 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1804) 

492. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Zile Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1805) 

493. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'm bazı ilçelerindeki yeni okul ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1806) 

494. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, okullarda madde bağımlılığına karşı yürütülen 
çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1807) 

495. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, zorunlu istihdam edilenlerin sayısına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1808) 

496. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sendikalı işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1809) 

497. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sosyal güvenlik prim yüküne ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1810) 

498. - Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Muş Valiliğinin bir işlemine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1811) 

499. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ve Bayburt'taki tapu ve kadastro 
çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü som önergesi (6/1812) 

500. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İğdır'daki tapu ve kadastro çalışmalarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü som önergesi (6/1813) 

501. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, takibe düşen kredi borçlularına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1814) 

502. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, takibe düşen borçlu KOBİ'lere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1815) 

503. - Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, Eskişehir'de özel eğitim değerlendirme 
kumlu faaliyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1816) 

504. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, aile hekimliği kapsamında kapatılan sağlık 
ocağı ve sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1817) 

505. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okul servis şoförlerinin siciline ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1818) 

506. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1819) 

507. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Erbaa ve Niksar'daki öğrenci yurdu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanından (Famk Nafiz Özak) sözlü som önergesi (6/1821) 
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508. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çocuk kaçırma olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1822) 

509. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2011 Kış Olimpiyatlarında Erzurum'un 
tanıtımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1823) 

510 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki kar ambulansı sayısının 
artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1824) 

5 1 1 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki kar ambulansı sayısının 
artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1825) 

512. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İğdır'daki köylerin içme sularına ve sel riskine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1826) 

513. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İstanbul'daki beş yıldızlı otellere ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1828) 

514 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İğdır Üniversitesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1829) 

515. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İncirlik Üssünden kalkan uçakların faaliyetlerine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1830) 

516 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum bağlantılı yollardaki tünel yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1831) 

517. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İğdır'daki sağlık ocağı ve sağlık personeli 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1832) 

518. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İğdır Üniversitesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1833) 

519 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerde sporun desteklenmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1834) 

520. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerde sporun desteklenmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1835) 

521. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerde sporun desteklenmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1836) 

522. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bir yarışma programındaki 
taahhüde ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi 
(6/1837) 

523. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Polis Meslek Yüksek Okulu 
mezunu bir öğrenciye yönelik yapıldığı iddia edilen işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1838) 

524. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alışveriş merkezlerinin küçük esnafa 
etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1839) 

525. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, EGO'nun öğrenci bandrol ücretine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1840) 

526. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa ilçesindeki bir binanın Gazi Osman Paşa 
Üniversitesine devredilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1841) 

527. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa ilçesindeki bazı binaların Adalet 
Bakanlığına devredilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1842) 

528. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa ilçesinde köprülü kavşak ve sinyalizasyon 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1843) 
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529. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa ilçesine sabit araç muayene istasyonu 
açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1844) 

530. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir yol yapımındaki istimlak bedellerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1845) 

531 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, yangm söndürme araçlarının kira bedeline 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1846) 

532. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Çukurova Havaalanı inşasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1847) 

533. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Polis Meslek Yüksek Okullarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1848) 

534. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, öğretmenlerin farklı statülerde çalıştırılmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1849) 

535. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki destekleme ödemelerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1850) 

536. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir valiyle ilgili mahkeme kararına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1851) 

537. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TEKEL'in bir binasının tahsisine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1852) 

538. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının bazı 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1853) 

539. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, silah harcından muaf tutulmayan bir kısım kamu 
görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1854) 

540. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1855) 

541. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1856) 

542. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, SPK eski Başkanının THY 
Yönetim Kumlu üyeliğine atanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali 
Babacan) sözlü som önergesi (6/1857) 

543. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kütüphanelere satın alınan 
kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1858) 

544. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yazılım ve genetikteki ulusal güvenliğe ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü som önergesi (6/1859) 

545. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Karadeniz'deki bazı gelişmelere ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü som önergesi (6/1860) 

546. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, AOÇ'deki üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1861) 

547. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türk Cumhuriyetleriyle olan vize uygulamasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1862) 

548. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hazine bonolarını ellerinde bulunduran 
yatırımcılara ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1863) 

549. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kanada Kış Olimpiyatlarmı izlemek üzere giden 
heyete ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü som önergesi (6/1864) 
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550. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki çiftçi ve besicilerin sorunlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1865) 

551 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ta sulama kanalları ve su havuzlan 
yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1866) 

552. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tüpgazdaki ÖTV'ye ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü som önergesi (6/1867) 

553. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, alışveriş merkezlerinin çalışma düzenine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1868) 

554. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, domuz gribi önlemlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1869) 

555. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanlığına yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1870) 

556. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sosyal yardımlara ilişkin Devlet Bakanından 
(Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1871) 

557. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Beyoğlu Belediyesi tiyatro salonunun 
mühürlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1872) 

558. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu Anadolu'da işsizliği azaltacak bazı 
önlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi 
(6/1873) 

559. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1874) 

560. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki okullara ilkyardım seti teminine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1875) 

5 6 1 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliği azaltmak üzere memur alımı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som 
önergesi (6/1876) 

562. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1877) 

563. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki trafik denetimlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1878) 

564. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Çayı üzerindeki köprünün 
güçlendirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1879) 

565. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ Valisinin bir konuşmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1880) 

566. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bolu'da çöplerin toplanma periyoduna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1881) 

567. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt'taki bir binanın restorasyonuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1882) 

568. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat mühendisi ve veteriner hekim kadrolarının 
kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1883) 

569. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, primlerini ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1884) 

570. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnaf ve sanatkarların vergi borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1885) 



7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 

- 74 - 76 NCI BİRLEŞİM 

571. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, 9 Eylül Treninin seferlerinin kaldırılmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1886) 

572. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, 4 Eylül Treninin seferlerinin kaldırılmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1887) 

573. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Ankara-Erzurum ekspres treni seferlerinin 
kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1888) 

574. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1890) 

575. - Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nun, bir yazılı som önergesine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü som önergesi (6/1892) 

576. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Dalyan Gölünden kum alınmasına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1891) 

577. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bursa Yenişehir Havaalanından yapılan bazı 
uçak seferlerinin iptaline ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1893) 

578. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, şeker piyasasındaki bazı işlemlere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1894) 

579. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köydeki öğretmen lojmanı ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1895) 

580. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzmanlık sınavlarındaki yaş sınırlamasına ilişkin 
Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1896) 

581 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'un içme suyu şebekesinin 
yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1897) 

582. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Doğubeyazıt'taki liselerde branş öğretmeni 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1898) 

583. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki esnafın bazı sorunlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1899) 

584. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki fizik tedavi ve rehabilitasyon 
merkezi ihtiyacı ile hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1900) 

585. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Abant'taki turizm tesislerinin atık deşarjına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1901) 

586. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol somnuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1902) 

587. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kura Nehri sularının Çomh Nehrine aktarılması 
projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1903) 

588. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, su kotası uygulamasına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1904) 

589. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, tanık komma tedbiri kararlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1905) 

590. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/1906) 

591 . - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Mustafakemalpaşa ve Karacabey'deki 
derelerin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1907) 

592. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Mustafakemalpaşa'da yapılacak bazı 
barajlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1908) 
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593. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Vergi Usul Kanunu uyannca verilen 
mahkumiyetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1909) 

594. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı serbest meslek mensuplarının 
vergilendirmedeki sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1910) 

595. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1911) 

596. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Kemer'de lojman olarak kullanılan konutların 
durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1912) 

597. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şımak'taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1913) 

598. - Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şımak'taki orman yangınlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1914) 

599. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kahramanmaraş'ta tüp bebek 
merkezi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1915) 

600. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sabıka kaydı ücreti ile bir vakıf 
ve spor kulübüne ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/1916) 

6 0 1 . - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bazı illerdeki hava kirliliğine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1917) 
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1. - (S. Sayısı: 96) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*)(**) 

2. - (S. Sayısı: 321) Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) (*)(**) 

3. - (S. Sayısı: 458) Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana 
Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/761) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (*) (X) 

4. - (S.. Sayısı: 460) Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Rapom (1/786) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (X) 

5. - (S. Sayısı: 417) Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporları (2/325) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) 

6. - (S. Sayısı: 395) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un; Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Rapom (2/340) (Dağıtma tarihi: 9.6.2009) 

7. - (S. Sayısı: 228) 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 Rapom (2/137) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

8. - (S. Sayısı: 375) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapom (1/674) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

9. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapom (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

10. - (S. Sayısı: 121) 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) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

11. - (S. Sayısı: 126) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kumluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Rapom (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) (X) 

12. - (S. Sayısı: 131) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapom (1/487) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) (**) 

13. - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Rapom (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) (X) 

14. - (S. Sayısı: 260) İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne 
İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapom 
(1/477) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

15. - (S. Sayısı: 279) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 
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16. - (S. Sayısı: 294) Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (Dağıtma 
tarihi: 1.10.2008) 

17. - (S. Sayısı: 382) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ile Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/582) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

18. - (S. Sayısı: 338) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/532) (Dağıtma tarihi: 
26.2.2009) (X) 

19. - (S. Sayısı: 341) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (X) 

20. - (S. Sayısı: 342) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynaklan Alanlarında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/615) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (X) 

2 1 . - (S. Sayısı: 346) Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/580) (Dağıtma tarihi: 4.3.2009) (X) 

22. - (S. Sayısı: 347) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/408) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) (X) 

23. - (S. Sayısı: 348) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kadınm, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/547) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 

24. - (S. Sayısı: 349) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Görsel-İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/634) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) (X) 

25. - (S. Sayısı: 350) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
ile Tunus Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/658) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) (X) 

26. - (S. Sayısı: 306) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo 
Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) (X) 

27. - (S. Sayısı: 114) Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/367) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) (X) 

28. - (S. Sayısı: 22) 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) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) (X) 
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29. - (S. Sayısı: 78) 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 Rapom (1/295) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X) 

30. - (S. Sayısı: 80) 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 Rapom 
(1/302) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X) 

3 1 . - (S. Sayısı: 62) Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) (X) 

32. - (S. Sayısı: 73) 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 Rapom (1/347) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) (X) 

33. - (S. Sayısı: 136) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik 
Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/395) (Dağıtma tarihi: 
15.4.2008) (X) 

34. - (S. Sayısı: 38) 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 Rapom (1/284) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (X) 

35. - (S. Sayısı: 39) Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği 
Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/287) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) (X) 

36. - (S. Sayısı: 5 9 ) Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom 
(1/304) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) (X) 

37. - (S. Sayısı: 66) Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi 
Kumlması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Rapom (1/300) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) (X) 

38. - (S. Sayısı: 79) Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Rapom (1/299) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) (X) 

39. - (S. Sayısı: 86) 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 Aydm'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 Rapom (2/103, 2/104) (Dağıtma 
tarihi: 27.12.2007) 

40. - (S. Sayısı: 92) Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; 
Muhtar Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğmdan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 
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41. - (S. Sayısı: 106) 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) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

42. - (S. Sayısı: 107) Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/122) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

43. - (S. Sayısı: 122) 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 (Dağıtma tarihi: 
25.3.2008) 

44. - (S. Sayısı: 132) 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) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

45. - (S. Sayısı: 235) 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) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) (X) 

46. - (S. Sayısı: 245) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen 
Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel 
ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (Dağıtma 
tarihi: 11.6.2008) (X) 

47. - (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji 
Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (X) 

48. - (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

49. - (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

50. - (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 
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5 1 . - (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

52. - (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

53. - (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) 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 v e Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/107) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

54. - (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

55. - (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

56. - (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

57. - (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

58. - (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) 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 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/112) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

59. - (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

60. - (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) 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 Rapom ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/114) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

61. - (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci Ek) Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman 
Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

62. - (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

63. - (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

64. - (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

65. - (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

66. - (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/121) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

67. - (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

68. - (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

69. - (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

70. - (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

71. - (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

72. - (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

73. - (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

74. - (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
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Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/129) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008,20.6.2008) 

75. - (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

76. - (S. Sayısı: 168 ve 168'e 1 inci Ek) Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun 
Milletvekili Ali Temür'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

77. - (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) 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 Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

78. - (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

79. - (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

8 0 . - (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) 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 Rapom ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

8 1 . - (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/136) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

82. - (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
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Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/137) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

83. - (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

84. - (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

85. - (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

86. - (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait 
Açba'nın Yasama Dokunulmazlıklannın 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

87. - (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

88. - (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

89. - (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

90. - (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) 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 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

91. - (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

92. - (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

93. - (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

94. - (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

95. - (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/150) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

96. - (S. Sayısı: 262) 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) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

97. - (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/151) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 9.7.2008) 

9 8 . - (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci Ek) Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver 
Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara 
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Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/152) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

99. - (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/153) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

100. - (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
9.7.2008) 

101. - (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
9.7.2008) 

102. - (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

103. - (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

104. - (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

105. - (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/160) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

106. - (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

- 86 - 76 N C ı BİRLEŞİM 
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Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/161) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

107. - (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

108. - (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

109. - (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) 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 Edime Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/164) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

110. - (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

111. - (S. Sayısı: 202 ve 202'ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

112.- (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/167) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

113.- (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/168) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

114. - (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/188) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

115.- (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/189) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

116. - (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/209) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

117. - (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/215) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

118. - (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

119. - (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

120. - (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/221) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

121. - (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

122. - (S. Sayısı: 278) Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları 
Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapom (2/263) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 
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123. - (S. Sayısı: 285) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 
Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın 
"Katliam" Olarak Tanınması, 26 Şubat'm "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul 
Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/148) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

124. - (S. Sayısı: 355) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/325) (Dağıtma 
tarihi: 24.4.2009) (X) 

125. - (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/588) (Dağıtma tarihi: 
24.4.2009) (X) 

126. - (S. Sayısı: 363) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki TIKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: 27.4.2009) (X) 

127. - (S. Sayısı: 365) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/471) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) (X) 

128.- (S. Sayısı: 367) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) (X) 

129. - (S. Sayısı: 368) Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine 
Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/667) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) (X) 

130. - (S. Sayısı: 369) Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları 
Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) (X) 

131. - (S. Sayısı: 374) Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; 1219 Sayılı Tababet ve 
Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/401) (Dağıtma tarihi: 7.5.2009) 

132. - (S. Sayısı: 392) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) (X) 

133. - (S. Sayısı: 393) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/574) (Dağıtma tarihi: 10.6.2009) 

134. - (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 

135. - (S. Sayısı: 398) Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/369) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 
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136. - (S. Sayısı: 399) Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari 
ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 

137. - (S. Sayısı: 400) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/376) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 

138. - (S. Sayısı: 401) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar 
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/400) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 

139. - (S. Sayısı: 402) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/401) (Dağıtma tarihi: 
12.6.2009) (X) 

140. - (S. Sayısı: 404) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte 
Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/495) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 

141. - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom 
(1/555) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 

142. - (S. Sayısı: 406) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/697) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) (X) 

143. - (S. Sayısı: 422) Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya 
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı 
Dönemi Eserlerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Rapom (1/362) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (X) 

144. - (S. Sayısı: 425) 2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/741) (Dağıtma tarihi: 9.11.2009) (X) 

145. - (S. Sayısı: 434) Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/270) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 

146. - (S. Sayısı: 435) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 

147. - (S. Sayısı: 437) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 
Ekvator Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Rapom (1/403) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 

148. - (S. Sayısı: 438) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gelişen Sekiz Ülke Sekretaryası 
Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/701) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 
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149. - (S. Sayısı: 439) Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü 
Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/757) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) (X) 

150.- (S. Sayısı: 440) Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 13 Milletvekilinin; 5179 Sayılı 
Gıdalann Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/316) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 

151. - (S. Sayısı: 441) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/758) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 

152. - (S. Sayısı: 448) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/1) 
(Dağıtma tarihi: 16.12.2009) 

153. - (S. Sayısı: 449) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti 
Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/365) (Dağıtma Tarihi: 21.12.2009) (X) 

154. - (S. Sayısı: 450) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 

155.- (S. Sayısı: 451) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/660) (Dağıtma tarihi: 
21.12.2009) (X) 

156. - (S. Sayısı: 452) Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki 
ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 

157. - (S. Sayısı: 454) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Teknik ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/765) (Dağıtma tarihi: 21.12.2009) (X) 

158. - (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti 
Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat 
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/781) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (X) 

159. - (S. Sayısı: 461) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/790) (Dağıtma tarihi: 14.1.2010) (X) 

160.- (S. Sayısı: 464) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında 
Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda Çalışan Diplomatik ve Konsüler Kadro ile İdari ve Teknik 
Personel Yakınlarının İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/659) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 

161. - (S. Sayısı: 465) Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/694) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 

162. - (S. Sayısı: 466) Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında 
Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/722) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 

163.- (S. Sayısı: 467) Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Arama ve 
Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/723) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 

164. - (S. Sayısı: 468) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Diplomatik 
ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Diplomatik, Konsüler, İdari ve Teknik Personelin Yakınlarının 
Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/724) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 

165.- (S. Sayısı: 469) İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) 
Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/776) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 

166. - (S. Sayısı: 470) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Konut ve İnşaat Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/791) (Dağıtma tarihi: 02.02.2010) (X) 

167. - (S. Sayısı: 472) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları 
(1/772) (Dağıtma tarihi: 08.02.2010) (X) 

168. - (S. Sayısı: 474) Tebligat Kanunu ile Adlî Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın; Tebligat Kanunu ile 
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/742, 2/546) (Dağıtma tarihi: 18.02.2010) 

169. - (S. Sayısı: 475) Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/773) (Dağıtma tarihi: 18.02.2010) (X) 

170. - (S. Sayısı: 476) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerin Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Rapom (1/802) (Dağıtma tarihi: 22.02.2010) 

171. - (S. Sayısı: 477) İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/371,1/101) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 

172.- (S. Sayısı: 478) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/345) (Dağıtma tarihi: 
5.3.2010) (X) 

173. - (S. Sayısı: 479) Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer 
Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/689) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 

174. - (S. Sayısı: 480) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/732) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 
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175.- (S. Sayısı: 481) Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/738) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 

176. - (S. Sayısı: 482) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/754) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 

177. - (S. Sayısı: 483) Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Stratejik 
Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/792) (Dağıtma tarihi: 5.3.2010) (X) 

178. - (S. Sayısı: 485) Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 
Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/805, 2/549) (Dağıtma 
tarihi: 16.3.2010) (X) 

179. - (S. Sayısı: 486) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/769) (Dağıtma tarihi: 18.3.2010) 

180.- (S. Sayısı: 487) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/808) (Dağıtma tarihi: 18.3.2010) 



D ö n e m : 23 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 485) 

Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasansı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Baş kan vekili 
Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile Tokat Milletvekili Reşat 
Doğru'nun; Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/805,2/549) 

Not: Başkanlıkça; (1/805) esas numaralı Tasarı ile (2/549) esas numaralı Teklif tali olarak Plan 
ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonlarına, esas olarak da Dışişleri 
Komisyonuna havale edilmiştir. 

TC. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 11/02/2010 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1774/592 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kuru lu 'nca 21/12/2009 tarihinde kararlaşt ır ı lan "Yurtdışı 
T ü r k l e r Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakk ında K a n u n Tasar ıs ı" ile gerekçesi ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL G E R E K Ç E 

Yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili hizmetler, yurt dışında konsolosluklar bünyesinde verilmektedir. 
Ancak, bu hizmetlere yönelik politikaların oluşturulmasında, yurt içinde, sayıları onu aşan farklı 
bakanlıklara bağlı kamu kurum ve kuruluşlarından meydana gelen bir yapı bulunmaktadır. Bu nedenle, 
vatandaşlarımız gerek kamu kurum ve kuruluşlarının idari yapısından kaynaklanan sorunlarla, gerekse 
ilgili kurumların sunduğu hizmetlerin farklılık arz etmesinden dolayı, çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. 

Hükümetler, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verdikleri önemden dolayı, bu konularla 
koordinasyon görevi yapmak üzere, hemen hemen her dönemde bir Devlet Bakanını görevlendirmiştir. 
Bakanlar Kumlunun görev dağılımında bir Devlet Bakanına, yurt dışındaki vatandaşlara yönelik 
yapılacak hizmetlerde kurumlar arasında koordinasyonu sağlama görevi verilmekte, ancak, 
koordinasyon görevinden ne anlaşılması gerektiği belirtilmemektedir. Bu alanda Türkiye'de otuza 
yakın kurum, politika belirlemekte veya hizmet üretmekte, bu hizmetlerde mükerrerlikler oluşmakta, 
kamu kaynaklarının verimli ve etkili kullanılmamasının sonucunda da kaynak israfı ortaya çıkmaktadır. 
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Konuya ilişkin görev alanıyla ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan farklı 
yorumlar, kurumlar arasında yetki karmaşasına neden olmakta, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 
yönelik koordinasyon görevinin ifasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Anılan koordinasyon görevi, 
münhasıran bu konu ile ilgili kurumsal bir yapı bulunmadığından, Başbakanlıkta bulunan müşavirler 
kanalıyla yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak bu durum, kurumsal hafızanın oluşmasını ve hizmetlerin 
sürdürülebilirliğini engellemektedir. Bu konuda kurumsal bir kapasite geliştirilemediğinden, sorunların 
çözümü kişisel gayretlere bağlı bir hâl arz etmektedir. 

Yurt dışında beş milyon civarında vatandaşımız yaşamaktadır. Ülkemizdeki yakınları da hesaba 
katıldığında bu sayı, onbeş milyona ulaşmaktadır. Bu topluluğun sorunlarının çözümünün daha 
yakından takip edilmesi için, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini ve koordinasyonu sağlayacak 
bir birime ihtiyaç duyulduğu, bu hizmetin muhatabı vatandaşlar ve yetkililerce de dile getirilmektedir. 

Türk dünyası ve akraba toplulukları ile ilgili işlerin koordinasyonunda da yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımıza yönelik koordinasyonda yaşananlara benzer sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Bilindiği üzere, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), başlangıçta Türk dünyası ve 
akraba toplulukları ile ilgili bir birim olarak kurulmuş ancak, değişen şartlar, TIKA'nın yurt dışında teknik 
ve kalkınma yardımı yapan bir kuruluş haline gelmesini sağlamıştır. TİKA'nın bu niteliği, son yıllarda 
Birleşmiş Milletler ve bağlı teşkilatlan başta olmak üzere, uluslararası platformda takdirle 
karşılanmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde Türkiye, kalkınma yardımları alanında OECD üyeleri arasında 
"uluslararası donör ülkeler" arasına girmektedir. Bu durum, ülkemizin prestiji açısından önemlidir. 
TİKA'nın belirtilen alanda ihtisaslaşması, ülkemizi dış dünyada daha saygın bir konuma getirmektedir. 

TİKA'nın teknik ve kalkınma yardımlarının dışında yapacağı diğer çalışmalar, uluslar arası 
arenadaki saygın konumunu sarsabileceğinden, soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı bölgelerde, 
icraî görev yapmayan, ancak kamu kaynaklarının ortak hedefler çerçevesinde harcanmasını 
sağlayacak politikaların oluşturulup, hedefe yönelik olarak kullanılmasını sağlamak ve kurumlar 
arasında koordinasyon görevi yürütmek üzere ayn bir birim kurulması daha uygun olacaktır. 

TİKA ve diğer bakanlıklarca, soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı bölgelerde yapılacak 
faaliyetler, ülkemiz menfaatleri açısından belirli hedeflere ve önceliklere göre yapılmasına; bölgede 
hizmet veren kamu kurumlarına bağlı birimlere, yol haritası niteliğinde plan yapan, koordinasyon 
sağlayan, hedefler belirleyip o hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını raporlayan bir yapılanmaya ihtiyaç 
vardır. Bu yapı, stratejik yönetim anlayışını ve sonuç odaklı çalışma prensibini beraberinde getirecek 
ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışından öğrenci getirme projelerini iki farklı genel müdürlük 
bünyesinde yürütmektedir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı dışında farklı kamu kurumları tarafından 
da Türkiye'ye eğitim-öğretim maksadıyla yabancı uyruklu öğrenciler getirilmektedir. Bu çalışmalar, 
farklı kurumların yetki alanına girmektedir. Ülkemizin genel menfaatleri açısından önem arz eden 
yabancı öğrenci projesi de ilke ve uygulama bazında koordinasyon gerektiren bir çalışmadır. 
Kurumların görevlerine müdahale edilmeksizin, farklı kurumların yetkisi içinde bulunan ve lobicilik 
yönü de önemli olan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik çalışmaların, tek bir birim tarafından 
koordine edilerek bütünlük sağlanması, stratejik önemi haizdir. 

Belirtilen nedenlerle, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlardan diplomasi 
faaliyetleriyle çözüleceklerin dışındaki sorunların takip ve çözümü; soydaş ve akraba topluluklara 
yönelik hizmetlerin bir plan dahilinde yürütülmesi ve yabancı uyruklu öğrencilere yönelik çalışmalara 
dair kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasıyla görevli bir birimin kurulmasının, hizmetlerin 
koordinasyonu ve sonuçlarının takibi açısından yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 485) 



Tasarıyla; 

a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm 
üretmek, 

b) Soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 
amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek, 

c) Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 
ülkemize gelen yabancı öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde 
sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, 

üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel bütçeli, Başbakanlığa 
bağlı Yurtdışı Türkler Başkanlığı kurulmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1 - Madde ile Kanunun amaç ve kapsamı belirtilmekte ve Kanunda yer alan bazı kavramların 
tanımları yapılmaktadır. 

Madde 2- Madde ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip ve özel bütçeli, 
Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler Başkanlığı kurulmaktadır. Maddede ayrıca, Başkanlığın 
hizmetlerinin yerine getirilirken uyulması gereken standartlar, teşkilat yapısı, ülke ve bölge 
masalarının kurulması, bütçe ve denetim şekilleri ile yetki, sorumluluk ve yetki devrine ilişkin 
hususlar düzenlenmektedir. 

Madde 3 - Madde ile Başkanlık teşkilatının, Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Kültürel ve 
Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı, Kummsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, Yabancı Öğrenciler 
Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme ve İdari İşler Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinden 
oluşması öngörülmekte ve bunların görevleri ile sommlulukları belirlenmektedir. 

Madde 4- Madde ile Başkanlık bünyesinde kurulacak olan sürekli kurul niteliğindeki Yurtdışı 
Vatandaşlar Danışma Kumlu, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kumlu ve Yabancı 
Öğrenci Değerlendirme Kumlunun oluşumu ve görevleri belirtilmektedir. 

Madde 5- Madde ile atamalar, kadrolar, geçici görevlendirme ve sözleşmeli personel istihdamı 
ile genel olarak personele ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

Madde 6- Madde ile kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri 
belirlenmektedir. 

Madde 7- Madde ile Kanundaki düzenlemelere paralel olarak, diğer kanunlardaki gerekli 
değişiklikler yapılmaktadır. 

Geçici Madde 1 - Madde ile Başkanlığa bu Kanunla verilen görevlerin zamanında ve etkin olarak 
yerine getirilebilmesi amacıyla çıkarılması gereken yönetmeliklerin en geç bir yıl içinde hazırlanarak 
yürürlüğe konulması, Başkanlığın kumluş aşamasında uygulanacak geçiş hükümleri belirlenmekte, 
kadrolara atama, satın alma, kiralama konusunda bütçe kanununda yer alan sınırlamaların 2010 yılı 
içinde uygulanmaması öngörülmekte ve bir defaya mahsus olmak üzere, Yurtdışı Türkler 
Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikler ve sınav şartlan ile ilgili hükümler düzenlenmektedir. 

Madde 8- Yürürlük maddesidir. 

Madde 9 - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 485) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı-Türk Dünyası Başkanlığı-Teşkilât ve 
Görevleri Hakkında Kanun Teklifi" ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 25.11.2009 

Saygılarımızla. 

Mehmet Şandır Reşat Doğru 

Mersin Tokat 

GENEL G E R E K Ç E 

Sovyetler Birliği'nin 1991 yılının ikinci yansından itibaren fiilen başlayan ve resmen Aralık 1991 'de 
tamamlanan dağılma süreci sonunda Dünya siyaset sahnesinde daha önce uluslararası politikanın pek 
fazla ilgilenmediği coğrafyada, bağımsız devletler ortaya çıkmıştır. 1991 yılı Nisan-Aralık döneminde 
Türk Cumhuriyetleri olarak da adlandırılan Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve 
Kazakistan'ın yanı sıra Gürcistan, Tacikistan ve Ermenistan gibi devletlerde bağımsızlıklannı ilan 
etmişlerdir. SSCB'nin dağılması sürecinde Balkanlar'da Yugoslavya Federasyonu da dağılmış, 
Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk'ta rejim değişmiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılması, komünizmin 
çökmesi ve bağımsız Türk Cumhuriyetleri'nin, Akraba Devletlerin, özerk Türk Devletlerinin ve Türk 
ve Akraba Topluluklannın ortaya çıkmasıyla Türkiye, Türk Dünyası diye de anılan bu bölgede daha da 
sorumluluğu artan bir misyonu taşımak dummunda kalmıştır. 

Tarihi ve kültürel yakınlık, ekonomik tamamlayıcılık, milli ve uluslararası ortak çıkarlar, Türkiye 
ile Türk Cumhuriyetleri, özerk cumhuriyetler, Türk Toplulukları ve akraba toplulukları arasında 
işbirliğinin temelini teşkil etmektedir. Dünyadaki siyasi dengelerin oluşması, ekonomik kalkınma 
gerçekleştirilirken çevresel faktörlerin komnması ve akılcı değerlendirilmesi, etnik ve kültürel 
çekişmelerin yeni düzene uygun şekilde çözülebilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde 
1993 yılının Eylül ayından itibaren bir Devlet Bakanlığı görevlendirilmiştir. 

Bu görev halen bir Devlet Bakam'nın uhdesinde bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Hükümetleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili konularda koordinasyon görevi 
yapmak üzere yine her dönemde bir Devlet Bakanlığını görevlendirmiştir. Yurt Dışındaki Vatandaşlarla 
ilgili görevler genelde, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğü ve buna bağlı olarak görev 
yapan Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Yardımcılığı ve yurtdışı teşkilat birimleri ve 
müşavirler kanalıyla ortaklaşa yürütülmektedir. 

Türkiye, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklannı kazanması ve Türk ve Akraba Topluluklarının 
bölgesel siyaset sahnesine çıkmasını müteakip söz konusu devletlerle süratle ilişkiye geçmiştir; Türk 
Cumhuriyetlerinin ve diğer komşu ülkelerin bağımsızlıklarının tanınması ve uluslar arası arenada 
tanıtılması, iç siyasi sistemlerinin ve ekonomik yapılarının kurulması ve geliştirilmesi konulannda her 
türlü maddi, teknik ve insani yardım yapmak hususunda imkanlan sonuna kadar zorlamıştır. 

Teknik yardım, altyapı desteği, Eximbank kredileri, Büyük Öğrenci Projesi, basın yayın 
kumluşlanna destek, askeri ve güvenlik personeli eğitimi ve benzer daha birçok konuda Türkiye bölgeye 
imkânlarını zorlayan bir destek faaliyeti yürütmüştür. 
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Türkiye'den çok sayıda işadamı bölgede ticari ve ekonomik faaliyetlerde basan göstermiştir. Bu 
çerçevede, çok sayıda eğitim kurumu buralarda Türkiye'yi temsil etmektedir. Türkiyeli binlerce genç 
bu ülkelerde yüksek öğretim görmektedir. Bölgede faaliyet gösteren az sayıda Türkiye menşeli 
üniversite, binlerce sayıda Türkiyeli ve bölgeden öğrencilere eğitim vermektedir. 

Bu süreçte TİKA ve ortak kumm olan TÜRKSOY, Türk Dünyasına sayısız yardım faaliyeti 
gerçekleşmiştir. Türkiye'deki hemen tüm kamu kuruluşlarının şu ya da bu şekilde az-çok yardım ve 
işbirliği faaliyeti olmuştur. Sivil toplum kumluşlannın çalışmalan ise belki bu saydıklarımızın kat kat 
üstündedir. 

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de küçümsenemeyecek ölçeğe ulaşmıştır. 

Yapılan çalışmalar ve verilen destekler, büyük oranda kayıt dışı kalmıştır. Son yıllara kadar hangi 
kumm ya da kişinin ne ve ne ölçüde yardım yaptığının envanteri tutulmamış, tutulanlar ise gerçeğin çok 
altında kalmıştır. Böyle olunca da maddi ve manevi geri dönüşü de takip edilememiş, uyum ve etkinlik 
ise son derece zayıf kalmıştır. 

Bugün birçok alanda başlangıca oranla çok önemli mesafeler alınmış olmasına rağmen, bu 
katkılann bir kısmı çabuk tüketilen bir niteliğe sahip olduğundan etkisi çabuk kaybolmuş, bir süre sonra 
da unutulmuştur. 

Yukarıdaki özet izahattan, Türkiye ile Türk Dünyası ilişkilerinin tatmin edici seviyede olduğu 
anlaşılmamalıdır. 1990 sonrası oluşan ümit ve beklentilerin şu anda çok gerisinde bulunmaktayız. 

Türk Milleti'nin geleceği bakımından geçen on sekiz yıl, ciddi fırsatların kaçırıldığı bir süreç 
olmuştur. Halen bulunulan dumm olabileceklerin çok gerisindedir ve daha kötüsü ilerisi için de bir ümit 
verici nitelikten uzak görünmektedir. Geçen dönem kayıplarla dolu olmakla birlikte gelecek bakımından 
ümitsiz olmamak da gereklidir. Zira eldeki imkanlar, tarihi ve kültürel bağlar, potansiyel şartlar, bu 
geçen süreci bir deneyim olarak değerlendirip yeni bir yol haritası ve rotasıyla arzu ettiğimiz durumu 
Milletimizin önüne altın tepside getirebilirse istenilen noktaya ulaşılabilir. 

Yukanda da özetlendiği üzere, Türkiye'nin Türk Dünyasına ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarına 
yönelik faaliyetlerinin koordinasyonu önce Başbakanlığa bağlı bir Başmüşavirlikçe, daha sonralan da 
bir Devlet Bakanına verilen görev olarak yürütülmüş ve halen bu şekilde devam etmektedir. Ne kadro, 
ne uzman, yasal düzenleme ve ne de bütçe imkânlan bakımından bölge ile münhasıran ilgilenecek her 
hangi bir kumm ihdas edilememiştir. Konu bir Bakanın ilgisinin insafına terk edilmiştir. Ne arşiv, ne 
de uzman elemanlan bulunan bu Bakanlığın işi sadece koordinasyon olup, diğer kurumlar üzerinde her 
hangi bir yaptırım gücü de mevcut değildir. Bu alanda karşılaşılan somnlann belki de en önemli nedeni 
alana yönelik faaliyet yürütecek kurumsal yapılanmanın gerçekleştirilememiş olmasıdır. 

Kamu kummlan da artık o ilk zamanlardaki ilgisini kaybetmiştir. Siyasetin ve Devlet kummlannın 
gündeminden düşen Türk Dünyası, Türkiye'nin de gündeminden düşmüştür. 

Bu alanda hemen tek kuruluş Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)'dır. Türkiye'nin 
Türk Dünyası ve Avrasya ilişkileri son yıllarda TİKA'ya devredilmiş gözükmektedir. TİKA, 
kumlusunun üzerinden 15 yıl geçmiş olsa da hala genç bir kurumdur ve bu ilişkilerin stratejilerini 
oluşturmaya organizasyon yapısı ve personel ihtisası bakımlanndan yeterli değildir. Ayrıca bu kurumun 
Ortadoğu ve Afrika'ya açılımları ile ilgisi, oldukça geniş bir coğrafyaya dağılmış dummdadır. 

Büyük Öğrenci Projesi olarak bilinen, 2922 sayılı "Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 
Öğrencilere" ilişkin yasa, 1983 yılından bu güne kadar yürürlüktedir. Yurt dışından öğrenci getirme 
projeleri, Devlet Bakanlığı temsilcisinin de üye olarak bulunduğu bir Değerlendirme Kumlu marifetiyle, 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşan Başkanlığında yürütülmektedir. 
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Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir teşkilat olarak, öncelikle yurt içi eğitim sorunları ile ilgilenmektedir. 
Yurt dışından gelen öğrencilerle ilgili çalışmalar eğitim çalışmalarının yanında, daha çok lobicilik yönü 
ağır basan bir çalışmadır. 

Öğrenci projesi bugünkü haliyle tamamen tıkanmıştır. Aradan geçen yaklaşık 18 yılın tecrübesi ile 
şartlara göre yeniden düzenlenmesi şöyle dursun, son derece sıradanlaşmıştır. Son derece hayati öneme 
sahip olan bu projenin de yeniden ele alınmasında fayda görülmektedir. 

Türkiye'nin, Türk Dünyası ile her konuda entegrasyonu kardeşlik hukukunun gereğidir. Kardeşlerin 
dayanışması, zenginliklerini artırarak paylaşması, kendi kaynaklarını kendisinin kullanması, Türk 
Dünyası olgusu içinde yer alan Devlet ve bireylerin güçlenmesi sonucunu doğuracağı muhakkaktır. 
Zengin ve güçlü birliktelik, uluslar arası siyasette daha etkin ve itibarlı olma sonucunu da 
doğuracağından, Türkiye'nin gücü de uluslar arası arenada artacaktır. 

Bu gün Türkiye'nin AB veya ABD Blokları içine mahkum edilmesi, Türkiye'yi lider ülke olma 
hedefinden uzaklaştırma siyasetinin tezahürüdür. 

Türkiye, Türk Dünyasında birliğe ve birlikte çalışmaya öncülük edecek potansiyel imkanlara 
sahiptir. Bunu başlatabilmesi için de kendi içinde tamamlaması gereken yapılanma ihtiyaçları vardır. 

Türkiye'nin Türk Dünyasıyla bütünleşmesi, sadece büyüme an lamında değil, aynı zamanda bir 
var oluş mücadelesinin de gereğidir. 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, gerek Türk Dünyasına ve gerekse bu kapsama 
alınmasında yarar görülen yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hizmet veren kamu birimlerine, 
yol haritası niteliğinde plan yapan, koordinasyon sağlayan, hedefler belirleyip o hedeflere ulaşılıp 
ulaşılmadığını denetleyen herhangi bir yapılanma mevcut değildir. Bu yapının olmayışı, stratejik 
yönetim anlayışına ve sonuç odaklı çalışma prensibine uygun düşmemekte ve kaynakların verimli 
kullanılmasına mani olmaktadır. Bu nedenle, danışma birimlerini de içine alan, gerek kadro, gerek 
uzman personel ve gerekse mali bakımdan güçlü bir bürokratik yapı oluşturulması hedeflenmektedir. 
Bu itibarla TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI'nın kurulması 
amacıyla bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır. 

Taslağın incelenmesi halinde de anlaşılacağı üzere, halen bu konuda Kanunlarla yetkilendirilmiş 
Bakanlık, Kurum ve kuruluşların bu yetkilerine halel getirecek bir düzenleme söz konusu değildir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Madde ile, Kanunun amacı, kurulacak teşkilatın adı belirtilmekte ve Başbakan'a, 
Başkanlıkla ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığıyla kullanma yetkisi vermektedir. 

Madde 2 - Madde ile Kanunun kapsamı belirlenmektedir. 

Madde 3- Madde ile Başkanlığın Türk Dünyası, uluslararası öğrenci projesi ve yurt dışında 
yaşayan vatandaşlar ile ilgili görevleri sıralanmaktadır. 

Madde 4 - Madde ile Kanunda yer alan bazı kavramların tanımlan yapılmaktadır. 

Madde 5- Madde ile Başkanlık teşkilatının, ana hizmet birimleri, danışma birim ve kurulları ve 
yardımcı birimlerden oluştuğu belirtilmektedir. 

Madde 6 - Madde ile Çeşitli Kamu kurum ve kuruluşlannın temsilcileri, akademisyen uzman ve 
sivil toplum kuruluşlannın temsilcilerinden oluşan, Türk Dünyası Eşgüdüm Değerlendirme Üst Kurulu 
(TDEDÜK); Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu (YÖDK) ve Yurt dışında Yaşayan Vatandaşlar 
Danışma Kurulu (YVDK) kurulması öngörülmektedir. 
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Madde 7- Madde ile Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmektedir. 

Madde 8- Madde ile Başkanlık Ana Hizmet Birimleri; Yurt dışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, 
Türk Dünyası Stratejik İşler Daire Başkanlığı, Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı, Sivil Toplum 
Daire Başkanlığı ve İnsani Yardımlar Daire Başkanlığının görevleri sayılmaktadır. 

Madde 9- Madde ile Danışma Kurulları; Türk Dünyası Eşgüdüm Değerlendirme Üst Kumlu 
(TDEDÜK), Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kumlu (YÖDK) ve Yurt dışında Yaşayan Vatandaşlar 
Danışma Kumlu (YVDK) ve Danışma Birimleri olan; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Başkan 
Müşavirleri ve Hukuk Müşavirliğinin görevleri sayılmaktadır. 

Madde 10- Madde ile Başkanlığın görev alanına giren konularla ilgili çalışmalarda bulunmak 
üzere bakanlık, kamu kumm ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanların katılımı 
ile geçici ve sürekli kurullar oluşturulabilmesine olanak sağlanmaktadır. 

Madde 11- Madde ile Yardımcı Hizmet Birimleri; Personel ve İdari işler Daire Başkanlığı ve 
Yayın-İletişim Daire Başkanlığı'nın görevleri belirtilmektedir. 

Madde 12- Madde ile Başkanlığın sommluluk ve ilgi sahasına giren konularda koordinasyon 
görevinin ne anlama geldiği ve neyi kapsadığı belirtilmekte, muhatap kumm ve kuruluşların icra 
görevlerini kanun, yönetmelik, belirlenen stratejik planlara ve kurul kararlarına göre yürütmeleri 
düzenlenmektedir. 

Madde 13- Madde ile uluslararası öğrenci projesi kapsamında ülkemizde bulunan öğrencilerin 
sorumlulukları ifade edilmektedir. 

Madde 14- Madde ile Başkanlığın her kademedeki yöneticilerinin, görevlerini mevzuata, stratejik 
plan ve programlara, performans ölçütlerine, hizmet kalite ve standartlarına uygun olarak yürütmekten 
üst kademelere karşı sommlu olduğu hususu düzenlenilmektedir. 

Madde 15- Madde ile Başkanlığın koordinasyon ve işbirliği hususunda sommluluk ve yetkileri 
belirtilmektedir. 

Maddelö- Madde ile Başkanlığa; görev, yetki ve sommluluk alanına giren ve önceden kanunla 
düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapma yetkisi verilmektedir. 

Madde 17- Madde ile Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri gerektiğinde sınırlarını 
yazılı olarak açıkça belirlemek kaydıyla yetkilerini devredebileceği hususlarını düzenlenmektedir. 

Madde 18- Madde ile Başkanlık kadrolarının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 
tabi olduğu hususu düzenlenilmektedir. 

Madde 19- Madde ile bu Kanundaki yeni düzenlemelere paralel olarak, diğer kanunlarda gerekli 
değişiklikler yapılmaktadır. 

Madde 20- Madde ile Başkanlığın bütçe hususları düzenlenmektedir. 

Madde 21- Madde ile Başkanlık personelinin kimlerden oluştuğu, uzman ve uzman yardımcılarının 
atanma usulleri ve personelin fazla çalışma ücretleri belirtilmektedir. 

Madde 22- Madde ile Türk Dünyası Uzman Yardımcılığına atama düzenlenmektedir. 

Madde 23- Madde ile Türk Dünyası Uzmanlığına atanmaya ilişkin esaslar belirtilmektedir. 

Madde 28- Madde ile Başkanlıkta diğer kamu kumm ve kuruluşlarından personel görevlendirilmesi 
yapılabileceği, sözleşmeli yerli ve yabancı uzman çalıştırılabileceği ve bu uzmanlarda aranacak şartlar 
ve mali hakları düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 485) 



- 8 -

Madde 29- Madde ile Başkanın, Başkan ve Hukuk Müşavirlerinin, Daire Başkanlarının ve geçici 
personelin atanma usulleri, kurum personelinin çeşitli hakları düzenlenilmektedir. 

Madde 30- Madde ile Kamu kurum ve kuruluşlarından geçici görevle görevlendirilecek personelin 
görevlendirilme usulleri ve mali haklan düzenlenilmektedir. 

Madde 31- Madde ile Başkanlığın ihtiyaç duyulan konularda yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel 
kişilerden hizmet satın alabileceği belirtilmektedir. 

Madde 32- Madde ile çeşitli yasalarda uygulanmayacak ve kaldırılan hükümler ve maddeler 
belirtilmektedir. 

Madde 33- Kanunun yürürlüğünü belirtmektedir. 

Madde 34- Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini ifade etmektedir. 

Geçici Madde 1- Madde ile Başkanlığa bu kanunla verilen görevlerin zamanında ve etkin olarak 
yerine getirilebilmesi amacıyla çıkarılması gereken yönetmeliklerin en geç altı ay içinde hazırlanarak 
yürürlüğe konulması ve bu süreçte hangi hükümlerin uygulanacağına açıklık getirilmektedir. 

Geçici Madde 2- Madde ile Bütçe Kanununa göre, kadroya atama, satın alma, kiralama konusunda 
sınırlı süreli izin verilmesi düzenlenilmektedir. 

Geçici Madde 3- Madde ile bir defaya mahsus olmak üzere, Dış Türkler ve Akraba Toplulukları 
Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikler ve sınav şartları ile ilgili hükümler düzenlenilmektedir. 
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MERSİN MİLLETVEKİLİ 
MEHMET ŞANDIR İLE TOKAT MİLLETVEKİLİ REŞAT DOĞRU'NUN TEKLİFİ 

TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE 

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Görev ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; 

a) Bağımsız ve/veya özerk Türk ve akraba devletleri ile Türk ve akraba toplulukları, yurt dışın
da yaşayan vatandaşlarımız, vatandaşlığımızdan çıkmış olanlar ve Türkiye'ye komşu ülkelerle ilgili 
olarak Türkiye'deki kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çeşitli hizmetlerin koordinasyonu ve ge
leceğe dönük plan ve hedeflerin Hükümetçe belirlenen Türk Dış Politikası çerçevesinde oluşturul
ması konusundaki çalışmaların yapılmasını ve sonuçlarının takip edilmesini, 

b) Yabancı uyruklu öğrencilerle, görev alanındaki bölgelerden öğrenim görmek üzere Türkiye'ye 
gelen öğrencilerin ülkeye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, bursları, barınmaları, ilgili kurum 
ve kuruluşların ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esasları, 

c) Türk Dünyasına yönelik insani yardım çalışmalarını koordine etmek üzere, kamu tüzel kişi
liğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli ve Başbakanlığa bağlı, Türk Dünyası İşbirliği 
ve Koordinasyon Başkanlığı (Türk Dünyası Başkanlığı) kurulması ile teşkilat ve görevlerine ilişkin 
usul ve esasları, 

düzenlemektir. 

(2) Başbakan, Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı ile ilgili yetkilerini, bir Bakan 
aracılığı ile kullanabilir. 

Kapsam 

MADDE 2 - ( l ) B u Kanun; 

a) Bağımsız ve özerk Türk ve akraba devletlerini; Türk ve akraba topluluklarını; dünyanın fark
lı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarını, Türk vatandaşlığından çıkanları; bu kesimlere hizmet 
eden sivil toplum örgütü ve mesleki yapılanmaları, 

b) Çeşitli bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile çeşitli anlaşmalar çerçevesinde yabancı hü
kümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle ve kendi imkânlarıyla Türkiye'ye gelen 
yabancı uyruklu öğrencileri, 

c) Kapsam dâhiline giren ülke ve bölgelere yönelik insani yardım çalışmalarını, kapsar. 

Görevler 

MADDE 3- (1) Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda; Devlet kurumlan ve sivil toplum kuruluşları tara
fından yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, sonuç lannı takip etmek ve değerlendirmek. 

b) Bağımsız Türk devletleri, akraba devletler, özerk veya bölgesel yönetim statüsünde veya baş
ka statüyle yaşayan Türk ve akraba toplulukları ile Türkiye'nin sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari 
ilişkilerini güçlendirecek çalışmaları koordine etmek. 
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c) Bu devlet ve topluluklarla müşterek çalışmalar yürütmek, yapılan çalışmalara destek olmak. 

ç) Yurt dışında yaşayan vatandaşların, Türk vatandaşlığından çıkmış olanların, Türk ve akraba 
toplulukları mensuplarının, bulundukları ülkelerde kendi öz kültürlerini kaybetmeden, toplumsal ha
yata katılmaları için bilinçlendirme faaliyetlerini yaparak veya yaptırarak, yaşadıkları ülkelerle uyum
lu bir halde varlıklarını sürdürmelerinin temini için, gerekli her türlü çalışmaların ilgili birimlerle 
birlikte yapılmasını sağlamak. 

d) Yurt içinde veya dışında görev alanı ile ilgili eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği prog
ramlarının gerçekleştirilmesi için, gerektiğinde bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, 
çeşitli mesleki örgütlenmelerle birlikte veya kurumsal olarak, işbirliği içerisinde yürütülmesi için 
gerekli düzenlemeleri yapmak. 

e) Uluslararası öğrenci stratejisini ilgili kumluşlarla işbirliği içerisinde hazırlayarak uygulamak 
ve takip etmek. 

f) Türkiye'de öğrenim görecek uluslararası burslu öğrencilerin seçilmesi, bunlara ilişkin sınav
ların yapılması, barınmalarının sağlanması ve tüm eğitim sürecinin başarıyla sonuçlandırılması için 
gerekli çalışmaları yapmak. 

g) Türkiye'de eğitim almış öğrencileri belli aralıklarla ve vesilelerle bir arada toplayarak, kar
deşlik bağlarının devamının sağlanması için yurt içinde ve yurt dışında programlar düzenleyerek ça
lışmalar yapmak. 

ğ) Öğrenci burslarının miktarını, ülkemiz şartlarına ve uluslararası burslu öğrencileri mağdur et
meyecek düzeyde belirlemek. 

h) Uluslararası burslu öğrencilerle ilgili çalışmalar yapan çeşitli kamu birimleri, sivil toplum 
örgütleri ve benzeri kumluşlarla birlikte amaca uygun çalışmalar yapmak. 

ı) Uluslararası burslu öğrenciler için amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için, eğitim süresince ve 
sonucunda düzenli olarak bilgilerinin değerlendirilmesi amacıyla, bir bilgi bankası oluşturmak. 

i) Görev alanı ile ilgili veri bankası oluşturmak. 

j) Görev alanında faaliyette bulunan sivil toplum örgütleriyle hedefler çerçevesinde ortak çalış
malar yapmak, destek olmak, sivil toplumun altyapısını güçlendirici çalışmalar yapmak, 

k) Görev alanı içerisinde bulunan toplulukların eğitimlerine yardımcı olmak üzere, her türlü ba
sım, yayın, iletişim hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. 

1) Söz konusu alanda meydana gelecek doğal afet, kıtlık ve benzeri insan hayatını olumsuz et
kileyen gelişmelere karşı Türkiye'de yapılacak insani yardım faaliyetlerine katkı sağlamak ve yar
dımların yerine ulaşmasını koordine etmek. 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu Kanunda adı geçen; 

a) Türk Dünyası: Bağımsız Türk devletleri, aramızda tarihi ortak geçmiş ve kültür bağlan bulu
nan akraba devletleri, Türk ve akraba özerk, yarı özerk, bölgesel statüdeki yönetsel birimleri ve bun
ların dışında kalan Türk ve akraba toplulukları ve yaşadıkları coğrafyadaki tüm maddi ve manevi 
varlıklarını, 

b) Bakan: Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanını, 
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c) Başkanlık: Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığını, 

ç) Başkan: Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanını, 

d) Daire Başkanlıkları: Başkanlık bünyesinde kurulan daireleri, 

e) TDEDÜK: Türk Dünyası Eşgüdüm Değerlendirme Üst Kurulunu, 

f) YÖDK: Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunu, 

g) YVDK: Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulunu, 

ğ) YYV: Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı, 

h) Vatandaşlıktan çıkanlar: Her ne sebeple olursa olsun Türk vatandaşlığından çıkanları, 

ı) Öğrenci: Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarında uluslararası öğrenci projesi kapsamında 
öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencileri, 

i) Türk Dünyası Uzmanı: Başkanlıkta gerekli aşamaları geçtikten sonra uzmanlık unvanı alan 
kişileri, 

j) Türk Dünyası Uzman Yardımcısı: Kanun ve yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde 
Başkanlıkta uzman yardımcılığı sınavını kazanan kişileri, 

k) Uluslararası burslu öğrenci: Eğitim masraflarının tamamı veya bir kısmı kamu kurumları 
tarafından karşılanan ve Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlannda yabancı uyruklu öğrencileri, 

1) Ülke-Bölge Masalan: Görev alanı içerisinde ülke ve bölgeleri kapsayan ve uzmanlardan oluşan 
çalışma birimini, 

m) Türk - akraba topluluklar: Türkiye dışındaki ülkelerde yaşayan ve Türk soyundan gelen soy-
daşlanmızı ve Türkiye ile tarih kültür ve akrabalık bağlanyla bağlı olan topluluklar akraba topluluklan, 

n) Koordinasyon görevi: Kurumlar tarafından yapılan icrai hizmetlere girilmeden, bir plana bağ
lı olarak hedef ve stratejilerin oluşturulması ve sonuçların takip edilerek, çalışmalarda başanya ulaş
manın sağlanmasını, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başkanlık Teşkilatı 

Teşkilat 

MADDE 5- Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilatı; Başkanlık; Başkan, 
Başkan Yardımcıları, Ana Hizmet Birimleri, Kurullar, Danışma Birimleri ve Yardımcı Hizmet Bi
rimlerinden oluşur. 

Başkanlık teşkilatlanması ek (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Kurullar 

MADDE 6- Kurullar; icracı birimlerin çalışmalannın belirlenen hedeflere ulaşması için, bir 
plan dahilinde yapılmasını sağlamak üzere, çeşitli kamu kurum temsilcileri, uzmanlar, sivil toplum 
temsilcilerinden oluşur. Kurul kararlan, ilgili birimlerce uygulanır. 

Başkanlık kurulları Türk Dünyası Eşgüdüm Değerlendirme Üst Kurulu, Yabancı Öğrenci 
Değerlendirme Kurulu ve Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulundan ibarettir. 
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Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanı 

MADDE 7- (1) Başkan, Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığının en üst amiri olup, 
Başkanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyaset ve dış politikasına, milli güvenlik siya
setine, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite 
standartlarına uygun olarak düzenleyip yürüterek, hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar. 

(2) Başkan, Kanunda belirtilen görevlerin uygulanması, Kuml kararlarının yerine getirilmesi ve 
görev alanındaki ülkelerin ihtiyaçlarını analiz ederek çalışmaların genel politikaya uygun olarak yü
rütülmesini ve Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kumm ve kumluşları ile iş
birliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Başkan, Başbakana veya görevlendireceği Bakana 
karşı sommludur. 

(3) Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanına görevi süresince, büyükelçilik unvanı 
verilir. 

Ana hizmet birimleri 

MADDE 8- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır: 

a) Yurt Dışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı. 

b) Türk Dünyası Stratejik İşler Daire Başkanlığı. 

c) Sivil Toplum Daire Başkanlığı. 

ç) Uluslararası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı. 

d) İnsani Yardımlar Daire Başkanlığı. 

Yurt Dışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı 

MADDE 9 - Yurt Dışı Vatandaşlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve vatandaşlıktan çıkmış olanlar, mavi kart sahipleri 
veya çifte vatandaşların sorunlarının takibi için, ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürütmek. 

b) Görev alanında kummlar tarafından yapılacak hizmetlerin bir plan dahilinde yapılmasını sağ
lamak için çalışmalar yapmak. 

c) Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kumlunun sekretaryasını yapmak. 

ç) Görev alanında; ekonomi, eğitim, kültür, sosyal ve benzeri konulardaki faaliyetlerin bilgile
rinin toplanıp, değerlendirilmesi için bilgi bankası oluşturmak. 

d) Çeşitli bakanlıklar ve kamu kummları tarafından yurt dışındaki hedef kitleye yönelik yap
tıkları hizmetleri takip edip değerlendirerek gerekli koordinasyonu yapmak. 

e) Yurt dışında yaşayan vatandaşlar tarafından kumlmuş sivil toplum örgütleriyle ortak çalış
malar yaparak, yaşadıkları toplumda kendilerini yaşadıkları toplumda ifade edebilmeleri için gerek
li desteği vermek. 

f) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı; ayrımcılık, asimilasyon, yabancı düşmanlığına karşı 
korumak maksadıyla oluşturacakları örgütlenmelere yardımcı olmak. 

Türk Dünyası Stratejik İşler Daire Başkanlığı 

MADDE 10- Türk Dünyası Stratejik İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Türk Dünyası Eşgüdüm Değerlendirme Üst Kumlunun sekretaryasını yapmak. 

b) Türk Dünyası ile ilgili siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmaların bir koordinasyon da
hilinde yapılmasını sağlamak için, ilgili birimlerle birlikte eşgüdüm içerisinde bir plan hazırlamak, 
tatbikini takip etmek. 
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c) Yurt dışında yaşayan soydaş ve akraba topluluklarının sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasi var
lıklarını devam ettirmelerini destekleyici faaliyetlerin planlanmasında gerekli çalışmaları yapmak, söz 
konusu kişi ve toplulukların sorunlarını takip etmek ve sonuçlandırmak. 

d) Türk Dünyasına yönelik olarak yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunan sivil toplum örgüt
lerine ve eğitim, sosyal, kültürel ve benzeri içerikli çalışmalar yapan kuruluşlara, gerekli desteği sağ
layarak ortak çalışmalar yapmak. 

e) Görev alanıyla ilgili veri, enformasyon ve doküman toplayıp değerlendirmek. 

f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

Sivil Toplum Daire Başkanlığı 

MADDE 11- Sivil Toplum Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığın görev alanı içerisinde hizmet eden sivil toplum örgütleriyle, oluşturulacak ortak 
hedefe ulaşabilmek için çalışmalar yapmak. 

b) Sivil toplum örgütleri tarafından yapılacak projelere idari ve mali destekte bulunmak. 

c) Sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, eğitimleri için programlar yapmak, 
yaptırmak. 

ç) Sivil toplum kuruluşları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek. 

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

Uluslararası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

MADDE 12- Uluslararası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kumlunun sekretarya işlemlerini yapmak. 

b) Uluslararası öğrenci stratejisi konusunda öneriler geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. 

c) Yabancı öğrencilerin, ülkemizde bulundukları süre içerisinde ülkelerine ve ülkeleri ile 
Türkiye arasında iyi ilişkilerin tesisinde aktif rol alarak katkıda bulunmalarına ve Türkiye'ye geliş 
amaçlarına uygun birer birey olarak yetiştirilmeleri için ilgili kurum kuruluşlarla ve sivil toplum ör
gütleriyle irtibata geçip, gerekli tedbirleri alıp, kültürel ve sosyal alanlarda gelişimlerinin sağlanma
sı amacıyla çeşitli eğitim çalışmaları yapmak. 

ç) Öğrenciler için amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için, eğitim süresince ve sonucunda düzen
li olarak bilgilerinin değerlendirilmesi amacıyla, bir bilgi bankası oluşturmak. 

d) Uluslararası burslu öğrencilerle ilgili çalışmalar yapan çeşitli kamu birimleri, sivil toplum 
örgütleri ve benzeri kuruluşlarla birlikte amaca uygun çalışmalar yapmak. 

e) Türkiye'nin uluslararası öğrenci stratejisi çerçevesinde, yabancı uymklu öğrenci seçimini ül
kelerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak ilgili kurumlarla birlikte yapmak. 

f) Türkiye'de eğitim almış öğrencileri belli aralıklarla ve vesilelerle bir arada toplayarak, kar
deşlik bağlarının devamının sağlanması için yurt içinde ve yurt dışında programlar düzenleyerek ça
lışmalar yapmak. 

g) Türkiye'de öğrenim görecek uluslararası burslu öğrencilerin seçilmesi, bunlara ilişkin sınavla
rın yapılması, barınmalarının sağlanması, tüm eğitim sürecinin başarıyla sonuçlandırılmasını sağlamak. 
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ğ) Türk Dünyası coğrafyası içinde yer alan ülkelere eğitim amacıyla giden öğrencilerin, Türkiye 
ile bu ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını teminen iyi bir eğitim ve 
öğretim almaları için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak veya yapılan çalışmaları koordine etmek. 

h) Türk Dünyasına çeşitli kurum, kuruluş veya sivil toplum örgütleri tarafından götürülecek 
eğitim hizmetine belli bir plan ve çerçevesinde destek vermek. 

ı) Yurt dışından getirilecek öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almaları, mezuniyet sonrası du
rumlarının takibi ve kumlan ilişkilerin devamını teminen ilgili Kurullarca gerek görülmesi durumun
da yurt içinde veya yurt dışında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve benzeri oluşumlara destek sağlamak. 

i) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

İnsani Yardımlar Daire Başkanlığı 

MADDE 13- İnsani Yardımlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Türk Dünyası coğrafyasında meydana gelebilecek, deprem, sel felaketi, yangın, kuraklık ve 
benzeri doğal afetlerden olumsuz etkilenen ülke ve kişilere yapılacak yardımların koordinasyonun
da ilgili Bakanlık, kumm ve kumluşlarla birlikte çalışmak. 

b) Meydana gelebilecek siyasi ve sosyal karışıklık veya terör mağdurlarına maddi ve manevi des
tek çalışmalarına katkı sağlamak. 

c) İç karışıklıklar veya doğal afetler nedeniyle yerlerinden edilen kişilere insani yardımlarda bu
lunmak üzere yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak. 

ç) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurullar 

Türk Dünyası Eşgüdüm Değerlendirme Üst Kurulu 

MADDE 14- (1) Kuml, ilgili Bakanın başkanlığında, Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon 
Başkanı; Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanı; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı; İçişleri Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşar Yardımcıları; Yükseköğretim Kumlu Genel Sekreteri; 
Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi (General) ve bölge ile ilgili çalışma yapan üniversiteler ve araş
tırma merkezi ve düşünce kuruluşlarından, Bakan tarafından seçilecek en fazla beş uzman ve Türk 
Dünyası İşbirliği ve Koordinasyonu Başkanlığı Daire Başkanlarının katılımından oluşur. 

(2) Kumlun görevleri şunlardır: 

a) Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki yakın ilişkilerinin kummsal bazda komnup geliştiril
mesi için yapılacak çalışmaları tespit etmek. 

b) Yurt dışında yaşayan soydaş ve akraba topluluklarının sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasi var
lıklarını devam ettirmelerini destekleyici faaliyetleri planlamak. 

(3) Koordinasyon Kumlunun görüşeceği konuların nitelik ve özelliklerinin gerektirmesi halin
de diğer bakanlık, kamu kumm ve kuruluş temsilcileri ile oy hakkı olmaksızın sivil toplum örgütle
ri ile gönüllü kuruluşların temsilcileri, Kuml Başkanınca toplantıya çağırılır. 

(4) Kuml, yılda bir olağan olarak toplanır. Kararlar uygulanmak ve takip edilmek üzere ilgili ku
rumlara gönderilir. 

(5) Kuml, soydaş ve akraba toplulukları ile ilgili kurumların yönlendirme, koordinasyon ve he
def belirleme kararlarını verir. Kumlun sekretarya görevi, Stratejik İşler Dairesi Başkanlığı tarafın
dan yürütülür. 
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Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu 

MADDE 15- (1) Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek olan ve Türkiye'de öğrenim gören 
yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla, Başkanının başkanlığında, 
İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim Bakanlıklarından, Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığından, 
Diyanet İşleri Başkanlığından, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden birer, Uluslararası 
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı, Yükseköğretim Kurulundan iki temsilci ve konu ile ilgili çalışmalar 
yapan sivil toplum örgütü veya kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluş temsilcilerinden her yıl 
bakan tarafından seçilen üç kişinin de katılacağı Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu kurulur. 

(2) Kurul, Başkanlığın karar organıdır. Yönetimle ilgili kararlar kurul tarafından alınır. 

Kurul yılda en az iki defadan az olmamak üzere, Bakanın çağrısı üzerine toplanır. Kurulun 
sekretarya hizmetlerini Uluslararası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütür. 

(3) Kurulun görevleri; 

a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlanna kabulleri, Türkiye'deki 
öğrenimlerini sürdürebilmeleri ile ilgili esasları, 

b) Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak öğretim ve sosyal amaç
lı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini, 

c) Yükseköğretim Kurulu'nun önerilerini dikkate alarak, yükseköğretim kurumlarına alınacak, 
yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, 

ç) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğ
rencilere ilişkin esasları, 

d) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, gerektiğinde ilgili merci
lere sunulacak önerileri, 

e) Başkanlığın yürüteceği faaliyetlerin etkinliğini artırmak üzere tavsiyeleri, 

f) Ulusal ve uluslararası şartlara göre öğrencilere verilecek burs miktarını, 

g) Başkanlığın yıllık faaliyet planını değerlendirmek ve Başkanlığın yıllık faaliyet planında yer 
alan konularla ilgili kurum ve kuruluşların uygulamaya sağlayabileceği katkıları belirlemektir. 

Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulu 

MADDE 16-(1) Kurul; 

a) Yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının tespiti ve çalışmaların koordinasyonu ile il
gili olarak, ilgili Bakanın Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu olan siyasi parti
lerin kendi aralarından görevlendirdikleri birer milletvekili, Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon 
Başkanı, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Milli Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve 
Turizm bakanlıklarının Müsteşar ve ilgili Genel Müdürleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri 
ile, Başkanlığın YYV Daire başkanından, 

b) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerin Başkonsolosluk
ları veya Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığının teklifi ile, yönetmelikte belirtilen 
şartlara haiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türk kökenliler tarafından yapılan başvurular 
arasından Başkanının teklifi ve ilgili Bakanın oluruyla üç yıllığına seçilecek, vatandaş veya vatan
daşlıktan çıkmış Türk kökenlilerden, 

oluşur. 

(2) Kurulun çalışma alanı, görevleri, üyelerinin sayısı, seçilme yeterlilikleri, çalışma esasları 
Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 
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Geçici ve sürekli kurullar 

MADDE 17- Başkanlık, Bakanın oluruyla, görev alanına giren konularla ilgili olarak, Bakan
lık, kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici ve sü
rekli kurullar oluşturabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Danışma Birimleri 

Danışma birimleri 

MADDE 18- (1) Başkanlığın danışma birimleri şunlardır: 

a) Hukuk Müşavirliği 

b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

(2) Ayrıca Başkanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Başkana yardımcı olmak üzere 
istisnai kadroda çalıştırılmak üzere, Başkanın teklifi ilgili Bakanın onayı ile üç Başkan Müşaviri ata
nabilir. Bakan bu yetkisini Başkana devredebilir. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 19- (1) Müşavirliğin görevleri şunlardır: 

a) Başkanlık birimleri tarafından somlan hukuki konular ile mali ve cezai sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek. 

b) Başkanlığın menfaatlerini komyan anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında al
mak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 

c) Başkanlığın taraf olduğu davalarla ilgili gerekli bilgileri hazırlamak ve bu davalarda Baş
kanlığı temsil etmek. 

ç) Görev alanı içerisindeki ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza, ihtiyaç duydukları alanlarda hu
kuki yardımda bulunmak ve onları yönlendirmek. 

d) Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin hukuki yapılarının öğrenilerek, onların aydınlatılma
sını sağlamak. 

(2) Hukuki konularda Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek üzere ilgili Ba
kan tarafından iki Hukuk Müşaviri atanabilir. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

MADDE 20- (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Başkanlık nezdinde araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanmasını, yürütülmesini ve so
nuçlandırılmasını sağlamak, elde edilen verileri değerlendirmek ve bu kapsamda yapılacak çalışma
larda gerekli düzenlemeleri yapmak. 

b) Başkanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, Baş
kanlığın stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek 
veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek. 

c) Performans esaslı bütçeleme sürecinin stratejik plan ile uyumunu sağlamak için çalışmalar 
yürütmek. 

ç) Başkanlığın genel brifingini hazırlamak. 
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d) Başkanlığın mali hizmetlerini yürütmek. 

e) Başkanlık bütçesini hazırlamak. 

f) Başkanlığın bütçe mali işlerle ilgili politikalarını tespit ederek, bütçeleme işleriyle harcama
ları gerçekleştirmek. 

g) Birim ve idare faaliyet raporunu hazırlamak. 

ğ) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanın memnuniyeti
ni analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yardımcı Hizmet Birimleri 

Yardımcı birimler 

MADDE 21- (1) Başkanlık yardımcı hizmet birimleri şunlardır: 

a) Personel İdari İşler Daire Başkanlığı. 

b) Yayın-İletişim Daire Başkanlığı. 

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı 

MADDE 22- (1) Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığın taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak. 

b) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, per
sonel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak. 

c) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak. 

ç) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını dü
zenlemek ve uygulamak. 

d) Başkanlık için gerekli personel, araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

e) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlerini yürütmek. 

f) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak. 

g) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

ğ) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Yayın-İletişim Daire Başkanlığı 

MADDE 23- (1) Yayın - İletişim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığın görev bölgesi ile ilgili süreli süresiz yayınlarını planlayıp, yayınlamak veya ya
yınlatmak. 

b) Görev bölgesi hakkında panel, konferans, sempozyumlar düzenlemek düzenlettirmek. 

c) Başkanlığın basın halkla iletişim çalışmalarını yürütmek, 

ç) Başkanlık kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

d) Başkanlığın yönetim bilgi sistemini tasarlamak, yazılımını kurmak, işletmek, geliştirmek, gü
venliğini sağlamak, güncelleştirmek, diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak. 

e) Başkanlığın bilgi teknolojileri altyapısını kurmak, işletmek ve geliştirmek. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Sorumluluk ve Yetkiler 

Kurum ve kuruluşların yükümlülükleri 

MADDE 24- (1) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hizmet sunan tüm Bakanlıklar, 

kumm ve kumluşlar Başbakanlık ile koordineli bir şekilde çalışırlar. Koordine görevi, hizmetlerin bir 

plan dahilinde yapılmasını kapsar, ancak faaliyetlerin yürütülmesini içermez. İş yürütümünden, ic

racı bakanlıklar, k u m m ve kumluşlar sommludurlar. 

(2) Yurt dışında sunulacak hizmetlerde; tekrarın olmaması, kamu kaynaklarının tasarruflu bir şe
kilde kullanılması, hizmetlerin aksamadan yerinde ve zamanında yapılabilmesi amacıyla, Başba
kanlık veya ilgili Bakanlığın koordinasyonunda diğer bakanlıkların katılımıyla oluşturulacak ortak 
amaçlar çerçevesinde belirlenecek çalışmaları icracı kurumlar; hesap verilebilirlik, saydamlık ve so
nuç odaklı esaslar çerçevesinde yürütürler. Yapılan çalışmaların sonucu değerlendirilmek ve hedef kit
leye bildirilmek üzere, belirli sürelerde Başbakanlığa sunulur. 

(3) Öğretim kurumları; uluslararası öğrenci projesi çerçevesinde ülkemize gelen yabancı uyruklu 
öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, rehber
lik hizmeti sağlamak, konu hakkında istenen bilgileri Başbakanlığa vermekle yükümlüdürler. 

(4) Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı; uluslararası burslu öğrenci projesi kap

samında ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derlemekle yükümlüdür. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri 

MADDE 25- (1) Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gö 
recekleri ve ikamet edecekleri k u m m ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sa
yılı Pasaport Kanununa, 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seya
hatleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar. 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 26- (1) Başkanlık teşkilatının her kademedeki yöneticileri, görevlerini stratejik plan 

ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst 

kademelere karşı sommludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 27- (1) Başkanlık, Kanunda belirtilen ana hizmet ve diğer görevleriyle ilgili konular
da Başbakanlıkça belirlenen esaslar ve kurullarca alınan kararlar dahilinde diğer kamu k u m m ve ku
ruluşları ve mahalli idareler ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

(2) Görev alanı içerisinde bulunan, yerel yönetim birimlerinin ülkemizdeki çeşitli derecedeki 
merkezi-yerel idare kuruluşlarıyla kardeş şehir-birim ilişkisi kurulması konusunda İçişleri Bakanlı
ğı kanalıyla, Başbakanlıktan olumlu görüş alınır. Kardeş şehir-birim ilişkilerinin koordinasyonu için, 
Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Koordinasyon Başkanlığında bilgiler güncel halde tutulur. Tüm 
kummlar, Başkanlığa gerekli bilgileri vermekle, birlikte çalışma yapmakla yükümlüdürler. 

(3) Görevlerinin yerine getirilmesinde, ilgili tüm kumm ve kumluşlar, Başkanlığın koordinasyon 

ve alan çalışmalarına gerekli katkıları sağlamakla görevlidirler. 

Düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 28- (1) Başkanlık, Kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri yönetmelik, 

tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 
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Yetki devri 

MADDE 29- (1) Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açık
ça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını ilgili Bakanın oluruyla astlarına devredebilirler. Yet
ki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Kadrolar, Atama ve Bütçe Hükümleri 

Kadrolar 

MADDE 30- (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ile kadrolara ait diğer hususlar, 
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hü
kümlerine göre düzenlenir. 

(2) Kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilmiştir. 

Bütçe ve Denetim 

MADDE 31- (1) Başkanlığın bütçesi, aşağıdaki kaynaklardan oluşur: 

a) Genel Bütçeden bu amaçla Başbakanlık Bütçesine konulacak ödenek. 

b) Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlar. 

c) Lüzumu halinde, Başbakan onayı ile diğer kaynaklardan yapılacak transferler, 

ç) Diğer Bakanlık, kurum bütçelerinden aktarılan kaynaklar. 

(2) Başkanlığın, her türlü hesap ve işlemleri, Sayıştay denetimine tabidir. 

Personel rejimi 

MADDE 32- (1) Başkanlık personeli; yöneticiler, Türk Dünyası ülke ve bölge masaları uz
manları, sözleşmeli uzmanlar ve hizmet satın alınan firma elemanlarından oluşur. 

(2) Türk Dünyası Uzmanları Kamu Personeli Seçme Sınavı ile sözleşmeli uzmanlar dışarıdan 
sözleşme veya kamu kurumlarından geçici görevlendirmeyle sağlanır. 

Türk Dünyası Uzman Yardımcılığına Atama 

MADDE 33- (1) Türk Dünyası Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki sayılanlara ilave olarak aşağıdaki ni
telikler aranır: 

a) İlgili ülke ve bölge ülkelerinin gerektirdiği bilgi birikimi ve niteliklere sahip olmak. 

b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dı
şındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak. 

ç) Kamu Personeli Seçme Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldur
mamış olmak. 

(2) Uzman Yardımcılığı giriş sınavında ilgili ülke dillerinin birinden yapılacak yabancı dil sı
navında alınacak derece ağırlıklı olarak dikkate alınır. 

(3) Türk Dünyası Uzman Yardımcılığı giriş sınavında iki kez başarılı olamayanlar bir daha sı
nava alınamazlar. 
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Türk Dünyası Uzmanlığı 

MADDE 34- (1) 33 üncü maddeye göre Türk Dünyası Uzman Yardımcılığına atananlar, en az 
üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak mesleki yeterlilik ve lisan sınavına girmek 
hakkını kazanırlar. Mesleki yeterlik ve lisan sınavında başarılı olanlar Türk Dünyası Uzmanı unva
nını alırlar. 

(2) Uzmanlık sınavında iki kez başarılı olamayanlar, Uzman Yardımcılığı unvanını kaybederler 
ve mükteseplerine uygun kadrolara atanırlar. 

(3) Türk Dünyası Uzman Yardımcılığı sınavı ile Türk Dünyası Uzmanlığı sınavının şekli ve uy
gulama esasları ile uzmanlık kademelerinin süre, esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. 

Yurt dışına gönderilecek personel 

MADDE 35- (1) Başkanlık görevli elemanlarını uzmanlık alanlarındaki mesleki bilgi ve tecrü
belerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki kısıtlama
lara tabi olmadan, ilgili-uzmanı oldukları ülkelere gönderebilir. 

(2) Yurt dışına eleman gönderilmesinin usul ve esasları Başkanlıkça hazırlanacak yönetmelikte 
düzenlenir. 

İstihdam edilemeyecek personel 

MADDE 36- (1) Yardımcı, teknik ve büro hizmetleri sınıfından kumm personeli istihdam edil
mez. Bu hizmetler, hizmet satın alma yoluyla veya geçici görevle tedarik olunur. 

Başkanlık personeli 

MADDE 37- (1) Başkanlık personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 

Ödemeler 

MADDE 38- (1) Başkanlıkta fiilen çalışan personel (sözleşmeli personel hariç), Başbakanlık 
merkez teşkilâtında çalışan personelin yararlandığı fazla çalışma ücretinden aynı usul ve esaslarla ya
rarlanır. Bu şekilde çalışan personele ayrıca, en yüksek Devlet memum aylığının (ek gösterge dahil); 

a) Başkan için yüzde doksanını, 

b) Başkan yardımcıları için yüzde seksenini, 

c) Daire başkanları için yüzde yetmişini, 

ç) Başkan ve Hukuk Müşavirleri için yüzde altmışını, 

d) Ülke ve bölge masası uzmanları için yüzde ellisini, 

e) Diğer personelden; 

1)1-3 üncü derecelerden aylık alanlar için yüzde otuz beşini, 

2) 4-6 nci derecelerden aylık alanlar için yüzde otuzunu, 

3) 7-10 uncu derecelerden aylık alanlar için yüzde yirmi beşini, 

4) Diğer derecelerden aylık alanlar ile kummunda yardımcı hizmetler sınıfına dâhil kadrolarda 
görev yapan personel için yüzde yirmisini, geçmemek üzere, Başkanlığın bağlı olduğu bakanın olu
ruyla esas, her ay tazminat ödenir. 

Bu konuda detay düzenlemeler ve çalışma esasları Başkanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe göre 
yapılır. 
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Sözleşmeli personel çalıştırılması 

MADDE 39- (1) Başkanlıktaki ülke ve bölge masaları uzmanları; kamu kurumları, üniversite
ler, çeşitli sivil toplum örgütü ve meslek örgütleri personelinden geçici görevle temin edilebileceği 
gibi, dışarıdan sözleşme ile de Türk veya yabancı elemanlar da çalıştırılabilir. 

(2) Başkanlıkta çalıştırılacak sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve di
ğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı kalmaksızın, sözleşmeli 
olarak istihdam edilebilirler. Ancak bu durum, sürekli olarak atanmayı ve kadrolu çalışma hakkını ta
nımaz. Sözleşmeyi yenilemeye ve feshetmeye idare tek taraflı olarak yetkilidir. 

Bu personele, Başkanlıkça Devlet Planlama Teşkilatı veya Hazine Müsteşarlığı uzmanlarının 
aldığı tavan ücretleri geçmemek kaydıyla derecelendirilerek, ilgili Bakanın oluruyla belirlenen mik
tarda ücret ödenir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izin
leri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık net sözleşme ücreti tutarında ikrami
ye ödenir. Bunlardan idare tarafından üstün gayreti görülen, başarılı çalışmalar yapan personele, Baş
kanın teklifi ve Bakanın oluru ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık net sözleşme ücreti tutarında 
teşvik ikramiyesi ödenir. Bir yıl içerisinde ödüllendirilecek personel oranı, kurumdaki sözleşmeli 
personel miktarının yüzde yirmisini geçemez. 

(3) Kurumda sözleşmeli uzman olarak istihdam edileceklerde aşağıdaki şartlar aranır: 

a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dı
şındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b) Ülke ve bölge masalarının çalışma alanı olan ülkeler hakkında bilgi sahibi veya o bölgede ya
şamış olmak. 

c) İlgili ülkenin dilini konuşup yazacak derecede Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tes
pit Sınavı, TOEFL, IELTS veya benzeri ulusal veya uluslararası benzeri sınavlarda en az yüzde sek
sen başarılı olmak. 

(4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamında olmayan ülke dilleri 
için gerekli şartlar Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Atama 

MADDE 40- (1) Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanı ve Başkan Yardımcıları; 
23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kumluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna gö
re, kamuda en az on iki yıl kıdemli, yüksek öğrenimli kamu görevlileri arasından müşterek kararla; 

(2) Daire Başkanları; kamuda en az on yıl kıdemli ve yüksek öğrenimli kamu görevlileri, Baş
kanın teklifi ve Bakanın onayı ile atanır. 

(3) Geçici görevle Başkanlıkta çalışan diğer kumm personeli, Bakanın olumyla göreve başlar. 
Bakan bu yetkisini, gerekli gördüğü hallerde Başkana devredebilir. İdari personelin atanma şartları 
ve sözleşmeli personelin görev çalışma, görevine son verilme durumları Başkanlıkça hazırlanıp, Ba
kan tarafından onaylanacak yönetmelikte belirlenir. 

(4) Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanına, görevde bulunduğu süre zarfında, Bü
yükelçilik unvanı verilir. Türk Dünyası İşbirliği ve Başkanı, Daire Başkanları, Başkan Müşavirleri, 
Hukuk Müşavirleri, Kuml üyeleri, Ülke ve Bölge Masaları çalışanlarına, yurt dışında bulunacakları 
görev sürelerince diplomatik pasaport düzenlenir. 
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Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi 

MADDE 41- (1) Genel ve katma bütçeli daireler, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi ku
ruluşları ve bunlara bağlı kurum ve ortaklıklarda çalışanlar kurumlarının, Danıştay ve Sayıştay men
supları, hakimler ve savcılar için kendilerinin muvafakati ile, Başkanlık teşkilatında görevlendirile
bilir. Bu kişiler, kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar. 

Bu personel, kurumlarından maaşlı izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatla
rı ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları (geçici görev yollukları hariç) kurumlarınca ödenir. İzin
li oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekli
liklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. 

(2) Üniversite öğretim elemanları, uzmanlıklarına uyan işler için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlık teşkilatında görevlendirilebilir. 

(3) Başkanlığın, diğer kummlardan geçici görevle personel görevlendirme talepleri, 10/10/1984 
tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre, Başbakanlıkça yapılır. 

Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma 

MADDE 42- (1) Başkanlığın görevleri kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak araştırma, etüt 
ve proje hazırlama ve diğer işler, hazırlanacak yönetmelikteki esaslar çerçevesinde sözleşme ile Türk 
veya yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilir. Görevi ile ilgili hizmet satın alabilir. 

Değiştirilen Hükümler 

MADDE 43- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 

a) 36 nci maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (I) sayılı ek gösterge cetvelinin 
I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün; (c) bendine; "Türkiye İstatistik Kummu Başkanı" iba
resinden sonra gelmek üzere "Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanı", (d) bendine; "SGK 
Rehberlik ve Teftiş Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinas
yon Başkan Yardımcısı", (f) bendine; Vergi Dairesi Başkanından sonra gelmek üzere, Dış Türkler ve 
Akraba Topluluklar Koordinasyon Daire Başkanlıkları, 

b) IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (2) sırasına, Avrupa Birliği Genel Sekreterinden son
ra gelmek üzere, "Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanı"; (5) inci sırasının (c) bendine, 
SGK Daire Başkanlıklarından sonra gelmek üzere; "Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Baş
kanlığı Daire Başkanlıkları," (8) numaralı sırasının (b) bendine, DPT Uzmanları ibaresinden sonra 
gelmek üzere; "Türk Dünyası Uzmanları" ibareleri eklenmiştir. 

c) 36 nci maddenin ortak hükümler bölümünün (A) bendinin (11) numaralı fıkrasına, Türkiye İsta
tistik Kummu Uzmanlığı ibaresinden sonra gelmek üzere, "Türk Dünyası Uzman Yardımcılığı" ibaresi, 

ç) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına, Gelir İdaresi Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinden 
sonra gelmek üzere, "Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkan Müşavirleri ve Hukuk Müşa
virleri" ibareleri, 

d) 152 nci maddesinin II Tazminatlar fıkrasının (A) "Özel Hizmet Tazminatı" (h) alt bendine 
Devlet Bütçe Uzmanlarından sonra gelmek üzere, "Türk Dünyası Uzmanları" ibaresinin, 

e) Ek-II sayılı cetvelin DPT Genel Sekreter Yardımcısı ibaresinden sonra gelmek üzere, "Türk 
Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkan Müşavirleri" ibaresi, 

eklenmiştir. 
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(2) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun (2) Sayılı Cet
veline, "Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanı", ibaresi eklenmiştir. 

(3) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele "Türk Dünyası İşbirliği ve 
Koordinasyon Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Uygulanmayacak ve kaldırılan hükümler 

MADDE 44- (1) Başkanlığın yurt dışı görevlerindeki işlemlerde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sa
yılı Devlet İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hü
kümleri uygulanmaz. Bu konuda uygulanacak hükümler, yapılan çalışmaların özelliğine göre, Baş
kanlıkça hazırlanıp, Bakan tarafından onaylanacak yönetmelikle belirlenir. 

(2) 14/10/1983 tarih ve 2922 sayılı, Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere 
İlişkin Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış yönetmelikler, bu kanunun yayımı tarihinde yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1 - Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı ile ilgili olarak Ka
nunda belirtilen görevler ile ilgili yönetmelikler, Başkanlıkça ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluş
ların görüşleri alınarak, hazırlanır bu ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çı
karılır. 

GEÇİCİ MADDE 2- 2009 yılı için geçerli olmak üzere, 27/12/2008 tarihli ve 5828 sayılı 2009 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesindeki sınırlamalara tabi olmaksızın, Başkan
lık kadrolarına atama yapılabilir. Satın alma ve kiralama yapılabilir. 

GEÇİCİ MADDE 3- Bir defaya mahsus olmak üzere, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu 
kurum kuruluşları ile üniversitelerde, konu ile ilgili meslek örgütü ve sivil toplum örgütlerinde, mü
şavirlik kadrolarında, yurt içinde ve yurt dışında, alanla ilgili çalışan veya bu konuda eğitim almış üni
versite mezunu kişiler arasından; 

(1) Bölge ve ülke alanlarında çalışmış ve beş yıl tecrübesi olan, 

(2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya benzeri uluslararası geçerli
liği olan (B) seviyesinde sertifikası olmak veya bölgede, bölge dillerinde en az iki yıllık yüksekokul 
eğitimi almış olanlar, 

(3) Türk Dünyası Uzman Yardımcılığına atanabilme niteliğini haiz ve otuz beş yaşını doldur
mamış olmak, 

(4) Kanun yürürlülüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde açılacak yeterlilik sınavında 
başarılı olanlar başarı sıralaması dikkate alınarak Türk Dünyası Uzmanı olarak atanırlar. Bu hü
kümlere göre atanacakların sayısı Türk Dünyası Uzman ve Uzman Yardımcısı kadro sayısının yüz
de ellisini geçemez. Sınava ilişkin esaslar Başkanlıkça belirlenir. 

Yürürlük 

MADDE 45- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 46- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 485) 



- 2 4 -

EK-1: TEŞKİLAT YAPISI 

KURUMU TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLATI MERKEZ 

TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLAT ŞEMASI 

BAŞBAKAN 

c 

İLGİLİ DEVLET BAKANI 

KURULLARİ*) ^ 

' KURL M BAŞKANI 

BAŞKAN YARDIMCILARI 

I 
f A N A HİZMET BİRİMLERİ) f DANIŞMA BİRİMLERİ Ì 

Türk IXinyasi Stratejik ) Strateji Geliştirme"Daire 
. Başkanlığı 

Yurtdışı Vatandaşlar 
Dairesi Başkanlığı 

Başkan Müşavirleri 

Uluslararası Öğrenci İş len 
Dairesi Başkanlığı 

Hukuk Müşavirliği 

f Sivil Top lum Dairesi ] 
Başkanl ığı 

insani Yardımlar Dairesi 

Y A R D I M C I H İ Z M E T 
BİRİMLERİ 

(Personel-İdari İşler Dairesi 

Başkanlığı 

Yayın- l l e t i ş im İsleri Daire 
Başkanlığı 

(*) Türk Dünyası Eşgüdüm Değerlendirme Üst Kurulu (TDEDÜK) 
- Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kumlu (YÖDK) 
- Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kumlu (YVDK) 
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EK-2 KADROLAR 

KURUMU TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLATI MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SINIFI UNVANI DERECESİ 

SERBEST 

KADRO 

ADEDİ 

TUTULAN 

KADRO 

ADEDİ 

TOPLAM 

GİH BAŞKAN 1 1 1 

GİH BAŞKAN YARDIMCISI 1 3 3 

GİH BAŞKAN MÜŞAVİRİ 1 3 3 

GİH HUKUK MÜŞAVİRİ 1 2 2 

GİH ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1 1 1 

GİH DAİRE BAŞKANI 1 8 8 

GİH SÖZLEŞMELİ UZMAN 1 25 25 

GİH TÜRK DÜNYASI UZMAN YARDIMCISI 6 40 40 

GİH TÜRK DÜNYASI UZMANI 3 40 40 

TOPLAM 123 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 15/3/2010 

Esas No.: (1/805), (2/549) 

Karar No.: 44 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, "Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/805)" 16/2/2010 tarihinde; "Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/549)" 19/12/2009 tarihinde esas komisyon olarak 
Komisyonumuza havale edilmiştir. Anılan Kanun Tasarısı 16/2/2010 tarihinde, Kanun Teklifi de 
19/12/2009 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonuna tali komisyon olarak havale edilmiştir. Tasarı ve Teklif, Komisyonumuzun 11/3/2010 
tarihli 9 uncu toplantısında Dışişleri Komisyonu Başkanı Eskişehir Milletvekili Murat MERCAN 
başkanlığında Devlet Bakanı Faruk ÇELİK, Dışişleri, Adalet, Maliye, Milli Eğitim, İçişleri 
Bakanlıkları ve TİKA temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüş ve anılan Tasarı ile Teklif birbirleriyle 
ilgili görülerek İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca Tasarı esas alınmak suretiyle birleştirilmiştir. 
Yapılan görüşmelerin tamamı tutanağa bağlanmış ve geneli üzerinde yapılan görüşmelerin ardından 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde aşağıda belirtilen görüşler dermeyan olunmuştur. 

Yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili hizmetler, yurt dışında konsolosluklar bünyesinde 
verilmektedir. Bu hizmetlere ilişkin olarak politikaların yurt içinde sayıları onu aşan ve farklı 
bakanlıklara bağlı olan kamu kuram ve kuruluşları tarafından oluşturulması nedeniyle gerek kamu 
kumm ve kuruluşlarının idari yapısı gerekse ilgili kurum ve kuruluşların sunduğu hizmetlerin 
birbirlerinden farklılık arz etmesi sonucunda hizmetlerde mükerrerliğe neden olunmakta ve kamu 
kaynaklarının verimli ve etkili kullanılmaması dolayısıyla kaynak israfı gibi çeşitli soranlar ortaya 
çıkmaktadır. Türk dünyası ve akraba topluluklar ile ilgili işlerin koordinasyonunda da yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımıza yönelik koordinasyonda yaşanan soranlara benzer soranlar yine yukarıda 
izah edilmeye çalışılan nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yurt dışından öğrenci getirme projeleri de iki farklı genel müdürlük bünyesinde yürütülmekte olup 
bununla birlikte anılan Bakanlık dışında farklı kamu kuramları tarafından da Türkiye'ye eğitim-
öğretim maksadıyla yabancı uyruklu öğrenciler getirilmektedir. Ülke menfaatleri açısından stratejik 
önem arz eden ve ülkemizin yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerinde temsil edilmesi amacına yönelik 
faaliyetlerin koordinasyonuna ilişkin politikaların tek elden gerçekleştirilmesi büyük önem arz 
etmektedir. Belirtilen nedenlerle, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları/yaşayabilecekleri 
ve diplomatik faaliyetlerle çözümlenebilecek olanlar dışındaki soranların takip ve çözümü, soydaş 
ve akraba topluluklara yönelik hizmetlerin bir plan ve program dâhilinde yürütülmesi ve yabancı 
uymklu öğrencilere yönelik çalışmalara dair koordinasyonun ve tüm belirtilen faaliyetlerin tek elden 
yürütülmesinin sağlanması amacıyla teşkilatlanma yoluna gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Diğer taraftan Komisyonumuz üyesi olan bazı milletvekillerince de genel olarak Türk Dünyasına 
özellikle de yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hizmet veren kamu birimlerine örnek teşkil 
edecek nitelikte plan yapan, koordinasyon sağlayan, hedefler belirleyip belirlenen bu hedeflere 
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ulaşılıp ulaşılmadığını denetleyen bir teşkilatın mevcut olmamasının stratejik yönetim anlayışına ve 
sonuç odaklı çalışma prensibine uygun düşmediği ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasına 
engel olduğu yönündeki görüşler ifade edilmiştir. İzah edilmeye çalışılan bu nedenlerle; kadro, uzman 
personel ve mali bakımdan güçlü bir bürokratik yapıya haiz bir teşkilatlanma yoluna gidilmesinin 
gerekliliği karşısında Tasarı ile hedeflenen teşkilatın kurulması hususu önemli bir girişim olarak 
telakki edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Komisyonumuzca yapılan görüşmeler neticesinde 
Tasarı esas alınmak suretiyle görüşülen Tasarı ve Teklife ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla 
aşağıda açıklanmıştır. 

Her ne kadar Tasarı ile kurulması amaçlanan Başkanlığın adı Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve 
dolayısıyla da Kanun Tasarısının adı "Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı" olsa da Kanun Tasarısının muhteviyatında yurt dışındaki Türk vatandaşları ile ilgili 
düzenlemelerle birlikte soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi amacına yönelik düzenlemelerin de tanzim edilmesi öngörüldüğünden ve ayrıca 
uluslararası ilişkiler açısından duraksamalara neden olunmaması amacıyla Kanun Tasarısının başlığı 
"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" 
olarak değiştirilmiştir. Ayrıca anılan değişiklikle bağlantılı olarak Kanun Tasarısında geçen "Yurtdışı 
Türkler Başkanlığı", "Yurtdışı Türkler Başkanı", "Yurtdışı Türkler Uzmanı", "Yurtdışı Türkler 
Uzman Yardımcısı" ibareleri Kanun Tasarısının başlığında yapılan değişikliğe paralel olarak "Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı", "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı", 
"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı" , "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman 
Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir. 

Kanun yapım tekniğine ve mevzuat hazırlanmasına dair mevzuata uyumluluk sağlanması ve 
Tasarının muhteviyatı incelendiğinde maddelerin sistematik olarak farklı bölümlere ayrılması ve 
bölümlerinde farklı maddelerden oluşturulması gerekliliği karşısında Tasan redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Tasarının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen "yabancı öğrencilerin" ibaresi, 
tanımları düzenleyen üçüncü fıkrasında öğrenci ibaresinden ne anlaşılması gerektiği açıklığa 
kavuşturulduğundan "öğrencilerin" olarak değiştirilmiş ve Tasarının diğer maddelerinde geçen 
"yabancı öğrenciler" ve "yabancı uyruklu öğrenciler" ibareleri de (30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı 
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesine eklenmesi 
öngörülen fıkrada geçen "yabancı uyruklu öğrenciler" ibaresi müstesna olmak kaydıyla) bu 
değişikliğe paralel olarak redaksiyona tabi tutulmuştur. Ancak teşkilat içerisinde yer alan "Yabancı 
Öğrenciler Daire Başkanlığı" ve "Yabancı Öğrenciler Değerlendirme Kumlu" bu değişikliğin 
kapsamı dışında tutulmuştur. Tasarının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "bu topluluklara 
yönelik faaliyetler yürüten" ibaresinden sonra gelmek üzere "kamu kumm ve kuruluşları," ibaresi 
eklenmiştir. Ayrıca Tasarının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde geçen "çalışma 
birimlerini" ibaresi teknik bir zaruretten ötürü "çalışma gruplarını" olarak değiştirilmiştir. Belirtilen 
değişikliklerle birlikte Tasarı başlıkta yapılan değişiklikle de paralel olarak redaksiyona tabi tutulmuş; 
Tasarının amaç, kapsam ve tanımlar başlıklı 1 inci maddesi sistematik olarak anılan hükümlerin 
düzenlendiği birinci bölümü oluşturması gerektiğinden fıkralar, farklı maddeler olarak yeniden 
düzenlenmiştir. İzah edilenler çerçevesinde yapılan değişiklikler de ilgili yerlerine işlenmek suretiyle 
Tasarının 1 inci maddesinin birinci fıkrası Tasarının "Amaç" başlıklı 1 inci maddesi olarak, 2 nci 
fıkrası "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesi olarak ve 3 üncü fıkrası da "Tanımlar" başlıklı 3 üncü 
maddesi olarak kabul edilmiştir. Bahse konu üç madde de "Amaç, Kapsam ve Tanımlar" başlıklı 
birinci bölümü oluşturmaktadır. 
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Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa tabi olan kamu idaresinin idari ve mali özerkliğinden bahsedilmesinin uygulamada 
sıkıntılara yol açması ihtimaline binaen değişiklik yapılmıştır. Tasarının 2 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında geçen "iki" ibaresi, kurulması öngörülen başkanlığın görev alanının coğrafi büyüklüğü 
nedeniyle başkan yardımcılarının artırılması gerekliliği karşısında "üç" olarak değiştirilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesinin onüçüncü fıkrası, özel bütçeli idarelerin yıl sonunda kullanılmamış nakit 
imkanlarını likit karşılığı ödenek kaydı işlemi ile ertesi yıl bütçesi ile ilişkilendirebilmesi kuralı 
gereğince ihtiyaç olmadığından Tasarı metninden çıkarılmıştır. İzah edilenler çerçevesinde yapılan 
değişiklikler de ilgili yerlerine işlenmek suretiyle Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrası "Kuruluş" 
başlıklı 4 üncü madde olarak, iki ila dördüncü fıkraları yeniden numaralandınlmak suretiyle "Başkan, 
Başkan Yardımcıları ve Başkanlık Müşavirleri" başlıklı 5 inci madde olarak, aynı maddenin yedi ila 
ve onuncu fıkraları yeniden numaralandırılmak suretiyle "Yöneticilerin yetkileri ve sorumlulukları" 
başlıklı 6 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki "Strateji Geliştirme ve İdari İşler 
Daire Başkanlığı" ibaresi, mali hizmetler biriminin ve strateji geliştirme biriminin görevlerinin 5018 
sayılı Kanunda ve 5436 sayılı Kanunda sayılmış olması ve yine anılan Kanunlarda Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının ayn birim olarak kurulmasının öngörülmesi nedeniyle "Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir. Aynı maddenin birinci fıkrasına, idari işler altında sayılan 
görevlerin yerine getirilmesi amacıyla "İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı" 
kurulmasını öngören (f) bendi eklenmiştir. Aynca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 
8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunda zikredilmediğinden Hukuk Müşavirliğinin görevlerinin buna 
uyumlu hale getirilmesi amacıyla yedinci fıkranın (c) bendinde bu doğrultuda değişiklik yapılmıştır. 
İzah edilenler çerçevesinde yapılan değişiklikler de ilgili yerlerine işlenmek suretiyle Tasarının 3 
üncü maddesinin birinci fıkrası "Hizmet birimleri" başlıklı 7 nci madde olarak, ikinci fıkrası "Yurtdışı 
Vatandaşlar Daire Başkanlığı" başlıklı 8 inci madde olarak, üçüncü fıkrası "Kültürel ve Sosyal 
İlişkiler Daire Başkanlığı" başlıklı 9 uncu madde olarak, dördüncü fıkrası "Kurumsal İlişkiler ve 
İletişim Daire Başkanlığı" başlıklı 10 uncu madde olarak, beşinci fıkrası "Yabancı Öğrenciler Daire 
Başkanlığı" başlıklı 11 inci madde olarak, altıncı fıkrası "Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı" başlıklı 
12 nci madde olarak, yedinci fıkrası "Hukuk Müşavirliği" başlıklı 13 üncü madde olarak ve önerge 
ile eklenen sekizinci fıkra da "İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı" başlıklı 14 
üncü madde olarak kabul edilmiştir. Tasarının 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında Başkanın teklifi 
üzerine Başbakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonlarının kurulabileceği, altıncı 
fıkrasında da hizmetlerin takip ve koordinasyonu amacıyla Başkanın teklifi üzerine Başbakanın onayı 
ile koordinasyon ofisleri açılabileceği hükme bağlandığından; bu iki fıkra da yeniden numaralan
dırılmak suretiyle "Komisyonlar ve ofisler" başlıklı 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca Tasarının 2 ve 3 üncü maddeleri Başkanlık teşkilatına ilişkin düzenlemeler 
öngördüğünden sistematik olarak anılan hükümlerin düzenlendiği "Kuruluş, Başkanlık Teşkilatı, 
Yöneticilerin Yetkileri ve Sommlulukları, Hizmet Birimleri ve Görevleri" başlıklı ikinci bölümü 
oluşturması gerekmektedir. Bu nedenlerle anılan maddeler ve bunlara bağlı fıkralar, ayrı maddeler 
olarak yeniden düzenlenmiş ve yukarıda belirtilenler doğrultusunda ikinci bölüm oluştumlmuştur. 

Ülkemize öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilerin özellikle tedavi giderleri ile diğer 
giderlerinin karşılanmasına ilişkin kanuni düzenleme boşluğu bulunması ve bu nedenlerle 
öğrencilerin öğrenimleri esnasında yararlanabilecekleri imkânların açıklığa kavuşturulması amacıyla 
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Tasarının 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi ile (c) bendinin yedi numaralı alt bendinde 
bu doğrultuda değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca sürekli kurulları oluşturan kamu kumm ve kuruluşları 
arasında yeknesaklığın sağlanması amacıyla ikinci fıkranın (a) bendinde, üçüncü fıkranın (a) 
bendinde, dördüncü fıkranın (a) bendinde geçen "Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü" ibareleri Tasarı 
metninden çıkarılmış ve üçüncü fıkranın (a) bendine "Dışişleri" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Milli Eğitim" ibaresi eklenmiştir. İzah edilenler çerçevesinde yapılan değişiklikler de ilgili yerlerine 
işlenmek suretiyle Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrası "Sürekli Kurullar" başlıklı 16 nci 
madde olarak, ikinci fıkrası "Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kumlu" başlıklı 17 nci madde olarak, 
üçüncü fıkrası "Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kumlu" başlıklı 18 inci madde 
olarak, dördüncü fıkrası "Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kumlu" başlıklı 19 uncu madde olarak, 
beşinci fıkrada da genel olarak kumlan sürekli kurullara ilişkin esaslar belirlendiğinden "Sürekli 
kurullara ilişkin esaslar" başlıklı 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca Tasarının 4 üncü maddesi ile Başkanlık teşkilatından ayrı olarak kumlan sürekli kurullara 
ilişkin sistematik hükümlerin düzenlenmesi dolayısıyla bu madde hükümlerinin de ayrı bir bölüm 
olarak teşekkül ettirilmesi uygun görülmüştür. Bu nedenlerle 4 üncü madde ve buna bağlı fıkralar, 
ayrı maddeler olarak yeniden düzenlenmiş ve "Sürekli Kurullar" başlıklı üçüncü bölüm 
oluşturulmuştur. 

Tasarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki "Yardımcı ve teknik hizmetler 
ile büro hizmetleri, hizmet satın alma yoluyla veya geçici görevle yürütülebilir." hükmü; Anayasanın 
128 inci maddesindeki Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 
görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği hükmü karşısında Anayasaya 
aykırılığa neden olacağından Tasarı metninden çıkarılmıştır ve yerine yeni hüküm ihdas edilmiştir. 
Tasarının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu 
personele yapılacak diğer ödemelerin Bakanlar Kumlunca tespit edileceği öngörüldüğünden bahse 
konu fıkranın son cümlesinin Tasarı metninden çıkarılması zamreti hasıl olmuştur. Ayrıca kadro 
karşılıksız sözleşmeli olarak çalışanlara Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanına yapılacak 
ödemelerin hesaplanmasında ve ödenmesinde yaşanabilecek muhtemel sorunların giderilmesi 
amacıyla altıncı fıkranın dördüncü cümlesi de değiştirilmiş ve ilgili değişiklik yerine işlenmiştir. 

Yukarıda izah edilenler çerçevesinde Tasarının 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları 
yeniden numaralandırılmak suretiyle "Personel rejimi" başlıklı 21 inci madde olarak, sekizinci fıkrası 
"Atama" başlıklı 22 nci madde olarak, üçüncü ve dördüncü fıkraları yeniden numaralandırılmak 
suretiyle "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Uzman Yardımcılığı" başlıklı 23 üncü madde olarak, beş ve yedinci fıkraları yeniden 
numaralandırılmak suretiyle "Görevlendirme" başlıklı 24 üncü madde olarak, dokuzuncu fıkra ile 
Tasarının 7 nci maddesinin yedinci fıkrası da yeniden numaralandırılmak suretiyle "Kadrolar" başlıklı 
25 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca Tasarının 5 inci maddesi ile 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında personele ve personel 
rejimine ilişkin sistematik hükümlerin düzenlenmesi dolayısıyla bu maddenin ve anılan fıkranın 
hükümlerinin de ayrı bir bölüm olarak teşekkül ettirilmesi uygun görülmüştür. Bu nedenlerle 5 inci 
madde ve buna bağlı fıkralar ile 7 nci maddenin yedinci fıkrası, ayrı maddeler olarak yeniden 
düzenlenmiş ve "Personele İlişkin Hükümler" başlıklı dördüncü bölüm oluştumlmuştur. 
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Tasarının 2 nci maddesinin onbirinci fıkrasında Başkanlığın gelirlerine dair hükümler tanzim 
edildiğinden anılan fıkra "Başkanlığın gelirleri" başlıklı 26 nci madde olarak, on ikinci fıkrasında da 
Başkanlığının kaynak yönetimine ilişkin hükümler tanzim edildiğinden "Kaynak yönetimi" başlıklı 
27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinin onbirinci ve onikinci fıkralarında mali hükümlere ilişkin sistematik 
hükümlerin düzenlenmesi dolayısıyla anılan fıkraların da ayrı bir bölüm olarak teşekkül ettirilmesi 
uygun görülmüştür. Bu nedenlerle 2 nci maddenin onbirinci ve onikinci fıkraları, ayn maddeler olarak 
yeniden düzenlenmiş ve "Mali Hükümler" başlıklı beşinci bölüm oluştumlmuştur. 

Tasarının 6 nci maddesinin ikinci fıkrasına koordine görevinin gereği olarak bir hüküm 
eklenmiştir. Yurtdışından öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin 
yararlanabilecekleri imkanların daha açık olarak ifade edilmesi, dolayısıyla uygulamada karşılaşılacak 
muhtemel duraksamaların önüne geçilmesi diğer taraftan da Maliye Bakanlığı tarafından ilgili kurum 
bütçelerine ödeneğin konulması hususunun teknik olarak ifade edilmesi amacıyla aynı maddenin 
beşinci fıkrasında da değişiklik yapılmıştır. Anılan değişiklikler ilgili yerlerine işlenmiş ve Tasarının 
6 nci maddesi "Kamu kurum ve kuruluşları ile öğrencilerinin yükümlülükleri" başlıklı 28 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesinin birinci fıkrası "Yürürlükten kaldırılan hükümler" başlıklı 29 uncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına Başkan veya Daire Başkanı olarak 
atanacakların bu kadrolara atanabilmek için gerekli olan yüksek öğrenimli olma ve asgari hizmet 
süresine sahip bulunma şartlarını taşımaları ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, 
Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Uzman ve diğer personelin mali haklarının emsali personel 
seviyesinde tespit edilmesinin sağlanması amacıyla Tasarının 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) 
bendinde yer alan hükümde değişiklik yapılmıştır. Tasarının 7 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki 
hükümle her ne kadar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yurt dışında yapacağı 
mal ve hizmet alımları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamı dışında tutulsa da Avrupa Birliği 
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde kamu alımları başlıklı 
beşinci faslın açılabilmesi amacıyla mevcut istisnaların daraltılması gerekirken bu hükümle ayrıca bir 
istisna getirilmesi yoluna gidilmesi uygun olmadığından bahse konu hüküm Tasarı metninden 
çıkarılmış ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir. Ayrıca Tasarının 7 nci maddesinde yapılan 
değişikliklere paralel olarak teknik nedenlerden ötürü; üçüncü fıkrasının (d) bendi Tasarı metninden 
çıkarılmış ve buna bağlı olarak diğer bent teselsül ettirilmiş, yine üçüncü fıkranın (ç) ve (e) 
bentlerinde de teknik nedenlere bağlı olarak değişikliğe gidilmiş ve anılan değişiklikler ilgili yerlerine 
işlenmiştir. İzah edilenler çerçevesinde Tasarının 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı 
(yedinci fıkra kadrolara ilişkin hükümler tanzim ettiğinden "Kadrolar" başlıklı 25 inci maddenin 
ikinci fıkrası olarak düzenlenmiştir.) ve sekizinci fıkraları; değişiklikler ilgili yerlerine işlenmek ve 
yeniden numaralandırılmak suretiyle "Değiştirilen Hükümler" başlıklı 30 uncu madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Kuruma alınacak personelden daha önce kamu görevi yapanların ilk defa memuriyete alınacaklar 
ile aynı usul ve esaslara tabi tutulmasının mevzuata uygun olmaması nedeniyle, Tasarının geçici 1 inci 
maddesinin beşinci fıkrası değiştirilmiş, maddeye altıncı fıkra eklenmiş, yapılan değişiklikler ve 
eklemeler ilgili yerlerine işlenmiştir. 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 7 nci 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 485) 



- 3 1 -

maddesiyle kurum bütçelerine yedek ödenekten yapılacak aktarma yetkisinin Maliye Bakanına 
verilmesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar bütçesine aktarılacak ödeneğin ihtiyacın 
belirlenmesine yönelik çalışma sonrasında belirlenmesinin daha uygun olması karşısında anılan 
maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki hükmün Maliye Bakanına yedek ödenekten 
Başkanlığa yapılacak aktarma konusunda zorunluluk getirilmesi uygun olmadığından geçici 1 inci 
maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin Tasarı metninden çıkarılmasının uygun olacağı 
sonucuna varılmıştır. Ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde 
sözleşmeli personelin vize işlemine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olduğundan Tasarının buna 
ilişkin düzenlemeler getiren geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası Tasarı metninden çıkarılmış ve 
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

Tasarının 8 ve 9 uncu maddeleri, 31 ve 32 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

İzah edilenler çerçevesinde Tasarının 6 ve 7 nci maddelerinde, geçici 1 inci maddesinde ve 8 ve 
9 uncu maddelerinde muhtelif durumlara ilişkin sistematik hükümlerin düzenlenmesi dolayısıyla bu 
maddelerin ayrı bir bölüm olarak teşekkül ettirilmesi uygun görülmüştür. Buna bağlı olarak anılan 
maddeler ve bunlara bağlı fıkralar yeniden düzenlenmiş ve "Çeşitli ve son hükümler" başlıklı altıncı 
bölüm oluştumlmuştur. 

Yukarıda izah edilen değişiklikler doğrultusunda tanzim etmiş olduğumuz rapommuz, Genel 
Kumla sunulmak üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Kâtip 

H. Murat Mercan Mehmet Ceylan Mehmet Çerçi 

Eskişehir Karabük Manisa 

Üye Üye Üye 

Ahmet Deniz Bölükbaşı Fevzi Şanverdi Şükrü Mustafa Elekdağ 

Ankara Hatay İstanbul 

Üye Üye Üye 

İlhan Kesici Abdurrezzak Erten Abdullah Çalışkan 

İstanbul İzmir Kırşehir 

(İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı) 

Üye Üye Üye 

Hüseyin Tuğcu Mehmet Şahin Metin Ergun 

Kütahya Malatya Muğla 

(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 

Abdulkadir Emin Önen Necip Taylan 

Şanlıurfa Tekirdağ 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 

HAKKINDA KANUN TASARISI 

Amaç, kapsam ve tanımlar 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; 

a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm 
üretmek, 

b) Soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 
amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek, 

c) Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 
ülkemize gelen yabancı öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde 
sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kuramlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, 

üzere, Yurtdışı Türkler Başkanlığının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları 
düzenlemektir. 

(2) Bu Kanun, Türkiye dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, kaybettirme halleri 
dışında vatandaşlıktan çıkanları, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşları 
ve mesleki yapılanmalar ile birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yabancı öğrencilerle ilgili 
faaliyetleri kapsar. Bu Kanunun uygulanmasında, 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası 
Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

(3) Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Bakan: Yurtdışı Türkler Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı, 

b) Başkan: Yurtdışı Türkler Başkanını, 

c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler Başkanlığını, 

ç) Koordinasyon görevi: Diğer bakanlıklar ile kamu kuram ve kuruluşlarının görev ve yetki 
alanları saklı kalmak üzere, bu bakanlık ve kurumlarca sunulan hizmetlerin bir plana bağlı olarak, 
hedef ve stratejilerin oluşturulması ve sonuçlarının takip edilerek, çalışmalarda başarıya ulaşılmasını 
sağlamayı, 

d) Öğrenci: Kamu kuram ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenler ile 
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde eğitim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri, 

e) Ülke-bölge masaları: Görevalanı içinde ülke ve bölgeleri kapsayan ve uzmanlardan oluşan 
çalışma birimlerini, 

ifade eder. 

Teşkilat 

MADDE 2- (1) Bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yürütmek üzere, kamu 
tüzel kişiliğini haiz, idari ve malî özerkliğe sahip ve özel bütçeli, Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler 
Başkanlığı kurulmuştur. Başbakan, Başkanlık ile ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığı ile kullanabilir. 
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(2) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup, Başkanlık hizmetlerini, mevzuata, Başkanlığın amaç 
ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak 
düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Başkan, Başbakana veya 
görevlendireceği Bakana karşı sommludur. 

(3) Başkana yardımcı olmak üzere, iki Başkan Yardımcısı atanabilir. Başkan Yardımcıları, 
Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sommludur. 

(4) Başkanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda, Başkana yardımcı olmak üzere üç 
Başkanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 

(5) Başkanlık, görevleri ve süresi belirtilmek kaydıyla Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile 
özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurabilir. Başkanlık bünyesinde görevalanı ile ilgili olarak 
kurulacak ülke ve bölge masaları, Başbakan olumyla belirlenir. 

(6) Başkanlık, hizmetlerini takip ve koordine etmek için gerekli görülen yerlerde Başkanın teklifi 
ve Başbakanın onayı ile koordinasyon ofisleri açabilir. Ofislerin çalışma esasları Başkanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

(7) Başkanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, 
performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten sommludur. 

(8) Başkan, hizmet birimi yöneticilerine, gerektiğinde sınırlannı yazılı olarak açıkça belirlemek 
şartıyla yetkilerini devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Yetki devri Başkanın 
sommluluğunu kaldırmaz. 

(9) Başkanlık, görev, yetki ve sommluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş 
konularda idari düzenlemeler yapabilir. 

(10) Başkanlık, görevlerini yerine getirirken yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerden 
hizmet satın alabilir. 

(11) Başkanlığın gelirleri şunlardır: 

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar. 

b) Başkanlığa yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler. 

c) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler, 

ç) Diğer gelirler. 

(12) Başkanlık, yurtdışındaki veya doğmdan yurtdışına yönelik faaliyetler açısından 10/12/2003 
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi değildir. Başkanlığın 
bu kapsamdaki harcamaları, Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 
Başkanlığın bu kapsamdaki harcamalarının denetimi, Sayıştay, Başbakanlık Teftiş Kumlu Başkanlığı 
ve Maliye Bakanlığı denetim elemanları arasından Başbakan tarafından görevlendirilecek üç kişilik 
bir kuml tarafından yapılır. Hazırlanan rapor Başbakanlık Makamına sunulur. 

(13) Başkanlığın bütçesinde yer alan ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısımları Maliye 
Bakanlığına bildirildikten sonra, Başkanlığın bir sonraki yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek 
kaydedilir. 
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Hizmet birimleri 

MADDE 3- (1) Başkanlık teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur: 

a) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı. 

b) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı. 

c) Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, 

ç) Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı. 

d) Strateji Geliştirme ve İdarî İşler Daire Başkanlığı. 

e) Hukuk Müşavirliği. 

(2) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kaybettirme hâlleri dışında 
vatandaşlıktan çıkmış olanların ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 
inci maddesi gereği Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlananların, ülkemizle sosyal, 
kültürel ve ekonomik bağlarını muhafaza etmeleri ve geliştirmeleri için gerekli çalışmaların ilgili 
kurumlarla eşgüdüm içinde yapılmasını sağlamak. 

b) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların, her türlü sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak, sorunlarına çözüm üretmek, hayat 
standartlarının yükseltilmesi için ticarî ve meslekî kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak, ilgili 
kurumlar nezdinde bunları takip ederek, uygulanmasını sağlamak. 

c) Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanlarla 
ilgili, yetkili kamu kumm ve kuruluşlarınca yapılacak çalışmaların koordinasyonunun bir plan 
dahilinde yapılmasını sağlamak. 

ç) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların, öz kültürlerini kaybetmeden toplumsal hayata katılmaları için bilinçlendirme faaliyetlerini 
yaparak veya yaptırarak, yaşadıkları ülkelerle uyumlu bir halde varlıklarını sürdürmelerini teminen, 
gereken her türlü çalışmaların ilgili birimler, mesleki yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte yapılmasını sağlamak. 

d) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların, bulundukları toplumda kanunî haklardan tam olarak yararlanabilmeleri için gerekli 
çalışmaları yapmak, ayırımcılık, asimilasyon, yabancı düşmanlığına karşı korunmaları için faaliyette 
bulunmak ve aynı amaç için çalışan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

e) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz 
ederek, araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların 
başlatılmasını sağlamak. 

f) Görev alanına giren konularla ilgili her türlü veri ve bilgiyi toplamak ve değerlendirmek. 

g) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kumlunun sekretarya işlerini yürütmek, 

ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(3) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi için, ilgili 
kişi, kumm, sivil toplum kumlusu ve meslekî yapılanmalarla birlikte yapılacak çalışmalara destek 
olmak ve bu faaliyetlerin bir plan dâhilinde koordine edilmesini sağlamak. 
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b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca soydaş ve akraba topluluklarla ilgili hizmet ve faaliyetlere 
yönelik olarak, ilgili kuruluşlarla birlikte hedefleri belirleyerek, bir plan dahilinde koordine edilmesini 
sağlamak. 

c) Görevalanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz 
ederek, araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların 
başlatılmasını sağlamak. 

ç) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kumlunun sekretarya işlerini yürütmek. 

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(4) Kummsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların kurdukları sivil toplum kuruluşları ile bu Kanunda belirtilen konularda faaliyette bulunan 
sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve 
projeleri geliştirmek, uygulamak ve benzeri çalışmalara ve projelere idarî ve malî destekte bulunmak. 

b) Bu Kanunda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kişi ve kumluşlarca 
yurt içinde ve yurt dışında planlanan faaliyetleri desteklemek. 

c) Başkanlığın görevalanı ile ilgili, süreli ve süresiz yayınları planlayıp, yayınlamak veya 
yayınlatmak. 

ç) Görevalanı ile ilgili konularda panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek veya 
düzenletmek. 

d) Başkanlığın basın ve halkla iletişim çalışmalarını yürütmek. 

e) Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak desteklerin esaslarını belirlemek. 

f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(5) Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kumlunun sekretarya işlerini yürütmek. 

b) Yabancı öğrencilerin, öğrenimleri süresinde ve sonrasında, ülkemizi daha iyi tanımalarını ve 
ilişkilerin sürekliliğini sağlayıcı yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapmak veya benzeri çalışmalar 
yapan kamu kumm ve kuruluşları, özel kumluş ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkıda 
bulunmak. 

c) Yabancı öğrencilere yönelik olarak Kuml tarafından alınan kararların uygulanmasını ve 
sonuçlarını takip etmek. 

ç) Kumla, kumm ve kuruluşların yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve analizler 
yapmak. 

d) Öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşadıkları ülkelerde ilişkilerimizin devamını sağlamak. 

e) Görevalanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz 
ederek, araştırmak ve sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların başlatılmasını 
sağlamak. 

f) İlgili kumm ve kuruluşların çalışmalarının değerlendirilebilmesi amacıyla veri bankası 
oluşturmak. 

g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
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(6) Strateji Geliştirme ve İdarî İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı 
Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen 
görevleri yerine getirmek. 

b) Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak. 

c) Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek, 

ç) Başkanlığın yıllık faaliyet rapomnu hazırlamak. 

d) Başkanlık nezdinde araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanmasını, yürütülmesini ve 
sonuçlandırılmasını sağlayarak, elde edilen verileri değerlendirmek ve bu kapsamda yapılacak 
çalışmalarda gerekli düzenlemeleri yapmak. 

e) Kumm içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini 
analiz etmek ve araştırmak. 

f) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel 
sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak. 

g) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak. 

ğ) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını 
düzenlemek ve uygulamak. 

h) Başkanlık için gerekli personel, araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri 
yürütmek. 

ı) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma işlerini yürütmek. 

i) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

j) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

k) Başkanlığın yönetim bilgi sistemini tasarlamak, yazılımını kurmak, işletmek, geliştirmek, 

güvenliğini sağlamak, güncelleştirmek ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak. 

1) Başkanlık kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek, 

m) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(7) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Başkanlık birimleri tarafından somlan hukuki konular ile malî ve cezaî sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek. 

b) Başkanlığın menfaatlerini komyan anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında 
almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 

c) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri 
hazırlamak, taraf olduğu davalarda Başkanlığı temsil etmek, Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla 
temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek. 

ç) Başkanlığın faaliyet ve sommluluk alanları ile ilgili hukuki çalışmalar yapmak. 

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
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Sürekli kurullar 

MADDE 4- (1) Başkanlığın görevalanına giren konularda belirlenecek politikaların 
oluşturulmasına yardımcı olmak üzere; 

a) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kumlu, 

b) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kumlu, 

c) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kumlu, 

oluştumlmuştur. Kurulların kararlan, kamu kumm ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir. 

(2) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kumluna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kuml; Başbakanın veya ilgili Bakanın Başkanlığında, Başkan, Milli Savunma, İçişleri, 
Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm bakanlıkları 
ile Gümrük Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kummu Başkanlığının en az genel müdür düzeyindeki 
temsilcileri; Diyanet İşleri Başkanı, Sermaye Piyasası Kumlu Başkanı, Türkiye Radyo-Televizyon 
Kummu Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kummu Genel Müdürü, Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği temsilcisi, Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü ve yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerin başkonsolosluklarına veya Başkanlığa, 
yönetmelikte belirtilen şartlan haiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme hâlleri dışında 
vatandaşlıktan çıkanlar tarafından yapılan başvurular arasından Başkanın teklifi ve Başbakan olumyla 
dört yıllığına seçilecek kişilerden oluşur. Kurula, Başbakan tarafından uygun bulunan kamu kurum 
ve kumluşları ile meslekî yapılanmalar ve sivil toplum kumluşları temsilcileri de davet edilebilir. 
Başbakan, Kuml içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilir. 

b) Kuml kararları alınırken Dışişleri Bakanlığının görüşü öncelikle değerlendirilir. 

c) Kumlun görevleri şunlardır: 

1) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili olarak tavsiyelerde 
bulunmak. 

2) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanlann bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlanna eşit katılımlarını sağlayacak öneriler 
geliştirmek. 

3) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlarını belirlemek, bu çerçevede 
yapılması gerekli kanunî ve idarî düzenlemeleri tespit etmek. 

4) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi akımlara duyarlılıklarını artırarak 
uluslararası kamuoyunda yapılması gereken etkinlik önerilerini görüşmek. 

(3) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kumluna ilişkin esaslar aşağıda 
belirtilmiştir: 

a) Kuml; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında, Başkan, Adalet, İçişleri, Dışişleri, 
Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm bakanlıklarının en az genel müdür 
düzeyindeki temsilcileri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo-
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Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün en az genel müdür veya başkan düzeyindeki temsilcileri, 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü, Türk Kültür ve 
Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) temsilcisi, konu hakkında çalışma yapan dernekler, 
üniversiteler, araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşlarından, Başkanlığın teklifi ve Başbakan oluru 
ile seçilecek konu uzmanı en fazla beş üye ve Başbakan tarafından uygun görülen diğer yetkililerin 
katılımıyla oluşur. Başbakan, Kuml içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilir. Kurul 
kararları kamu kumm ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir. 

b) Kumlun görevleri şunlardır: 

1) Soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel, iktisadî ve diğer alanlarda ilişkilerin komnup 
geliştirilmesi ile ilgili esasları hazırlamak. 

2) Görevalanında ilgili kumm ve kuruluşların yapacağı çalışmaların ortak stratejisini belirlemek. 

(4) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kumluna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kuml; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında; Başkan, İçişleri, Dışişleri, Maliye ve 
Milli Eğitim bakanlıklarının en az Genel Müdür düzeyindeki temsilcileri, Türk İşbirliği ve Kalkınma 
İdaresi Başkanı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Diyanet İşleri Başkanı, Yükseköğretim 
Kurulu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından görevlendirilecek ikişer 
üye, Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü ve konu ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kumlusu veya 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kumlusu temsilcilerinden her yıl Başbakan tarafından seçilen üç 
kişi ve Başbakan tarafından uygun görülecek diğer yetkililerin katılımıyla oluşur. Kuml kararları 
bağlayıcıdır. Kuml kararları ilgili birimlerce yürütülür. Başbakan, Kuml içinden üst ve alt kurallar 
ile ihtisas kuralları oluşturabilir. 

b) Kural, farklı bakanlıklara bağlı kamu kumm ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi 
uygun görülenler ile Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere, uluslararası 
anlaşmalar çerçevesinde ülkemize gelen yabancı öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı 
bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esasları belirleyerek, ilgili kuramlar arasında 
koordinasyonu sağlar. 

e) Kurulun görevleri şunlardır: 

1) Öğrenim görmek üzere, Türkiye'ye gelecek olan ve Türkiye'de öğrenim gören yabancı uymklu 
öğrencilere ilişkin genel politikaları belirlemek. 

2) Uluslararası öğrenci stratejisini ülkemiz menfaatleri çerçevesinde belirlemek. 

3) Türkiye'de öğrenim gören yabancı uymklu öğrenciler için sağlanacak eğitim, öğretim ve 
sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini belirlemek. 

4) Yükseköğretim Kumlunun önerilerini dikkate alarak, yükseköğretim kuramlarına alınacak, 
yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını ve seçim esaslarına ilişkin ilkeleri belirlemek. 

5) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilere 
ilişkin esasları belirlemek. 

6) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarını bilgilendirmek. 

7) Ulusal ve uluslararası şartlara göre, öğrencilere verilecek burs ve diğer ödeme miktarlarını 
belirlemek. 
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(5) Birinci fıkrada belirtilen kurulların üye sayısı, seçilme yeterlilikleri, olağan ve olağanüstü 
toplantılarının yer ve zamanı, kamu görevlisi olmayan üyelerinin yolluk, harcırah ve görev giderleri, 
çalışma ve karar alma esasları ile kurullarla ilgili diğer hususlar Başkanlık tarafından hazırlanacak 
yönetmelikle belirlenir. 

Personele ilişkin hükümler 

MADDE 5- (1) Başkanlık personeli, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tâbidir. Yardımcı ve teknik hizmetler ile büro hizmetleri, hizmet satın alma yoluyla veya geçici 
görevle yürütülebilir. 

(2) Başkanlıkta; Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri, Hukuk 
Müşaviri, Daire Başkanı, Yurtdışı Türkler Uzman ve Uzman Yardımcıları kadroları karşılık 
gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması 
hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacak 
personele atandığı kadronun unvan ve derecesine göre ekli (1) sayılı cetvelde yer alan taban ve tavan 
ücretleri arasında kalmak üzere Başbakan onayıyla belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti 
ödenir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinleri dahil, 
Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. 
Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit 
edilenlere, Başkanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar 
teşvik ikramiyesi ödenebilir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali 
personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı usul ve 
esaslara göre aynen yararlandırılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile söz konusu 
personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kumlunca tespit edilir. Bu maddeye göre, Başkanlıkta 
kadrolu, kadro karşılığı sözleşmeli ve sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele, Başbakanlık Merkez 
Teşkilatında çalıştırılan emsal personele ödenen sözleşme ücreti dışındaki özel hizmet tazminatı, 
fazla çalışma ücreti, ikramiye ve her ne ad altında olursa olsun kanunlar ve diğer mevzuat gereği 
yapılan ve daha sonra yapılabilecek diğer ödemeler, aynı esas ve usullere göre ödenir 

(3) Başkanlıkta Yurtdışı Türkler Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 
48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır: 

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ve Başkanlıkça belirlenecek bölümlerden veya bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kumlu tarafından onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. 

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak. 

c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını aşmamış olmak. 

ç) Başkanlıkça belirlenecek yabancı dillerden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği 
bulunan bir belgeye sahip olmak. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bu 
sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; 
ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak 
ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda 
yüzde seksen oranında başarılı olmak gerekir. 

(4) Yurtdışı Türkler Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak, her yıl olumlu sicil 
almak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, 
oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlilik sınavına girmeye hak 
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kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere tezlerini 
sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir yılı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik 
sınavında başarılı olanlar, Yurtdışı Türkler Uzmanı olarak atanır. Sınavda başarılı olamayanlar veya 
sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir 
yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa 
hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da basan gösteremeyen veya sınav hakkını 
kullanmayanlar ile olumsuz sicil alanlar Yurtdışı Türkler Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve 
diğer kamu kumm ve kuruluşlarında öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet 
Personel Başkanlığına bildirilir. Yurtdışı Türkler Uzmanı ve Yurtdışı Türkler Uzman Yardımcılannın 
mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile çalışma usûl 
ve esasları Başkanlıkça çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 

(5) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kumluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kumm ve kumluşlannda çalışanlar 
kurumlarının, hakim ve savcılar ise kendilerinin muvafakatiyle aylık, ödenek, her türlü zam ve 
tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak 
Başkanlıkta görevlendirilebilir. Bunlann geçici görev yollukları Başkanlık tarafından ödenir. 
Başkanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kumm ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandınlır. Bu personel, 
kummlarından aylıklı izinli sayılır. İzinli olduklan sürece memuriyetleri ile ilgili özlük haklan devam 
eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek 
kalmaksızın süresinde yapılır. 

(6) Başkanlıkta, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, sözleşme 
ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin atama usûl ve 
esasları Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu personele ödenecek ücretlerin net tutarı, 
birinci dereceli Yurtdışı Türkler Uzmanına yapılan tüm ödemeler toplamının aylık ortalama net 
tutarını aşamaz. Bu fıkra uyarınca çalıştınlacaklann sayısı, Başkanlıktaki uzman ve uzman yardımcısı 
personel kadro sayısını geçemez. Bu fıkraya göre istihdam edilecek sözleşmeli uzmanların yurtiçi ve 
yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Başkanlıkça belirlenecek bölümlerinden 
mezun olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek yabancı diller için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartları aranır. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavı veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen 
yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans 
diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından 
düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak gerekir. 

(7) Üniversite öğretim elemanları, özel bilgi ve ihtisas gerektiren işler için, 4/11/1981 tarihli ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlıkta görevlendirilebilir. 

(8) Başkanlıkta, Başkan müşterek kararla; Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire 
Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Basın Müşaviri kadrolarına Başkanın teklifi ve 
Başbakanın onayı ile atama yapılır. Başbakan, atama yetkisini Başkana devredebilir. Bu kadrolar 
dışındaki diğer personel, Başkan tarafından atanır. 
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(9) Başkanlık kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usûlü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre düzenlenir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri 

MADDE 6- (1) Başkanlık, soydaş-akraba topluluklara ve yurtdışında yaşayan vatandaşlara 
yönelik hizmet sunan bakanlıklar ile kamu kumm ve kumluşları arasında koordinasyonu sağlar. 
4 üncü maddeye göre oluşturulan kurulların kararları ilgili bakanlık ve kurumlarca uygulanır. 

(2) Başkanlık, bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevlerle ilgili konularda; 4 üncü 
maddeye göre oluşturulan kurullarca alınan kararlar dâhilinde, diğer kamu kumm ve kuruluşları, mahallî 
idareler, meslek kumluşları ve sivil toplum kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar. 

(3) Yurtdışında sunulacak hizmetlerde; mükerrer uygulamaların önlenmesi, kamu kaynaklarının 
tasarruflu bir şekilde kullanılması, hizmetlerin aksamadan yerinde ve zamanında yapılabilmesi 
amacıyla, Başbakanlık veya ilgili Bakanlığın koordinasyonunda diğer bakanlıkların katılımıyla 
oluştumlacak ortak amaçlar çerçevesinde belirlenecek çalışmaları yürüten kummlar; hesap 
verilebilirlik, saydamlık ve sonuç odaklılık esasları çerçevesinde yürütür. 

(4) Eğitim ve öğretim kurumları; ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini 
başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kumlu tarafından 
belirlenen politikalar çerçevesinde gerekli tedbirleri almak, rehberlik hizmeti sağlamak, konu 
hakkında istenen bilgileri Başkanlığa vermekle yükümlüdür. 

(5) Yurtdışından öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere, Yabancı 
Öğrenci Değerlendirme Kumlu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda genel bütçeden verilecek her 
türlü burs ve diğer ödeme miktarları, Maliye Bakanlığı tarafından ilgili kurumların bütçesine aktarılır. 

(6) Eğitim ve öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uymklu öğrenciler, öğrenim 
görecekleri ve ikamet edecekleri kumm ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 15/7/1950 tarihli ve 5682 
sayılı Pasaport Kanunu ile 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de ikamet ve 
Seyahatleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zomndadır. 

Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler 

MADDE 7- (1) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uymklu 
Öğrencilere ilişkin Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 20 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde veya kamu kumm ve kumluşları tarafından öğrenim için 
ülkemize gelen yabancı uymklu öğrencilere ilişkin stratejilerin oluşturulması ve bunlara yönelik her 
türlü çalışmaların esasları, Yurtdışı Türkler Başkanlığı bünyesinde oluştumlan Yabancı Öğrenci 
Değerlendirme Kumlu tarafından belirlenir." 

(3) 657 sayılı Kanunun; 

a) 36 nci maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine 
"Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler Uzman 
Yardımcıları," ibaresi ve "Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Yurtdışı Türkler Uzmanlığına," ibaresi, 
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b) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği Müşavirliklerine ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanlıklarına (İdari 
Hizmetler Başkanlığı hariç)," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler Başkanlığı Başkan, 
Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ile Hukuk Müşaviri," ibaresi, 

c) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" fıkrasının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (h) alt 
bendine "Avrupa Birliği İşleri Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler 
Uzmanları," ibaresi, 

ç) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri" bölümünün (b) bendine 
"Avrupa Birliği Genel Sekreteri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Yurtdışı Türkler Başkanı" ibaresi, 
(d) bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı 
Türkler Başkan Yardımcıları," ibaresi, (g) bendine "Avrupa Birliği İşleri Uzmanları," ibaresinden 
sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler Uzmanları," ibaresi, 

d) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (2) numaralı sırasına, "Avrupa Birliği Genel 
Sekreteri" ibaresinden sonra gelmek üzere,", Yurtdışı Türkler Başkanı" ibaresi, (5) numaralı sırasının 
(c) bendine, "Sosyal Güvenlik Kummu Daire Başkanları," ibaresinden sonra gelmek üzere; "Yurtdışı 
Türkler Daire Başkanları," (8) numaralı sırasının (b) bendine, "Avrupa Birliği İşleri Uzmanları" 
ibaresinden sonra gelmek üzere ", Yurtdışı Türkler Uzmanları" ibaresi, 

e) Eki (II) sayılı Cetvelin "2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kumluşlar ile Yüksek Öğretim 
Kuruluşlarında" bölümüne, "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşaviri," ibaresinden sonra gelmek 
üzere "Yurtdışı Türkler Başkanlığında Daire Başkanları, Başkanlık Müşavirleri, Hukuk Müşavirleri 
ve Basın Müşavirleri," ibaresi, 

eklenmiştir. 

(4) 5682 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına "Dışişleri Bakanlığı meslek 
mensuplarına," ibaresinden sonra gelmek üzere, "Yurtdışı Türkler Başkanına," ibaresi eklenmiştir. 

(5) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki bent 
eklenmiştir. 

"ö) Yurtdışı Türkler Başkanlığının yurtdışında yapacağı mal ve hizmet alımları ve kiralama 
hizmetleri," 

(6) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı 
cetvelin "B) Özel Bütçeli Diğer İdareler" bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

"36- Yurtdışı Türkler Başkanlığı" 

(7) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (i) sayılı cetvele "Yurtdışı Türkler Başkanlığı" bölümü olarak eklenmiştir. (8) 
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasına "Özel Çevre Komma Kummu Başkanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler 
Başkanlığı," ibaresi eklenmiştir. 

Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, Başkanlıkça Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 
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(2) Başkanlığın 2010 yılı bütçe ödeneği; bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, otuz milyon 
TL olarak Maliye Bakanlığınca Başkanlık Bütçesine aktarılır. 2010 yılı için geçerli olmak üzere, 
5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesindeki sınırlamalara tabi 
olmaksızın, Başkanlık kadrolarına atama yapılabilir; satın alma ve kiralama yapılabilir. 

(3) Bu Kanunun yayımlandığı tarihte Başkanlığa ait kadrolarda yer alan uzman ve uzman 
yardımcısı sayısı kadar, Başkanlık adına sözleşmeli uzman kadrosu vize edilmiş sayılır. 

(4) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş 
kadrolarda unvan; dolu ve boş kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kumlu yetkilidir. 

(5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu kumm kuruluşları ile yurtiçi ve yurtdışındaki 
üniversiteler, uluslararası kumluşlar, konu ile ilgili meslek kuruluşları, araştırma merkezleri ve sivil 
toplum kuruluşlarında, yurtiçinde veya yurtdışında alanla ilgili çalışan veya bu konuda eğitim almış 
ve sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını geçmemiş kişiler, bu Kanunun yürürlülüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç bir yıl içinde Başkanlıkça yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları şartıyla, başarı 
sıralaması dikkate alınarak Yurtdışı Türkler Uzmanı olarak atanırlar. Bu sınava katılacaklarda, (b) ve 
(c) bentleri dışında 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan şartlar aranır. Bu fıkraya göre 
atanacakların sayısı Yurtdışı Türkler Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadro sayısının yüzde ellisini 
geçemez. Sınava ilişkin esaslar Başkanlıkça belirlenir. 

Yürürlük 

MADDE 8- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. 
C. Çiçek B. Arınç B. Arınç 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
M. Aydın H. Yazıcı F N. Özak 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. 
M. Z. Çağlayan F. Çelik S. A. Kavaf 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

S. A. Kavaf C. Yılmaz S. Ergin 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı V. Dışişleri Bakanı V. 

M. V. Gönül Ö. Dinçer M. Aydın 
Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı 

M. Şimşek N. Çubukçu M. Demir 
Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı 

R. Akdağ B. Yıldırım M M. Eker 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 

O. Dinçer Â . Ergün T. Yıldız 

Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı V. 
E. Günay B. Yıldırım 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE 

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; 

a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm 
üretmek, 

b) Soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 
amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek, 

c) Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere kamu kumm ve 
kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 
ülkemize gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması 
için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, 

üzere, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kumluş, teşkilat, görev ve 
yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Kanun, Türkiye dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, 
kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkanları, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel 
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürüten kamu 
kumm ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslekî yapılanmalar ile 1 inci maddenin birinci 
fıkrasının (c) bendinde belirtilen öğrencilerle ilgili faaliyetleri kapsar. Bu Kanunun uygulanmasında, 
5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu 
Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı, 

b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını, 

c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını, 

ç) Koordinasyon görevi: Diğer bakanlıklar ile kamu kumm ve kuruluşlarının görev ve yetki 
alanları saklı kalmak üzere, bu bakanlık ve kurumlarca sunulan hizmetlerin bir plana bağlı olarak, 
hedef ve stratejilerin oluşturulması ve sonuçlarının takip edilerek, çalışmalarda başarıya ulaşılmasını 
sağlamayı, 

d) Öğrenci: Kamu kumm ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenler ile 
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde eğitim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uymklu öğrencileri, 

e) Ülke-bölge masaları: Görev alanı içinde ülke ve bölgeleri kapsayan ve uzmanlardan oluşan 
çalışma gruplarını, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Başkanlık Teşkilatı, Yöneticilerin Yetkileri ve Sorumlulukları, 

Hizmet Birimleri ve Görevlen 

Kuruluş 

MADDE 4- (1) Bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve 
yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli, Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurulmuştur. Başbakan, Başkanlık ile ilgili yetkilerini bir Bakan 
aracılığı ile kullanabilir. 

Başkan, Başkan Yardımcıları ve Başkanlık Müşavirleri 

MADDE 5- (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup, Başkanlık hizmetlerini, mevzuata, 
Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite 
standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar. 
Başkan, Başbakana veya görevlendireceği Bakana karşı sommludur. 

(2) Başkana yardımcı olmak üzere, üç Başkan Yardımcısı atanabilir. Başkan Yardımcıları, 
Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sommludur. 

(3) Başkanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda, Başkana yardımcı olmak üzere üç 
Başkanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 

Yöneticilerin yetkileri ve sorumlulukları 

MADDE 6- (1) Başkanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve 
programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten 
sommludur. 

(2) Başkan, hizmet birimi yöneticilerine, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek 
şartıyla yetkilerini devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Yetki devri Başkanın 
sommluluğunu kaldırmaz. 

(3) Başkanlık, görev, yetki ve sommluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş 
konularda idarî düzenlemeler yapabilir. 

(4) Başkanlık, görevlerini yerine getirirken yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerden 
hizmet satın alabilir. 

Hizmet birimleri 

MADDE 7- (1) Başkanlık teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur: 

a) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı. 

b) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı. 

c) Kummsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, 

ç) Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı. 

d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 

e) Hukuk Müşavirliği. 

f ) İnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı. 
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Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı 

MADDE 8- (1) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kaybettirme hâlleri dışında 
vatandaşlıktan çıkmış olanların ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 
inci maddesi gereği Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlananların, ülkemizle sosyal, 
kültürel ve ekonomik bağlarını muhafaza etmeleri ve geliştirmeleri için gerekli çalışmaların ilgili 
kurumlarla eşgüdüm içinde yapılmasını sağlamak. 

b) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların, her türlü sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak, sorunlarına çözüm üretmek, hayat 
standartlarının yükseltilmesi için ticarî ve meslekî kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak, ilgili 
kurumlar nezdinde bunları takip ederek, uygulanmasını sağlamak. 

c) Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanlarla 
ilgili, yetkili kamu kumm ve kuruluşlarınca yapılacak çalışmaların koordinasyonunun bir plan 
dâhilinde yapılmasını sağlamak. 

ç) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların, öz kültürlerini kaybetmeden toplumsal hayata katılmaları için bilinçlendirme faaliyetlerini 
yaparak veya yaptırarak, yaşadıkları ülkelerle uyumlu bir hâlde varlıklarını sürdürmelerini teminen, 
gereken her türlü çalışmaların ilgili birimler, meslekî yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte yapılmasını sağlamak. 

d) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların, bulundukları toplumda kanunî haklardan tam olarak yararlanabilmeleri için gerekli 
çalışmaları yapmak, ayırımcılık, asimilasyon, yabancı düşmanlığına karşı komnmaları için faaliyette 
bulunmak ve aynı amaç için çalışan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

e) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz 
ederek, araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların 
başlatılmasını sağlamak. 

f) Görev alanına giren konularla ilgili her türlü veri ve bilgiyi toplamak ve değerlendirmek. 

g) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kumlunun sekretarya işlerini yürütmek, 

ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı 

MADDE 9- (1) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi için, ilgili 
kişi, kumm, sivil toplum kumlusu ve meslekî yapılanmalarla birlikte yapılacak çalışmalara destek 
olmak ve bu faaliyetlerin bir plan dâhilinde koordine edilmesini sağlamak. 

b) Kamu kumm ve kuruluşlarınca soydaş ve akraba topluluklarla ilgili hizmet ve faaliyetlere 
yönelik olarak, ilgili kuruluşlarla birlikte hedefleri belirleyerek, bir plan dâhilinde koordine edilmesini 
sağlamak. 

c) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz 
ederek, araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların 
başlatılmasını sağlamak. 

ç) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kumlunun sekretarya işlerini yürütmek. 

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
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Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı 

MADDE 10- (1) Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların kurdukları sivil toplum kuruluşları ile bu Kanunda belirtilen konularda faaliyette bulunan 
sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve 
projeleri geliştirmek, uygulamak ve benzeri çalışmalara ve projelere idarî ve malî destekte bulunmak. 

b) Bu Kanunda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kişi ve kumluşlarca 
yurt içinde ve yurt dışında planlanan faaliyetleri desteklemek. 

c) Başkanlığın görev alanı ile ilgili, süreli ve süresiz yayınları planlayıp, yayınlamak veya 
yayınlatmak. 

ç) Görev alanı ile ilgili konularda panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek veya 
düzenletmek. 

d) Başkanlığın basın ve halkla iletişim çalışmalarını yürütmek. 

e) Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak desteklerin esaslarını belirlemek. 

f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı 

MADDE 11- (1) Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun sekretarya i ş l e r i n i y ü r ü t m e k . 

b) Öğrencilerin, öğrenimleri süresinde ve sonrasında, ülkemizi daha iyi tanımalarını ve ilişkilerin 
sürekliliğini sağlayıcı yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapmak veya benzeri çalışmalar yapan 
kamu kurum ve kuruluşları, özel kumluş ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkıda 
bulunmak. 

c) Öğrencilere yönelik olarak Kuml tarafından alınan kararların uygulanmasını ve sonuçlarını 
takip etmek. 

ç) Kumla, kumm ve kuruluşların yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve analizler 
yapmak. 

d) Öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşadıkları ülkelerde ilişkilerimizin devamını sağlamak. 

e) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz 
ederek, araştırmak ve sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların başlatılmasını 
sağlamak. 

f) İlgili kumm ve kuruluşların çalışmalarının değerlendirilebilmesi amacıyla veri bankası 
oluşturmak. 

g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

MADDE 12- (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli 
ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji 
geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak. 
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Hukuk Müşavirliği 

MADDE 13- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukukî konular ile malî ve cezaî sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek. 

b) Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında 
almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 

c) Adli ve idari davalarda gerekli olacak belgeleri hazırlamak, taraf olduğu davalarda ve icra 
takiplerinde Başkanlığı temsil etmek veya Başkanlığın hizmet satın alma yoluyla temsil edildiği 
davaları takip ve koordine etmek. 

ç) Başkanlığın faaliyet ve sommluluk alanları ile ilgili hukuki çalışmalar yapmak. 

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

İnsan Kaynaklar ı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

MADDE 14- (1) İnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığın insan gücü planlaması v e p e r s o n e l politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel 
sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak. 

b) Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. 

c) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak. 

ç) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını 
düzenlemek ve uygulamak. 

d) Kummun tamamına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma 
işlerini yürütmek. 

e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak. 

f) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

g) Başkanlık kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

Komisyonlar ve ofisler 

MADDE 15- (1) Başkanlık, görevleri ve süresi belirtilmek kaydıyla Başkanın teklifi ve 
Başbakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurabilir. Başkanlık bünyesinde görev 
alanı ile ilgili olarak kurulacak ülke ve bölge masaları, Başbakan olumyla belirlenir. 

(2) Başkanlık, hizmetlerini takip ve koordine etmek için gerekli görülen yerlerde Başkanın teklifi 
ve Başbakanın onayı ile koordinasyon ofisleri açabilir. Ofislerin çalışma esasları Başkanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sürekli Kurul lar 

Sürekli kurul lar 

MADDE 16- (1) Başkanlığın görev alanına giren konularda belirlenecek politikalann 
oluşturulmasına yardımcı olmak üzere; 

a) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kumlu, 
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b) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu, 

c) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu, 

oluşturulmuştur. Kurulların kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir. 

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu 

MADDE 17- (1) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kuruluna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kurul; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında, Başkan, Milli Savunma, İçişleri, 
Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm bakanlıkları 
ile Gümrük Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının en az genel müdür düzeyindeki 
temsilcileri; Diyanet İşleri Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü, Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği temsilcisi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları 
yerlerin başkonsolosluklarına veya Başkanlığa, yönetmelikte belirtilen şartları haiz Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkanlar tarafından yapılan 
başvurular arasından Başkanın teklifi ve Başbakan oluruyla dört yıllığına seçilecek kişilerden oluşur. 
Kurula, Başbakan tarafından uygun bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile meslekî yapılanmalar ve 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri de davet edilebilir. Başbakan, Kuml içinden üst ve alt kurullar 
ile ihtisas kurulları oluşturabilir. 

b) Kuml kararları alınırken Dışişleri Bakanlığının görüşü öncelikle değerlendirilir. 

c) Kumlun görevleri şunlardır: 

1) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili olarak tavsiyelerde 
bulunmak. 

2) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını sağlayacak öneriler 
geliştirmek. 

3) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlarını belirlemek, bu çerçevede 
yapılması gerekli kanunî ve idarî düzenlemeleri tespit etmek. 

4) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 
olanların, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi akımlara duyarlılıklarını artırarak 
uluslararası kamuoyunda yapılması gereken etkinlik önerilerini görüşmek. 

Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu 

MADDE 18- (1) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kumluna ilişkin esaslar 
aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kuml; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında. Başkan, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli 
Eğitim, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm bakanlıklarının en az genel müdür 
düzeyindeki temsilcileri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo-
Televizyon Kummu Genel Müdürlüğünün en az genel müdür veya başkan düzeyindeki temsilcileri, 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) 
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temsilcisi, konu hakkında çalışma yapan demekler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve düşünce 
kuruluşlarından, Başkanlığın teklifi ve Başbakan olum ile seçilecek konu uzmanı en fazla beş üye ve 
Başbakan tarafından uygun görülen diğer yetkililerin katılımıyla oluşur. Başbakan, Kuml içinden 
üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilir. Kuml kararları kamu kumm ve kuruluşlarınca 
öncelikle değerlendirilir. 

b) Kumlun görevleri şunlardır: 

1) Soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel, iktisadî ve diğer alanlarda ilişkilerin komnup 
geliştirilmesi ile ilgili esasları hazırlamak. 

2) Görev alanında ilgili kumm ve kuruluşların yapacağı çalışmaların ortak stratejisini belirlemek. 

Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu 

MADDE 19- (1) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kumluna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kuml; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında; Başkan, İçişleri, Dışişleri, Maliye ve 
Milli Eğitim bakanlıklarının en az genel müdür düzeyindeki temsilcileri, Türk İşbirliği ve Kalkınma 
İdaresi Başkanı, Kredi ve Yurtlar Kummu Genel Müdürü, Diyanet İşleri Başkanı, Yükseköğretim 
Kumlu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kummu tarafından görevlendirilecek ikişer üye 
ve konu ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kumlusu veya kamu kummu niteliğindeki meslek 
kumlusu temsilcilerinden her yıl Başbakan tarafından seçilen altı kişi ve Başbakan tarafından uygun 
görülecek diğer yetkililerin katılımıyla oluşur. Kuml kararları bağlayıcıdır. Kuml kararları ilgili 
birimlerce yürütülür. Başbakan, Kuml içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilir. 

b) Kuml, Avmpa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere kamu kumm ve 
kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 
ülkemize gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması 
için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlar. 

c) Kumlun görevleri şunlardır: 

1) Öğrenim görmek üzere, Türkiye'ye gelecek olan ve Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere 
ilişkin genel politikaları belirlemek. 

2) Uluslararası öğrenci stratejisini ülkemiz menfaatleri çerçevesinde belirlemek. 

3) Türkiye'de öğrenim gören öğrenciler için sağlanacak eğitim, öğretim ve sosyal amaçlı 
rehberlik hizmetlerinin ilkelerini belirlemek. 

4) Yükseköğretim Kumlunun önerilerini dikkate alarak, yükseköğretim kurumlarına alınacak, 
öğrenci kontenjanlarını ve seçim esaslarına ilişkin ilkeleri belirlemek. 

5) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye'ye gelecek öğrencilere ilişkin esasları 
belirlemek. 

6) Öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, ilgili kamu kumm ve kuruluşlarını 
bilgilendirmek. 

7) Ulusal ve uluslararası şartlara göre, burs verilecek öğrenci sayısını, burs miktarını, barınma, 
iaşe ve diğer ödemeler ile ülkemizdeki genel uygulamalar dikkate alınarak tedavi giderlerine ilişkin 
esasları belirlemek. 
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Sürekli kurullara ilişkin esaslar 

MADDE 20- (1) Bu Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen kurulların üye sayısı, seçilme 
yeterlilikleri, olağan ve olağanüstü toplantılarının yer ve zamanı, kamu görevlisi olmayan üyelerinin 
yolluk, harcırah ve görev giderleri, çalışma ve karar alma esasları ile kurullarla ilgili diğer hususlar 
Başkanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Personele İlişkin Hükümler 

Personel rejimi 

MADDE 21- (1) Başkanlık personeli, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tâbidir. İdari yönden Başkan Müsteşarlara, Başkan Yardımcıları Müsteşar Yardımcılarına 
denktir. 

(2) Başkanlıkta; Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri, Hukuk 
Müşaviri, Daire Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman ve Uzman Yardımcıları 
kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel 
çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu suretle 
çalıştırılacak personele atandığı kadronun unvan ve derecesine göre ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 
taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Başbakan onayıyla belirlenecek tutarda aylık brüt 
sözleşme ücreti ödenir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık 
izinleri dâhil, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye 
ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları 
tespit edilenlere, Başkanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına 
kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan 
emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı 
usul ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile söz 
konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kumlunca tespit edilir. 

(3) Başkanlıkta, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, sözleşme 
ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin atama usûl ve 
esasları Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci 
dereceli Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanına ödenen aylık ortalama net tutarı aşmamak 
üzere Başkan tarafından tespit edilir. Bu fıkra uyarınca çalıştırılacakların sayısı, Başkanlıktaki uzman 
ve uzman yardımcısı personel kadro sayısını geçemez. Bu fıkraya göre istihdam edilecek sözleşmeli 
uzmanların yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Başkanlıkça 
belirlenecek bölümlerinden mezun olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek yabancı diller için Kamu 
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya buna 
denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartları aranır. Kamu 
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası 
geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim 
veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak 
konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı 
olmak gerekir. 
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Atama 

MADDE 22- (1) Başkanlıkta, Başkan müşterek kararla; Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, 
Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Basın Müşaviri kadrolarına Başkanın teklifi 
ve Başbakanın onayı ile atama yapılır. Başbakan, atama yetkisini Başkana devredebilir. Bu kadrolar 
dışındaki diğer personel, Başkan tarafından atanır. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Uzman Yardımcılığı 

MADDE 23- (1) Başkanlıkta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığına 
atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki 
şartlar aranır: 

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ve Başkanlıkça belirlenecek bölümlerden veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kumlu tarafından onaylanmış yabancı yüksek öğretim kuramlarından mezun 
olmak. 

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak. 

c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını aşmamış olmak. 

ç) Başkanlıkça belirlenecek yabancı dillerden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği 
bulunan bir belgeye sahip olmak. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bu 
sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; 
ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak 
ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda 
yüzde seksen oranında başarılı olmak gerekir. 

(2) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl 
çalışmak, her yıl olumlu sicil almak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda 
hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, 
yapılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya 
hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir yılı 
aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Uzmanı olarak atanır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı 
hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı 
verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul 
edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile olumsuz 
sicil alanlar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve diğer 
kamu kumm ve kuruluşlarında öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel 
Başkanlığına bildirilir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama 
ve yeterlik sınavı ile çalışma usûl ve esasları Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Görevlendirme 

MADDE 24- (1) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kumm ve kuruluşlarında 
çalışanlar kuramlarının, hâkim ve savcılar ise kendilerinin muvafakatiyle aylık, ödenek, her türlü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 485) 



- 5 3 -

zam ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici 
olarak Başkanlıkta görevlendirilebilir. Bunların geçici görev yollukları Başkanlık tarafından ödenir. 
Başkanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel, 
kurumlarından aylıklı izinli sayılır. İzinli olduktan sürece memuriyetleri ile ilgili özlük haklan devam 
eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek 
kalmaksızın süresinde yapılır. 

(2) Üniversite öğretim elemanları, özel bilgi ve ihtisas gerektiren işler için, 4/11/1981 tarihli ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlıkta görevlendirilebilir. 

Kadrolar 

MADDE 25- (1) Başkanlık kadrolann tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin 
diğer hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usûlü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

(2) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı" bölümü 
olarak eklenmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mali Hükümler 

Başkanlığın gelirleri 

MADDE 26- (1) Başkanlığın gelirleri şunlardır: 

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar. 

b) Başkanlığa yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler. 

c) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler, 

ç) Diğer gelirler. 

Kaynak yönetimi 

MADDE 27- (1) Bu Kanun kapsamında Başkanlığa verilen görevlerden yurtdışında veya 
doğrudan yurt dışındaki faaliyetlere yönelik olarak kullanılmak üzere tefrik edilen ödeneklerden, 
Bakan tarafından belirlenecek olan kısımlar Başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel 
hesaba aktarılır. Aktanlan bu tutarlann harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin 
usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Başkanlıkça müştereken belirlenir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Kamu kurum ve kuruluşları ile öğrencilerin yükümlülükleri 

MADDE 28- (1) Başkanlık, soydaş-akraba topluluklara ve yurtdışında yaşayan vatandaşlara 
yönelik hizmet sunan bakanlıklar ile kamu kumm ve kumluşları arasında koordinasyonu sağlar. 16 
ncı maddeye göre oluşturulan kurulların kararları ilgili bakanlık ve kummlarca uygulanır. 

(2) Başkanlık, bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevlerle ilgili konularda; 16 ncı 
maddeye göre oluşturulan kurullarca alınan kararlar dâhilinde, diğer kamu kumm ve kumluşları, 
mahallî idareler, meslek kumluşları ve sivil toplum kumluşlan ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu 
sağlar. Kamu kumm ve kumluşları, üniversiteler ve mesleki yapılanmaların, Başkanlığın görev 
alanındaki faaliyetlerine yönelik çalışmalannın ivedilikle sonuçlandınlması amacıyla, diğer kamu 
birimlerindeki işlemlerini takip ederek sonuçlandırır. 
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(3) Yurtdışında sunulacak hizmetlerde; mükerrer uygulamaların önlenmesi, kamu kaynaklarının 
tasarruflu bir şekilde kullanılması, hizmetlerin aksamadan yerinde ve zamanında yapılabilmesi 
amacıyla, Başbakanlık veya ilgili Bakanlığın koordinasyonunda diğer bakanlıkların katılımıyla 
oluştumlacak ortak amaçlar çerçevesinde belirlenecek çalışmaları yürüten kummlar; hesap 
verilebilirlik, saydamlık ve sonuç odaklılık esasları çerçevesinde yürütür. 

(4) Eğitim ve öğretim kummları; ülkemize gelen öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde 
sürdürebilmeleri için, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kumlu tarafından belirlenen politikalar 
çerçevesinde gerekli tedbirleri almak, rehberlik hizmeti sağlamak, konu hakkında istenen bilgileri 
Başkanlığa vermekle yükümlüdür. 

(5) Yurtdışından öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilere, Yabancı Öğrenci 
Değerlendirme Kumlu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda verilecek burs, barınma, iaşe, 
tedavi ve diğer giderler için ilgili kumm bütçelerine Maliye Bakanlığı tarafından ödenek konulur. 

(6) Eğitim ve öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen öğrenciler, öğrenim görecekleri ve ikamet 
edecekleri kumm ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu 
ile 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun 
ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zomndadır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 29- (1) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uymklu 
Öğrencilere İlişkin Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Değiştirilen hükümler 

MADDE 30- (1) 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde veya kamu kumm ve kuruluşları tarafından öğrenim için 
ülkemize gelen yabancı uymklu öğrencilere ilişkin stratejilerin oluşturulması ve bunlara yönelik her 
türlü çalışmaların esaslan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 
Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kumlu tarafından belirlenir. 

(2) 657 sayılı Kanunun; 

a) 36 nci maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine 
"Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılan," ibaresi ve "Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına," ibaresinden 
sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına," ibaresi, 

b) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avmpa Birliği 
Genel Sekreterliği Müşavirliklerine ve Avmpa Birliği Genel Sekreterliği Başkanlıklarına (İdari 
Hizmetler Başkanlığı hariç)," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri" 
ibaresi, 

c) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" fıkrasının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (h) alt 
bendine "Avmpa Birliği İşleri Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Uzmanları," ibaresi, 
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ç) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri" bölümünün (c) bendine 
"Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere, ",Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanı" ibaresi, (d) bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcıları," ibaresinden 
sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı," ibaresi 
ve (h) bendine "Gümrük Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Uzmanları," ibaresi, 

d) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "2-Yargı Kumluşları, Bağlı ve İlgili Kumluşlar ile 
Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" bölümüne, "Türkiye İstatistik Kummu Daire Başkanı," ibaresinden 
sonra gelmek üzere, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Daire Başkanı" ibaresi, 
"5- Yargı Kumluşları, Bağlı ve İlgili Kumluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında" bölümüne 
"Başhukuk Müşaviri" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri" ibaresi, 

eklenmiştir. 

(3) 5682 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına "Dışişleri Bakanlığı meslek 
mensuplarına," ibaresinden sonra gelmek üzere, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanına," ibaresi eklenmiştir. 

(4) 5018 sayılı Kanunun eki (II) sayılı cetvelin "B) Özel Bütçeli Diğer İdareler" bölümüne 
aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

"36- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı" 

(5) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasına "Özel Çevre Komma Kummu Başkanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı," ibaresi eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, Başkanlıkça Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

(2) 2010 yılı için geçerli olmak üzere, 29/12/2009 tarihli ve 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesindeki sınırlamalara tabi olmaksızın, Başkanlık kadrolarına 
atama yapılabilir; satın alma ve kiralama yapılabilir. 

(3) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş 
kadrolarda unvan; dolu ve boş kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kumlu yetkilidir. 

(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Başkanlığın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında, 
kamu kumm ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar ve üniversitelerin akademik 
personelleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu Kanunun 23 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirlenen dil şartını yerine getirmeleri ve kırk yaşını 
aşmamış olmaları kaydıyla, ilgilinin talebi, idarenin teklifi, Başbakanın veya ilgili Bakanın olum ile 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak atanabilirler. Atananlar, iki yıl içerisinde 
Başkanlıkça belirlenen alanlarda tez vermekle yükümlüdürler. Tezi, Başkanlıkça başarısız bulunanlar 
veya zamanında tezini vermeyenler, doğmdan önceki kadrolarına başka bir işleme gerek kalmadan 
tekrar atanırlar. Bir kummda uzman statüsünü kazanmış kişiler için yeniden tez verilmesi hükümleri 
uygulanmaz. Bu fıkraya göre atanacakların sayısı, Başkanlıktaki uzman ve uzman yardımcısı kadro 
sayısı toplamının yüzde otuzunu geçemez. 
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(5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, uluslar arası 
kuruluşlar, konu ile ilgili meslek kuruluşları, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarında, 
yurtiçinde veya yurtdışında alanla ilgili çalışan veya bu konuda eğitim almış ve sınavın açıldığı tarihte 
kırk yaşını aşmamış kişiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde 
Başkanlıkça yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları şartıyla, basan sıralaması dikkate alınarak 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak atanırlar. Atananlar, iki yıl içerisinde 
Başkanlıkça belirlenen alanlarda tez vermekle yükümlüdürler. Tezi, Başkanlıkça başansız bulunanlar 
veya zamanında tezini vermeyenlerin atamaları iptal edilir. Bu sınava katılacaklarda, (b) ve (c) 
bentleri dışında 23 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlar aranır. Bu fıkraya göre 
atanacakların sayısı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadro 
sayısı toplamının yüzde yirmisini geçemez. Sınava ilişkin esaslar Başkanlıkça belirlenir. 

Yürürlük 

MADDE 31- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 32- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL 

(1) SAYILI CETVEL 

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI SÖZLEŞME ÜCRET CETVELİ 
(BRÜT TL) 

GÖREV UNVANI EN AZ EN ÇOK 
Başkan 2.871 
Başkan Yardımcısı 2.575 2.696 
Daire Başkam, Başkanlık Müşaviri, 
I.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, 
Basın Müşaviri 

1.602 2.205 

Yurtdışı Türkler Uzmanı 
Kadro derecesi 1 1.602 2.205 
Kadro derecesi 2 1.573 2.150 
Kadro derecesi 3 1.556 2.134 
Kadro derecesi 4 1.540 2.118 
Kadro derecesi 5 1.524 2.102 
Kadro derecesi 6 1.507 2.086 
Kadro derecesi 7 1.491 2.069 

Yurtdışı Türkler Uzman Yardımcısı 736 1.663 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

SERBEST 
KADRO KADRO 

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ TOPLAM 
GİH Başkan 1 1 1 

GİH Başkan Yardımcısı 1 2 2 

GİH Başkanlık Müşaviri 1 3 3 
GİH Daire Başkanı 1 5 5 
GİH I. Hukuk Müşaviri 1 1 1 
GİH Hukuk Müşaviri 1 5 5 
GİH Basın Müşaviri 1 1 1 
GİH Yurtdışı Türkler Uzmanı 1 7 7 
GİH Yurtdışı Türkler Uzmanı 3 13 13 
GİH Yurtdışı Türkler Uzmanı 5 13 13 
GİH Yurtdışı Türkler Uzmanı 7 17 17 
GİH Yurtdışı Türkler Uzman Yardımcısı 9 20 20 
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 7 1 1 
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 9 1 1 
GİH Özel Kalem Müdürü 1 1 1 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 2 2 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 3 3 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 10 3 3 

TOPLAM 99 99 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN 

METNE EKLİ CETVEL 

(1) SAYILI CETVEL 

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 
SÖZLEŞME ÜCRET CETVELİ 

(BRÜT TL) 

GÖREV UNVANI EN AZ EN ÇOK 
Başkan 2.871 
Başkan Yardımcısı 2.575 2.696 
Daire Başkam, Başkanlık Müşaviri, 
I.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, 
Basın Müşaviri 

1.602 2.205 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Uzmanı 

Kadro derecesi 1 1.602 2.205 
Kadro derecesi 2 1.573 2.150 
Kadro derecesi 3 1.556 2.134 
Kadro derecesi 4 1.540 2.118 
Kadro derecesi 5 1.524 2.102 
Kadro derecesi 6 1.507 2.086 
Kadro derecesi 7 1.491 2.069 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Uzman Yardımcısı 

736 1.663 
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KURUMU 
BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLATI : ] MERKEZ 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN 

METNE EKLİ LİSTE 

( 1 ) SAYILI LİSTE 

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR 

SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

UNVANİ 
Başkan 
Başkan Yardımcısı 
Başkanlık Müşaviri 
Daire Başkanı 
1. Hukuk Müşaviri 
Hukuk Müşaviri 
Basın Müşaviri 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Uzmanı 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Uzmanı 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Uzmanı 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Uzmanı 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Uzman Yardımcısı 
Mali Hizmetler Uzmanı 
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 
Özel Kalem Müdürü 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

TOPLAM 

KADRO 
DERECESİ 

7 
9 
1 
3 
6 
10 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

1 
3 
3 
6 
1 
5 
1 

13 

13 

17 

20 

1 
1 
1 
2 
3 
3 

101 

TOPLAM 
1 
3 
3 
6 
1 
5 
1 

13 

13 

17 

20 

1 
1 
1 
2 
3 
3 

1 0 1 
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