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I C I N D E K I L E R 
Sayfa 

I. - GECEN TUTANAK OZETI 153 
II. - GELEN KAGITLAR 154 

III. - GUNDEM DISI KONU§MALAR 1 6 4 

A) MiLLETVEKlLLERiNiN GUNDEM DISI KONU§MALARI 164:176 
I.- Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'in, Erzurum'un du$man i§-

galinden kurtulu§unun 90'inci yil doniimune ili§kin giindem di?i konu§masi 164:165 
2.- Mu§ Milletvekili S im Sakik'in, milletvekili dokunulmazhgina ili§-

kin giindem di§i konu§masi ve Adalet Bakani Mehmet Ali $ahin'in cevabi 165:170 
3.- Istanbul Milletvekili Ayse Jale Agirbas'in, Diinya Kadinlar Giinu 

dolayisiyla kadinlanmizin sorunlanna iliskin giindem disi konusmasi ve 
Devlet Bakani Nimet (^ubukcu'nun cevabi 171:176 

IV.- BASKANLIGIN GENEL KURULA SUNUSLARI 176,186 
A) TEZKERELER 176 
1.- Yenilendigi bildirilen (1/1286) esas numarah Dernekler Kanunu, 

Turk Medeni Kanunu ve icisleri Bakanhgi Teskilat ve Gorevleri Hakkmda 
Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi'nin geri gonderilme-
sine iliskin Basbakanhk tezkeresi (3/359) 176 
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B) MECLiS ARASTIRMASIONERGELERI 
1.- Istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 milletvekilinin, Istan

bul 'daki kayit disi istihdam, taseronlasma ve is giivenligi sorunlannin aras-
tinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis 
arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/144) 

2.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 milletvekilinin, Kahraman-
maras'ta Narh Ovasi'na kurulmasi planlanan kati atik depolama tesisinin 
cevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/145) 

3.- Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 milletvekilinin, Egirdir 
Golii ve Havzasi'ndaki cevre sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken on
lemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi 
(10/146) 

C) GENEL GORUSME ONERGELERI 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Grup Baskanvekilleri Ankara 

Milletvekili Hakki Suha Okay, Istanbul Milletvekili Kemal Kihcdaroglu ve 
Izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Turk Silahh Kuvvetlerinin Kuzey 
Irak Operasyonu konusunda genel goriisme onergesi (8/4) 

D) ONERGELER 
1.- $iraak Milletvekili Hasip Kaplan'in, Turk Ceza Kanununda Degi-

siklik Yapilmasma iliskin Kanun Teklifi'nin (2/27) ic Tiizuk'iin 37'nci mad-
desine gore dogrudan giindeme almmasina iliskin onergesi (4/33) 

V.- ONERILER 
A) DANI$MA KURULUONERILERi 
1.- Genel Kurulun, 11/3/2008 tarihli birlesiminde, bir saat sozlii soru-

lardan sonra, (10/3), (10/8), (10/12), (10/28), (10/31), (10/33), (10/38), 
(10/42), (10/47), (10/56), (10/59), (10/62), (10/64), (10/65),( 10/68), (10/71), 
(10/84), (10/87), (10/89), (10/98), (10/101), (10/119) (10/145) ve (10/146) 
esas no.lu Meclis arastirmasi onergelerinin birlestirilerek goriisulmesine; 
12/3/2008 Carsamba giinku birlesiminde sozlii sorulann gorusiilmemesine ve 
<?ahsma saatlerinin yeniden diizenlenmesine iliskin Danisma Kurulu onerisi 

VI.- SECIMLER 
A) KOMISYONLARA UYE SE0MI 
1.- (10/27, 34, 37, 40, 102) esas numarah Meclis Arastirmasi Komis-

yonuna iiye secimi 

VE.- SOZLU SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, tesvik kapsaminda ya-

tinmcilara verilmesi gereken enerji desteklerine iliskin Devlet Bakam Mehmet $im-
sek'ten sozlii soru onergesi (6/196) ve Devlet Bakam Mehmet $im§ek'in cevabi 

2.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, yatirimlann ve istihdamin te§-
vikine ve Gaziantep'in durumuna iliskin Devlet Bakam Mehmet $imsek'ten 
sozlii soru onergesi (6/360) ve Devlet Bakam Mehmet §imsek'in cevabi 
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3.- Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep Havaalanin-
daki kargo ve ucak seferlerine iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru oner-
gesi (6/231) ve Ulastirma Bakani Binali Yildinm'in cevabi 

4.- Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, Konya-Aksaray boliinmiis 
yol ihalesine iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/268) ve 
Ula§tirma Bakani Binali Yildinm'in cevabi 

5.- Giresun Milletvekili Murat Ozkan'in, Karayollan Genel Miidiirlii-
giiyle is yapan miiteahhitlere verilen bitiime iliskin Ulastirma Bakanindan 
sozlii soru onergesi (6/273) ve Ulastirma Bakani Binali Yildinm'in cevabi 

6.- Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep-Sanhurfa oto-
yolu ile Gaziantep-Habur boliinmiis yol cahsmalarina iliskin Ulastirma Ba
kanindan sozlii soru onergesi (6/274) ve Ulastirma Bakani Binali Yildinm'in 
cevabi 

7.- Giresun Milletvekili Murat Ozkan'in, Karadeniz Sahil Yolunun Gi
resun gecisindeki sinyalizasyon ve isaretleme eksikliklerine iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/275) ve Ulastirma Bakani Binali Yildi
nm' in cevabi 

8.- Karaman Milletvekili Hasan Cah§'in, havalimanlanndaki ILS sis-
temlerine iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/278) ve Ulas
tirma Bakani Binali Yildinm'in cevabi 

9.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Konya Havaalanina ILS Sis-
temi alumna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/287) ve 
Ulastirma Bakani Binali Yildinm'in cevabi 

10.- Balikesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Edremit-Canakkale 
karayoluna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/297) ve 
Ulastirma Bakani Binali Yildinm'in cevabi 

11.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sivil Havacihk Genel Mii-
diirliigunde nitelikli personel istihdamina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii 
soru onergesi (6/302) ve Ulastirma Bakam Binali Yildinm'in cevabi 

12.- Ordu Milletvekili Rahmi Giiner'in, Ordu'ya havaalani, liman ve 
cevre yollan yapimina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi 
(6/315) (Cevaplanmadi) 

13.- Balikesir Milletvekili Ergiin Aydogan'in, karayollanndaki bakim 
ve onanm cah§malanna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi 
(6/317) ve Ulastirma Bakani Binali Yildinm'in cevabi 

14.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, THY'nin Elazig ucuslann-
daki bir uygulamaya iliskin Basbakandan sozlii soru 6nergesk(6/327) ve 
Ulastirma Bakani Binali Yildinm'in cevabi 

15.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat Havaalamnin ucu§lara 
engel bir risk tasiyip tasimadigina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru 
onergesi (6/354) ve Ulastirma Bakani Binali Yildinm'in cevabi 

16.- Karaman Milletvekili Hasan Calls/in, PTT cah§anlanna "prestij ce-
zasi" verildigi iddialanna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi 
(6/373) ve Ulastirma Bakani Binali Yildinm'in cevabi 

17.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Adana-Karatas yoluna ilis
kin UlasUrma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/396) (Cevaplanmadi) 
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18.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol pro-

jesinin Pozanti-Ulukisla ve Pozanti-Kemerhisar kisimlanna iliskin Ula§tirma 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/398) (Cevaplanmadi) 195,200:201 

19.- Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, Turk Telekom'da personelin 
giivenlik sorusturmalarinin yapihp yapilmadigina ve haberlesme giivenligine 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/434) (Cevaplanmadi) 195,201 

20.- Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, Tiirk Telekom ihale sartna-
mesi taahhutlerinin yerine getirilip getirilmedigine iliskin Ulastirma Baka
nindan sozlii soru onergesi (6/443) (Cevaplanmadi) 195,201 

21.- Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, Manisa'daki boliinmiis yol 
cahsmalanna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/473) (Ce
vaplanmadi) 196,201:202 

VIII.- MECLIS ARASTIRMASI 214 
A) ON GORUSMELER 214:220 
1.- Kahramanmara? Milletvekili Durdu Ozbolat ve 20 milletvekilinin, 

termik santrallerin cevreye verdigi zararlann arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin oner
gesi (10/3) 214:220 

2.- Tekirdag Milletvekili Enis Tutiincii ve 38 milletvekilinin, Trakya ve 
Istanbul ilinde cevre konulanndaki geli§melerin Ergene Cevre Diizeni Havza 
Plani'na etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/8) 214:220 

3.- Kirklareli Milletvekili Tansel Bans ve 23 milletvekilinin, Kirklareli 
ili Vize ilcesindeki bir arazi ile ilgili iddialann ve bu arazi uzerinde kurulmasi 
planlanan cimento fabrikasinin cevre uzerindeki muhtemel etkilerinin aras
tinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastir
masi acilmasina iliskin onergesi (10/12) 214:220 

4.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur ve 23 milletvekilinin, Ada-
na'daki lagiinlerin karsi karsiya bulundugu cevresel risklerin arastinlarak 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acil
masina iliskin onergesi (10/28) 214:220 

5.- Bartm Milletvekili Muhammet Riza Yalcinkaya ve 22 milletvekili
nin, Bartin'da kurulmasi planlanan termik santralin olumlu ve olumsuz et
kilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/31) 214:220 

6.- Canakkale Milletvekili Ahmet Kiiciik ve 22 milletvekilinin, Kaz 
Daglan'ndaki madencilik faaliyetlerinin arastinlarak cevreye olumsuz etki
lerinin onlenmesi icin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/33) 214:220 

7.- Konya Milletvekili Hasan Angi ve 19 milletvekilinin, Konya Kapah 
Havzasi'ndaki su kaynaklannin kar§i karsiya bulundugu sorunlann arastin
larak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi 
acilmasina iliskin onergesi (10/38) 215:220 
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8.- Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28 milletvekilinin, Aksehir ve 
Eber Gollerindeki kirlilik ve diger cevre sorunlannin arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina ilis
kin onergesi (10/42) 

9.- Canakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 milletvekili
nin, Kaz Daglan'ndaki madencilik faaliyetlerinin arastinlarak cevrenin ko-
runmasi icin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis 
arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/47) 

10.- Aydin Milletvekili Ahmet Ertiirk ve 21 milletvekilinin, Buyiik 
Menderes Nehri'ndeki kirliligin ve cevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina ilis
kin onergesi (10/56) 

11.- Izmir Milletvekili Selcuk Ayhan ve 25 milletvekilinin, bahk cift-
liklerinin cevreye ve turizme olumsuz etkilerinin ara?tinlarak su iirunleri ye-
tistiriciliginin cevreyle uyumlu gerceklestirilmesi icin ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin oner
gesi (10/59) 

12.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Unlutepe ve 23 milletvekilinin, 
Eber Golu'ndeki cevre kirliliginin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/62) 

13.- Izmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 milletvekilinin, altin 
arama faaliyetlerinin hukuki durumu ile cevreye etkilerinin arastinlarak ahn
masi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilma
sina iliskin onergesi (10/64) 

14.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 23 milletvekilinin, Van Go
lu'ndeki kirlenmenin onlenmesi ve Van ilinde turizmin gelistirilmesi icin 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acil
masina iliskin onergesi (10/65) 

15.- Izmir Milletvekili Blilent Baratah ve 26 milletvekilinin, Kiiciik 
Menderes Nehri'ndeki kirliligin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/68) 

16.- Artvin Milletvekili Metin Arifagaoglu ve 24 milletvekilinin, Artvin 
Cerattepe'deki madencilik faaliyetlerinin cevreye etkilerinin arastinlarak 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acil
masina iliskin onergesi (10/71) 

17.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdiilkadir Akcan ve 21 milletvekili
nin, Eber Golu'ndeki cevre sorunlannin arastinlarak goliin korunmasi icin 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acil
masina iliskin onergesi (10/84) 

18.- Van Milletvekili Kayhan Tiirkmenoglu ve 19 milletvekilinin, Van 
Golu'ndeki cevre sorunlannin ve goliin potansiyelinin arastinlarak korun
masi ve degerlendirilmesi icin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/87) 
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19.- Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 milletve-

kilinin, basta Afsin Elbistan olmak iizere termik santrallerin cevreye etkile-
rinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis 
arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/89) 215:220 

20.- Isparta Milletvekili Mevlut Coskuner ve 25 milletvekilinin, Isparta 
ilindeki gollerin cevre sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/98) 215:220 

21.- Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 milletvekilinin, bahk ciftlik-
lerinin cevre ve turizm iizerindeki etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin oner
gesi (10/101) 216:220 

22.- Izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu ve 39 milletvekilinin, 
denizlerdeki kirliligin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/119) 216:220 

23.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 milletvekilinin, Kahraman
maras'ta Narh Ovasi'na kurulmasi planlanan kati atik depolama tesisinin cev-
reye etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/145) 216:220 

24.- Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 milletvekilinin, Egir-
dir Golii ve Havzasi'ndaki cevre sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin oner
gesi (10/146) 216:220 

IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 221 
1.- Istanbul Milletvekili Suleyman Yagiz'in, Alevi inane ve kultiiriine 

yonelik cahsmalara iliskin Basbakandan sorusu ve Devlet Bakani Mustafa 
Said Yazicioglu'nun cevabi (7/1721) 221:225 

2.- Igdir Milletvekili Pervin Buldan'in, ozel egitim kurumlan ogret-
menlerinin SSK primlerine iliskin sorusu ve Cahsma ve Sosyal Guvenlik 
Bakani Faruk Celik'in cevabi (7/1736) 226:227 

3.- Yalova Milletvekili Muhanem Ince'nin, mahkeme karanyla iptal 
edilen gorevde yiikselme smavma iliskin sorusu ve Cahsma ve Sosyal Gu
venlik Bakani Faruk Celik'in cevabi (7/1738) 228:229 

4.- Bartm Milletvekili Muhammet Riza Yalcinkaya'nin, 2022 sayih Ka-
nuna gore maa§ alanlardan maasi kesilen ve yersiz ddemenin tahsili istenen 
kisilere iliskin sorusu ve Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Faruk Celik'in 
cevabi (7/1739) 230:232 

5.- Izmir Milletvekili Oktay Vural'in, AB iizerinden ithal edilen iiriin-
lerin denetimine, 

Kimya sektoriinu ilgilendiren bir AB tiizugiine, 
- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'in, Van'daki sinir ticaret merkezi 

uygulamasina, 
Iliskin sorulan ve Devlet Bakani Kiirsad Tuzmen'in cevabi (7/1745, 

1746, 1747) 233:243 
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6.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bingol ilindeki bir kopruniin 
durumuna iliskin sorusu ve icisleri Bakani Besir Atalay'in cevabi (7/1758) 

7.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mudanya Cayonu Koyii go-
letinin sulama borulan ihalesine iliskin sorusu ve icisleri Bakani Besir Ata
lay'in cevabi(7/1760) 

8.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, ekonomide muhtemel kriz-
lere karsi ahnacak tedbirlere iliskin sorusu ve Devlet Bakani ve Basbakan 
Yardimcisi Nazim Ekren'in cevabi (7/1807) 

9.- izmir Milletvekili Recai Birgiin'un, i§<?i emeklilerinin ayliklanna 
iliskin Ba§bakandan sorusu ve Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Faruk 
Celik'in cevabi (7/1820) 

10.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'in, turizm sektoriine istihdam 
ve enerji destegi verilmesine iliskin Basbakandan sorusu ve Kultur ve Turizm 
Bakani Ertugrul Giinay'in cevabi (7/1827) 

11.- Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, BAG-KUR 
emeklilerine bazi konularda iyilestirme yapilmasina iliskin sorusu ve Ca
hsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Faruk Celik'in cevabi (7/1828) 

12.- Balikesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, isci emeklilerinin 
maaslannin iyilestirilmesine iliskin sorusu ve Cahsma ve Sosyal Guvenlik 
Bakani Faruk Celik'in cevabi (7/1829) 

13.- Adiyaman Milletvekili $evket Kose'nin, prim borclan yenidenya-
pilandmlan bazi BAG-KUR'lulann magduriyetine iliskin sorusu ve Cahsma 
ve Sosyal Guvenlik Bakani Faruk Celik'in cevabi (7/1830) 

14.- Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemur'un, Merkez Bankasi ve bazi 
kuruluslann istanbul'a tasinmasina iliskin sorusu ve Devlet Bakani ve Bas
bakan Yardimcisi Nazim Ekren'in cevabi (7/1854) 

15.- Adana Milletvekili Hulusi Giivel'in, tiiberkulozla miicadeleye ilis
kin sorusu ve Saghk Bakani Recep Akdag'in cevabi (7/1859) 

16.- Istanbul Milletvekili Kemal Kihcdaroglu'nun, bir gida sirketinin 
iscilerin sendikal haklanni engellemeye yonelik giri§imlerine iliskin sorusu 
ve Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Faruk Celik'in cevabi (7/1875) 

17.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'mn, bazi orman alanlann-
daki uygulamalara, 

- Adana Milletvekili Hulusi Giivel'in, Adana'daki orman koyluleri-
nin kalkindinlmasina, 

- Mugla Milletvekili Metin Ergun'un, afetlerde zarar goren koyliiye 
faizsiz kredi verilmesine, 

Afet magdurlannin kredilendirilmesine, 
Iliskin sorulari ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun ce

vabi (7/1877, 1878, 1879, 1880) 
18.- Mugla Milletvekili Metin Ergun'un, yeniden gelen turistlerle ilgili 

istatistiki bilgi teminine iliskin sorusu ve Kultur ve Turizm Bakani Ertugrul 
Giinay'in cevabi (7/1893) 
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19.- Kirklareli Milletvekili Tansel Bans'in, saghkh beslenme ile verem 

hastahgindaki artisa ve tedavi kurumlanna iliskin sorusu ve Saglik Bakam 
Recep Akdag'in cevabi (7/1906) 293:296 

20.- Istanbul Milletvekili Kemal Kihcdaroglu'nun, ithalatci birliklerine 
toplanan paralann akibetine iliskin sorusu ve Devlet Bakam Kiirsad Tiiz-
men'in cevabi (7/1919) 297:301 

21.- Istanbul Milletvekili Ayse Jale Agirbas'in, bankalann uyguladiklan 
iicret ve komisyonlardaki farkhliga iliskin sorusu ve Devlet Bakam ve Ba§-
bakan Yardimcisi Nazim Ekren'in cevabi (7/1920) 302:305 

22.- Antalya Milletvekili Hiisnii Collu'niin, ABD yonetiminden, Tiir-
kiye ile ilgili aciklamalarda laik ifadesi kullanilmamasinin istendigi iddiasina 
iliskin Basbakandan sorusu ve Disisleri Bakam Ali Babacan'in cevabi 
(7/1923) 306:308 

23.- Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, esnaf kayitlanndaki degisik-
liklere iliskin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Zafer Caglayan'in 
cevabi (7/1958) 309:313 

24.- Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, biiyiik marketlerin kiiciik es-
nafi magduriyetine iliskin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Zafer 
Caglayan'in cevabi (7/1959) 314:318 

25.- Ordu Milletvekili Rahmi Giiner'in, Mesudiye eski muftiisiiyle ilgili 
iddialara iliskin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Said Yazicioglu'nun cevabi 
(7/1965) 319:322 

26.- Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, yurt disinda yapilan bir tu-
rizm fuanndaki bir gorevliye ilisjcin sorusu ve Kiiltiir ve Turizm Bakam Er-
tugrul Giinay'm cevabi (7/1968) 323:325 

27.- Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un, AK Parti Genel Merkezinde 
askeri uzmanlarca bazi konularda brifing verildigi iddiasina iliskin Basba
kandan sorusu ve Devlet Bakam ve Ba§bakan Yardimcisi Cemil Cicek'in ce
vabi (7/1980) 326:327 

28.- Mugla Milletvekili Metin Ergun'un, bez dokumacihginin canlan-
dinlmasina iliskin sorusu ve Kiiltiir ve Turizm Bakam Ertugrul Giinay'm ce
vabi (7/2031) 328:331 

29.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, ulusal ve uluslararasi 
toplantilar konusunda bilgilendirmeye iliskin sorusu ve Devlet Bakam Nimet 
Cubukcu'nun cevabi (7/2051) 332:334 
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I. GECEN TUTANAK OZETI 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te a9ilarak bes oturum yapti. 

Birinci Oturum 
4 Mart 2008 tarihli 72'nci Birlesimde yapilan kapah oturuma ait tutanak ozetinin okunabilmesi 

i9in, Baskanlikca, ic Tiiziik'iin 71'inci maddesi uyannca kapah oturuma gecilmesi gerektigi a9iklandi 
ve kapah oturuma gecildi. 

Balikesir Milletvekili Ayse Akbas, 8 Mart Diinya Kadinlar Giinii'ne, 
Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay, Erzurum'un diisman isgalinden kurtulusunun 90'inci yil doniimiine, 

Artvin Milletvekili Ertekin Colak, Artvin'in diisman isgalinden kurtulusunun 87'nci yil doniimiine, 
Iliskin giindem disi birer konusma yaptilar. 

Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 milletvekilinin, Manisa Turgutlu Caldag nikel yatagi-
nin isletilmesi konusunun arastinlmasi (10/141), 

Van Milletvekili Ozdal U?er ve 19 milletvekilinin, Van ilindeki enerji sorununun arastinlarak 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi (10/142), 

Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemur ve 29 milletvekilinin, tekstil ve hazir giyim sektoriindeki 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi (10/143), 

Amaciyla Meclis arastirmasi a9ilmasina iliskin dnergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; oner-
gelerin giindemdeki yerlerini alacagi ve on goriismelerinin sirasi geldiginde yapilacagi a9iklandi. 

Saghk Bakani Recep Akdag'in Kuveyt'e yaptigi resmi ziyarete refakat eden heyete istirak et-
mesi uygun goriilen milletvekiline iliskin Basbakanhk tezkeresi kabul edildi. 

Giindemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diger isler" kisminm: 
l'inci sirasindabulunan, Se9imlerin Temel Hiikiimleri ve Se9menKiitiikleri HakkmdaKanunda 

Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi'nin (1/498) (S. Sayisi: 110), 

2'nci sirasinda bulunan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdol ve Adana Milletvekili Necdet Uniivar'in, 
Saglik Hizmetleri Temel Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi'nin (2/65) (S. Sayisi: 72), 

4'iincii sirasinda bulunan, Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapasaoglu ve 3 milletvekilinin, 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanimi Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun ve Diger Ka-
nunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi'nin (2/146) (S. Sayisi: 111), 

Goriismeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazir bulunmadiklanndan, ertelendi. 
3'iincii sirasinda bulunan, Buyiiksehir Belediyesi Smirlan l9erisinde il9e Kurulmasi ve Bazi 

Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi'nin (1/529) (S. Sayisi: 117) goriismeleri 
tamamlanarak kabul edilip kanunlastigi a9iklandi. 

11 Mart 2008 Sah giinii saat 15.00'te toplanmak iizere, birlesime 21.30'da son verildi. 

Ikinci Oturum 
(Kapahdir) 

U^iincii, Dordiincii ve Besinci Oturum 

Nevzat PAKDIL 
Baskan Vekili 

Harun TUFEKCI 
Konya 

Katip Uye 

Ya§ar TUZUN 
Bilecik 

Katip Uye 
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No. :105 
II.- GELEN KAGITLAR 

10 Mart 2008 Pazartesi 
Siiresi icinde Cevaplandmlmayan Yazih Soru Onergeleri 

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, Akdamar Adasindaki kilisenin restorasyonuna yo-
nelik aciklamasina iliskin Basbakandan yazdi soru onergesi (7/1726) 

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, TPAO eski genel muduriiyle ilgili iddialara iliskin Bas
bakandan yazih soru onergesi (7/1730) 

3.- Ankara Milletvekili Yilmaz Ates/in, yabanci sermaye yatinmlarina iliskin Basbakandan ya
zih soru onergesi (7/1732) 

4.- Balikesir Milletvekili Huseyin Pazarci'nin, bir firma is9ilerinin sendikal faaliyetleri nedeniyle 
isten (jikanldiklan iddialanna iliskin Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanindan yazih soru onergesi (7/1737) 

5.- Hatay Milletvekili Suleyman Turan Cirkin'in, Iskenderun'daki ta§ocaklannin yerlesim bi-
rimlerine etkisine iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan yazih soru onergesi (7/1748) 

6.- Manisa Milletvekili Erkan Akcay'm, acil yardim odeneklerine iliskin icisleri Bakanindan 
yazih soru onergesi (7/1751) 

7.- Ankara Milletvekili Yilmaz Ates/in, Kuzey Ankara Girisi Kentsel Donusiim Projesine ilis
kin Icisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1753) 

8.- Istanbul Milletvekili Kemal Kihcdaroglu'nun, Sangazi Belediyesinin imar lslah plani degi-
sikligine iliskin icisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1754) 

9.- Hatay Milletvekili Suleyman Turan Cirkin'in, Fener Rum Patrikhanesinin internet sitesine 
iliskin icisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1755) 

10.- izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrikulu'nun, izmir'deki bazi koylerin altyapi cahsma-
lanndaki usulsuzliik iddialanna iliskin icisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1759) 

11.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, Kuzey Irak'taki universitelerde Turk ogrencilerin 
tahsiline iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/1772) 

12.- izmir Milletvekili Oktay Vural'in, ithal uriinlerin denetimine iliskin Saglik Bakanindan ya
zih soru onergesi (7/1779) 

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit'iin, iiniversite hastanelerinin alacaklanna iliskin Saghk Ba
kanindan yazih soru onergesi (7/1780) 

14.- Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemiir'un, Denizli'de hastane ve saghk ocaklanmn depreme 
kar§i giiflendirilmesine iliskin Saglik Bakanindan yazih soru onergesi (7/1781) 

15.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose'nin, Tefti§ Kurulunda yapilan bazi atamalara ve bir id-
diaya iliskin Saglik Bakanindan yazih soru onergesi (7/1782) 

16.- Artvin Milletvekili Metin Arifagaoglu'nun, Artvin'deki saglik personeli ihtiyacina iliskin 
Saglik Bakanindan yazih soru onergesi (7/1783) 

17.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekaleten gorev yapan personelden asaleten atanan-
lara iliskin Saglik Bakanindan yazih soru onergesi (7/1784) 

18.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Unliitepe'nin, Dinar Devlet Hastanesindeki uzman dok-
tor ihtiyacina iliskin Saglik Bakanindan yazih soru onergesi (7/1785) 

19.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, 9iftcilere yonelik desteklemelere iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1786) 

20.- Bursa Milletvekili ismet Buyukataman'in, giibre fiyatlanndaki artisa iliskin Tanm ve Koy
isleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1787) 

21. - Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, bal ithalatina ve ancilann sorunlarina ili§kin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1788) 
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22.- Edirne Milletvekili Bilgin Pacanz'm, Edirne'deki ciftcilerin desteklenmesine iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1789) 

23.- Balikesir Milletvekili Hiiseyin Pazarci'nin, Marmara Denizindeki salya salginina iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1790) 

24.- Mersin Milletvekili Behic Celik'in, hayvansal ve bitkisel uretim destekleme odemelerine 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1791) 

25.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, giibre fiyatlanndaki artisa iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/1792) 

26.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, sulu tanmin desteklenmesine iliskin Tanm ve Koy
isleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1793) 

27.- Artvin Milletvekili Metin Arifagaogiu'nun, Artvin'deki ana an iireticilerinin destekleme 
odemelerine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1794) 

28.- Kirklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, tohumluk iiretimi tesvik primine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1795) 

29.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, Silifke-Kirobasi karayolunun bakim ve onarimina 
iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/1796) 

30.- Giresun Milletvekili Esref Karaibrahim'in, Giresun'daki bazi yollara iliskin Ulastirma Ba
kanindan yazih soru onergesi (7/1797) 

31.- Istanbul Milletvekili Durmusali Torlak'in, koster filosunun gelistirilmesine iliskin Ulas
tirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/1798) 

32.- Istanbul Milletvekili Durmusali Torlak'in, LPG ithalatimn Turk gemileriyle yapilmasimn 
tesvikine iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/1799) 

33.- Istanbul Milletvekili Durmusali Torlak'in, tersane sayisinin artinlmasina ve tersanelerin 
gelistirilmesine iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/1800) 

34.- Mugla Milletvekili Metin Ergun'un, Soke-Milas yolunun yapimina iliskin Ulastirma Ba
kanindan yazih soru onergesi (7/1801) 

35.- Istanbul Milletvekili Atila Kaya'nin, HAVAS'in havaalanlan ile yerlesim yerleri arasinda 
yolcu tasimacihgi yapmasina iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/1802) 

36.- Denizli Milletvekili Hasan Ercelebi'nin, tren kazalanna ve bakim-onanm cah§malanna ilis
kin UlasUrma Bakanindan yazih soru onergesi (7/1803) 

37.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekaleten gorev yapan personelden asaleten atanan-
lara iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/1804) 

38.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Kiitahya'da yasanan tren kazasina ve hat bakimina ilis
kin Ulashrma Bakanindan yazih soru onergesi (7/1805) 

39.- Ankara Milletvekili Yilmaz Ates'in, Kiitahya'da yasanan tren kazasina iliskin Ulastirma Ba
kanindan yazih soru onergesi (7/1806) 

40.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Fener Rum Patrikhanesinin ekiimenlik iddiasina 
iliskin Disi§leri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1813) 

41.- Giresun Milletvekili Esref Karaibrahim'in, Giresun'daki KOYDES uygulamalanna iliskin 
icisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1815) 

42.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'in, dogrudan gelir destegi ve fig destegi odemele
rine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/1816) 

• 
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No. :106 
11 Mart 2008 Sail 

Tasarilar 

1.- Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Ortakhk ve 
Isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi (1/535) (Disisleri 
Komisyonuna) (Baskanhga gelis tarihi: 28.2.2008) 

2.- Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Suudi Arabistan Kralhgi Hiikiimeti Arasinda Gelir Uze-
rinden Ahnan Vergilerde Cifte Vergilendirmeyi Onleme ve Vergi Kacakcihgma Engel Olma Anlas
masinin ve Eki Protokolun Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi (1/536) (Plan 
ve Biitce ile Disisleri Komisyonlanna) (Baskanhga gelis tarihi: 28.2.2008) 

3.- Sanayi ve Ticaret Bakanhgimn Teskilat ve Gdrevleri Hakkinda Kanun, Devlet Memurlan Ka
nunu ve Genel Kadro ve Usulii Hakkinda Kanun Hiikmiinde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina 
Dair Kanun Tasansi (1/537) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve 
Biitce Komisyonlanna) (Baskanhga gelis tarihi: 3.3.2008) 

4.- Tiitiin, Tiitiin Mamulleri, Tuz ve Alkol isletmeleri Genel Miidiirliigiinun Yeniden Yapilan-
dinlmasi ile Tiitiin ve Tiitiin Mamullerinin Uretimine, ic ve Dis Ahm ve Satimina, 4046 Sayih Ka-
nunda ve 233 Sayih Kanun Hiikmiinde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunda 
Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi (1/538) (Adalet; Tarim, Orman ve Koyisleri; Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Biitce Komisyonlanna) (Baskanhga 
gelis tarihi: 28.2.2008) 

Teklifler 

1.- Milliyetci Hareket Partisi Grup Baskanvekili Izmir Milletvekili Oktay Vural ve 3 Milletve
kilinin; Izmir Iline Bagh Pmarkent Adi Altinda Yeni Bir lice Kurulmasina Dair Kanun Teklifi (2/171) 
(icisleri ile Plan ve Biitce Komisyonlanna) (Baskanhga gelis tarihi: 28.2.2008) 

2.- Mersin Milletvekili Isa Gok ve 12 Milletvekilinin; 7.4.1969 Tarih ve 1136 Sayih Avukathk 
Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi (2/172) (Adalet Komisyonuna) (Baskan
hga gelis tarihi: 28.2.2008) 

3.- Ankara Milletvekili Yilmaz Ates'in; 3269 Sayih Uzman Erbas Kanununda Degisiklik Ya
pilmasina Dair Kanun Teklifi (2/173) (Mill! Savunma ile Plan ve Biitce Komisyonlanna) (Baskan
hga gelis tarihi: 25.2.2008) 

4.- Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan'in; Kredi Kartlan Faizlerinin indirilmesi Hakkinda Kanun 
Teklifi (2/174) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Bas
kanhga gelis tarihi: 28.2.2008) 

Tezkereler 

1.- istanbul Milletvekili Necat Birinci'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanhk Tezkeresi (3/338) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Ko-
misyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

2.- istanbul Milletvekili Necat Birinci'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanhk Tezkeresi (3/339) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Ko-
misyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 
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3.- Van Milletvekili Ozdal Ucer'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda Basba
kanhk Tezkeresi (3/340) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

4.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabas'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hak
kinda Basbakanhk Tezkeresi (3/341) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

5.- Tunceli Milletvekili Serafettin Halis'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi (3/342) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

6.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda Bas
bakanhk Tezkeresi (3/343) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

7.- Sirnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanhk Tezkeresi (3/344) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

8.- Istanbul Milletvekili Necat Birinci'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanhk Tezkeresi (3/345) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

9.- Istanbul Milletvekili Necat Birinci'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanhk Tezkeresi (3/346) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

10.- Batman Milletvekili Bengi Yildiz'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanhk Tezkeresi (3/347) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

11.- Mus Milletvekili Mehmet Nuri Yaman'm Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hak
kinda Basbakanhk Tezkeresi (3/348) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

12.- §irnak Milletvekili Hasip Kaplan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanhk Tezkeresi (3/349) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

13.- Diyarbakir Milletvekili Aysel Tugluk'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hak
kinda Basbakanhk Tezkeresi (3/350) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

14.- Tunceli Milletvekili Serafettin Halis'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanhk Tezkeresi (3/351) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

15.- Konya Milletvekili Abdullah Cetinkaya'mn Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hak
kinda Basbakanhk Tezkeresi (3/352) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Baskanhga gelis. tarihi: 26.2.2008) 

16.- Denizli Milletvekili Mehmet Yuksel'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi (3/353) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 
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17.- Sirnak Milletvekili Sevahir Baymdir'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldirilmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi (3/354) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Ko-
misyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

18.- Bahkesir Milletvekili Mehmet Cemal Oztaylan'm Yasama Dokunulmazhginin Kaldirilmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi (3/355) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

19.- Sanhurfa Milletvekili Ibrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldirilmasi Hak
kinda Basbakanlik Tezkeresi (3/356) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

20.- Mardin Milletvekili Emine Ayna'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldirilmasi Hakkinda 
Ba§bakanhk Tezkeresi (3/357) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

21.- Artvin Milletvekili Ertekin Colak'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldirilmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi (3/358) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Baskanhga gelis tarihi: 26.2.2008) 

Sozlii Soru Onergeleri 

1.- Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Duzlercami Yaban Hayatmi Gelistirme Sahasi disma 
cikanlan alana iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/494) (Baskanhga gelis ta
rihi: 22/2/2008) 

2.- Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Antalya'da kacak akaryakit kullanimina iliskin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/495) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

3.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, personel maaslarini iyilestirme cahsmalanna iliskin Ba-
ymdirhk ve iskan Bakanindan sozlii soru onergesi (6/496) (Ba§kanhga gelis. tarihi: 22/2/2008) 

4.- Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, bazi yoneticilerin ozliik haklanna iliskin Mill! Egi-
tim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/497) (Baskanhga gelis. tarihi: 22/2/2008) 

5.- Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Afsin ve Elbistan'daki komiir rezer-
vinin planh degerlendirilmesine iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi 
(6/498) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

6.- Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep ve cevresinde turizmin gelistirilmesine 
iliskin Kiiltiir ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/499) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

7.- Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep Organize Besi Bolgesine iliskin Sa
nayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/500) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

8.- Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, kredi karti borclulanna iliskin Devlet Bakam ve 
Ba$bakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/501) (Baskanhga gelis tarihi: 
25/2/2008) 

9.- Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, polislerin ozliik haklanna iliskin Ici§leri Baka
nindan sozlii soru onergesi (6/502) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

10.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, belediye baskanlanna makam ve temsil tazminati ode-
mesine iliskin Cah§ma v e Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/503) (Baskanhga geli§ 
tarihi: 26/2/2008) 
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11.- Adana Milletvekili Muharrem Varli'mn, II Genel Meclisi iiyelerinin sosyal ve ozliik hakla-
nna iliskin icisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/504) (Baskanhga gelis tarihi: 26/2/2008) 

Yazih Soru Onergeleri 

1.- Izmir Milletvekili Biilent Baratah'mn, sans oyunlanna iliskin Basbakandan yazih soru oner
gesi (7/2160) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

2.- Mus Milletvekili M. Nuri Yaman'm, Alparslan 1 Baraji kamulastirma bedellerine ve koylii-
lerin iskamna iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/2161) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

3.- Hatay Milletvekili Siileyman Turan Cirkin'in, ozellestirme sonucu issiz kalanlara iliskin Bas-
bakandan yazih soru onergesi (7/2162) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

4.- Hatay Milletvekili Siileyman Turan Cirkin'in, akaryakit kacakcihgi konusunda kurulan Mec
lis Arastirmasi Komisyonu raporu uyannca yapilan girisimlere iliskin Basbakandan yazih soru oner
gesi (7/2163) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

5.- Mersin Milletvekili Mehmet §andir'in, muhtarlara iliskin Basbakandan yazih soru onergesi 
(7/2164) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

6.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, yeni Anayasa taslagimn yurt disinda bir konferansta 
aciklanacagi iddiasma iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/2165) (Baskanhga gelis tarihi: 
25/2/2008) 

7.- Mugla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Sivil Havacihk Genel Miidiirii hakkmdaki iddialara ilis
kin Basbakandan yazih soru onergesi (7/2166) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

8.- Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemiir'un, giibre fiyatlanndaki artisa iliskin Basbakandan ya
zih soru onergesi (7/2167) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

9.- izmir Milletvekili Kemal Anadol'un, bir parktaki Atatiirk heykeline yapilan saldinya iliskin 
Basbakandan yazih soru onergesi (7/2168) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

10.- izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, BOTAS sorusturmasiyla ilgili bir iddiaya iliskin Adalet 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/2169) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

11.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Adalet Baka
nindan yazih soru onergesi (7/2170) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

12.- Balikesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yargi cahsanlarinin ozliik haklanna iliskin 
Adalet Bakanmdan yazih soru onergesi (7/2171) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

13.- Manisa Milletvekili Erkan Akcay'm, Ulusal Yargi Agi Projesine iliskin Adalet Bakanindan 
yazih soru onergesi (7/2172) (Baskanhga gelis tarihi: 26/2/2008) 

14.- Mugla Milletvekili Metin Ergun'un, depremde hasar goren Datca Hiikiimet Konagina ilis
kin Adalet Bakanindan yazih soru onergesi (7/2173) (Baskanhga gelis tarihi: 26/2/2008) 

15.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Baymdirhk ve 
iskan Bakanindan yazih soru onergesi (7/2174) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

16.- Mersin Milletvekili Akif Akkus/un, niifuslan mevsimlere gore farkhlik gosteren belediye-
lerin odeneklerine iliskin Baymdirhk ve iskan Bakanindan yazih soru onergesi (7/2175) (Ba§kanhga 
gelis tarihi: 25/2/2008) 

17.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, iller Bankasinda gorevden ahnan biirokratlara ilis
kin Baymdirhk ve iskan Bakanindan yazih soru onergesi (7/2176) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 
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18.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Cahsma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanindan yazih soru onergesi (7/2177) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

19.- Mersin Milletvekili Mehmet $andir'm, dzellestirilen kurumlardaki iscilerin diger kurum-
lara nakline iliskin Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan yazih soru onergesi (7/2178) (Baskan
hga gelis tarihi: 25/2/2008) 

20.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/2179) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

21.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nin, cevre kirliligi olusturdugu iddia edilen bir de-
terjan firmasina iliskin Cevre ve Orman Bakanindan yazih soru onergesi (7/2180) (Baskanhga gelis 
tarihi: 22/2/2008) 

22.- Adiyaman Milletvekili $evket Kose'nin, Adiyaman Camgazi Sulama ve Derivasyon Tesisi 
Projesine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan yazih soru onergesi (7/2181) (Baskanhga gelis tarihi: 
25/2/2008) 

23.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Devlet Bakani 
ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) yazih soru onergesi (7/2182) (Baskanhga gelis tarihi: 
22/2/2008) 

24.- Hatay Milletvekili Suleyman Turan Chkin'in, TMSF'nin yaptigi tahsilata iliskin Devlet 
Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) yazih soru onergesi (7/2183) (Baskanhga gelis 
tarihi: 22/2/2008) 

25.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Devlet Baka
nindan (Murat Basesgioglu) yazih soru onergesi (7/2184) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

26.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nin, Spor Toto Teskilat Miidurlugiindeki personel po-
litikasina iliskin Devlet Bakanindan (Murat Basesgioglu) yazih soru onergesi (7/2185) (Baskanhga 
gelis tarihi: 22/2/2008) 

27.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Devlet Baka
nindan (Nimet Cubukcu) yazih soru onergesi (7/2186) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

28.- Izmir Milletvekili Canan Antman'in, kadin siginma evlerine iliskin Devlet Bakanindan 
(Nimet Cubukcu) yazih soru onergesi (7/2187) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

29.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Disisleri Ba
kanindan yazih soru onergesi (7/2188) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

30.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'in, yurt disi ziyaretlerine iliskin Disisleri Bakanindan 
yazih soru onergesi (7/2189) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

31.- Izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaskanimn Tanzanya ziyaretine iliskin Disisleri 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/2190) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

32.- Izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, BOTAS sorusturmasiyla ilgili bir iddiaya iliskin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanindan yazih soru onergesi (7/2191) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

33.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanindan yazih soru onergesi (7/2192) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

34.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Adana'da konutlarda dogalgaz kullanimina iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan yazih soru onergesi (7/2193) (Baskanhga gelis tarihi: 
25/2/2008) 
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35.- Adana Milletvekili Hulusi Giivel'in, Yuregir Belediyesinin gelirlerine iliskin icisleri Ba
kanindan yazih soru onergesi (7/2194) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

36.- Adana Milletvekili Hulusi Giivel'in, Seyhan Belediyesinin gelirlerine iliskin icisleri Baka
nindan yazih soru onergesi (7/2195) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

37.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin icisleri Baka
nindan yazih soru onergesi (7/2196) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

38.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coskun'un, ulkemizde kacak cahsan Ermenilere ve il ozel ida-
relerinin tanm birimlerine iliskin icisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/2197) (Baskanhga gelis 
tarihi: 22/2/2008) 

39.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, sehit ve malul yakinlannin kamuda istihdamina ilis
kin icisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/2198) (Basjcanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

40.- istanbul Milletvekili Kemal Kihcdaroglu'nun, istanbul ve Ankara Biiyiiksehir Belediyele-
rinin dogalgaz sayaci ihalelerine iliskin ici§leri Bakanindan yazih soru onergesi (7/2199) (Baskan
hga gelis tarihi: 25/2/2008) 

41. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdulkadir Akcan'in, bazi motorlu kara tasitlannin sayilanna 
iliskin icisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/2200) (Baskanhga gelis tarihi: 26/2/2008) 

42.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Maliye Baka
nindan yazih soru onergesi (7/2201) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

43.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, yiiriiyen merdiven ihalelerinde Avrupa kokenli firma 
sarti arandigi iddiasina iliskin Maliye Bakanindan yazih soru onergesi (7/2202) (Baskanhga gelis ta
rihi: 25/2/2008) 

44.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, mera vasfi nedeniyle iptali istenen tapulara iliskin 
Maliye Bakanindan yazih soru onergesi (7/2203) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

45.- izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, ozellestirmelerin cahsanlara etkisine ilis
kin Maliye Bakanindan yazih soru onergesi (7/2204) (Baskanhga gelis tarihi: 26/2/2008) 

46.- izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, 107 numarah Katma Deger Vergisi Genel 
Tebligine iliskin Maliye Bakanindan yazih soru onergesi (7/2205) (Ba§kanhga gelis tarihi: 26/2/2008) 

47.- izmir Milletvekili Oktay Vural'm, kamu maliyesi verilerine iliskin Maliye Bakanindan ya
zih soru onergesi (7/2206) (Baskanhga gelis tarihi: 26/2/2008) 

48.- Zonguldak Milletvekili Ali Kocal'm, Talim Terbiye Kurulu Baskaninin gorevden ahnma-
sina iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/2207) (Baskanhga gelis tarihi: 20/2/2008) 

49.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose'nin, YOK Genel Kurulunun bir karanna iliskin Milli 
Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/2208) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

50.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Milli Egitim Ba
kanindan yazih soru onergesi (7/2209) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

51.- Hatay Milletvekili Suleyman Turan Cirkin'in, satisa sunulacak okul arsalanna iliskin Milli 
Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/2210) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

52.- Adana Milletvekili Hulusi Giivel'in, ogretmenlere yonelik sosyal tesislere iliskin Milli Egi
tim Bakanindan yazih soru onergesi (7/2211) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

53.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Saglik Baka
nindan yazih soru onergesi (7/2212) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 
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54.- Giresun Milletvekili Murat Ozkan'in, Hudut ve Sahiller Saghk Genel Mudurliigiiniin ge-
lirlerinin Hazineye aktanlmasina iliskin Saghk Bakanindan yazih soru onergesi (7/2213) (Baskan
hga gelis tarihi: 22/2/2008) 

55.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Sanayi ve Ti
caret Bakanindan yazih soru onergesi (7/2214) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

56.- Adana Milletvekili Hulusi Giivel'in, cografi isaret tesciline iliskin Sanayi ve Ticaret Baka
nindan yazih soru onergesi (7/2215) (Baskanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

57.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Tanm ve 
Kdyisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/2216) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

58.- Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, giibre fiyatlanndaki artisa iliskin Tanm ve K6yi§leri 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/2217) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

59.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coskun'un, personel politikasinda tanm uzmanhgimn gdze-
tilmesine iliskin Tanm ve Kdyisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/2218) (Baskanhga gelis ta
rihi: 22/2/2008) 

60.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coskun'un, il dzel idarelerinin tanm birimlerine iliskin Tanm 
ve Kdyisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/2219) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

61 . - Hatay Milletvekili Siileyman Turan Chkin' in, kiiciikbas hayvancihgin tesvikine iliskin 
Tanm ve Kdyisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/2220) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

62.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, ihrac edilen yas sebze ve meyvede ilac kahntisi ana-
lizlerine iliskin Tanm ve Kdyisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/2221) (Baskanhga gelis tarihi: 
25/2/2008) 

63.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Ulastirma Ba
kanindan yazih soru onergesi (7/2222) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

64.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, Sivil Havacilik Genel Miidiirii hakkindaki iddialara 
iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/2223) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

65.- Izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Isparta'da diisen ucagin enkazina ve Sivil Havacilik 
Genel Miidiirii hakkindaki iddialara iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/2224) (Bas
kanhga gelis tarihi: 25/2/2008) 

66.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Devlet Bakani 
ve Basbakan Yardimcisindan (Cemil Cicek) yazih soru onergesi (7/2225) (Baskanhga gelis tarihi: 
22/2/2008) 

67.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Kultur ve Tu
rizm Bakanindan yazih soru onergesi (7/2226) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

68.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Mill! Savunma 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/2227) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

69.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Devlet Baka
nindan (Kiirsad Tiizmen) yazih soru onergesi (7/2228) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

70.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Devlet Baka
nindan (Mehmet $imsek) yazih soru onergesi (7/2229) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

71.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Devlet Baka
nindan (Mustafa Said Yazicioglu) yazih soru onergesi (7/2230) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 
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72.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Devlet Bakam 
ve Basbakan Yardimcisindan (Hayati Yazici) yazih soru onergesi (7/2231) (Baskanhga gelis tarihi: 
22/2/2008) 

73.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete acilmayan yatinmlara iliskin Devlet Baka
nindan (Mehmet Aydm) yazih soru onergesi (7/2232) (Baskanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

74.- Sirnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in, iscilerle toplu sozlesme imzalamayip uretimi dur-
duran bir firmaya iliskin Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan yazih soru onergesi (7/2233) (Bas
kanhga gelis tarihi: 22/2/2008) 

75.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Gaziantep'teki ciftcilerin sulamada kullanilan 
elektrik borclanna iliskin Maliye Bakanindan yazih soru onergesi (7/2234) (Baskanhga gelis tarihi: 
25/2/2008) 

Genel Goriisme Onergesi 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma Grup Baskanvekilleri Ankara Milletvekili Hakki Suha 
Okay, istanbul Milletvekili Kemal Kihcdaroglu ve izmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Turk Si-
lahh Kuvvetlerinin Kuzey Irak Operasyonu konusunda Anayasanin 98 inci, ictuziigun 102 ve 103 
iincii maddeleri uyannca bir genel goriisme acilmasina iliskin onergesi (8/4) (Baskanhga gelis ta
rihi: 07/03/2008) 

Meclis Arastirmasi Onergeleri 

1.- istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, istanbul'daki kayit di§i istihdam, 
taseronlasma ve is giivenligi sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi ama
ciyla Anayasanin 98 inci, ictiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi acil
masina iliskin onergesi (10/144) (Baskanhga gelis tarihi: 03/03/2008) 

2.- Van Milletvekili Fauna Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Kahramanmaras'ta Narh Ovasi'na ku
rulmasi planlanan Kati Atik Depolama Tesisinin cevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken on
lemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, ictiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 
bir Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/145) (Baskanhga geli§ tarihi: 03/03/2008) 

3.- Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 Milletvekilinin, Egirdir Golii ve Havzasin-
daki cevre sorunlannin ara§tinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasa
nin 98 inci, ictiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi acilmasina iliskin 
onergesi (10/146) (Baskanhga gelis tarihi: 07/03/2008) 
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11 Mart 2008 Sail 
BiRINCi OTURUM 
Acilma Saati: 15.00 

BASKAN: Baskan Vekili Eyyiip Cenap GULPINAR 
KATIP UYELER: Yusuf COSKUN (Bingol), Murat OZKAN (Giresun) 

BASKAN - Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 75'inci Birlesimini a9iyorum. 
Toplanti yeter sayimiz vardir, goriismelere bashyoruz. 
Giindeme ge9meden once U9 sayin milletvekiline giindem disi soz verecegim. 
Giindem disi ilk soz, Erzurum'un diisman isgalinden kurtulusu miinasebetiyle soz isteyen Er-

zurum Milletvekili Muhyettin Aksak'a aittir. 

Buyurun Sayin Aksak. (AK Parti siralanndan alkislar) 

III.- GUNDEM DISI KONUSMALAR 
A) MiLLETVEKILLERiNiN GUNDEM DISI KONUSMALAR! 

I.- Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'in, Erzurum'un diisman isgalinden kurtulusunun 
90 'inci yil donumune iliskin giindem disi konusmasi 

MUHYETTiN AKSAK (Erzurum) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; dadaslar diyan giizel 
Erzurum'umuzun diisman isgalinden kurtulusunun 90'mci yil ddniimu miinasebetiyle, istiklal, hiir-
riyet, vatan ugruna canlanm feda eden §ehitlerimizi anmak ve aziz ruhlanni §ad etmek iizere yiice 
Meclise hitap etmekten son derece bahtiyanm. Yiice Meclisimizi ve temsilcilerini saygiyla selamh-
yorum. 

12 Mart 1918 giinii, Erzurum'un esaretten hiirriyete, oliimden hayata kavustugu bir giindiir. Ba-
gimsizhgimizm temelleri, Kurtulus Savasi'mizdan cumhuriyete giden yolun en onemli kilometre tasi 
Erzurum'da atilmistir. Atatiirk, 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'ni ger9eklestirmis, iinifor-
masini burada 9ikartip Erzurum'un hemsehrisi ve Erzurum mebusu olmustur. Bdylelikle, kurtulusa 
giden yol 12 Mart 1918'de kurtanlan Erzurum'dan ge9mis ve Tiirk Bayragi gondere Erzurum'dan 
9ekilmistir. Ne giizel tesadiiftiir ki Erzurum'un kurtulusundan U9 yil soma, 12 Mart 1921 'de Mehmet 
Akif Ersoy'un Mehmet9ik'e armagan ettigi siir istiklal Marsi olarak kabul edilmistir. 

istiklal Marsi, topyekun Tiirk milletinin miicadele ruhunu yansitir. Vatamn biitiinlugii, Tiirk mil-
letinin birlik ve beraberligi sonsuza kadar payidar kalacaktir. Her kansi atalanmizm mukaddes kan-
lanyla sulanan aziz vatan Canakkale'de, Aziziye ve Mecidiye tabyalannda, Ege'de ve giineyde aym 
destanin farkh namelerini inletti. Her cephede bedenleri kiipuk, yiirekleri biiyiik kahramanlar mede-
niyet canavarlanna insanhk dersi vermi§tir. 

istiklal Marsimizm sairi Mehmet Akif Ersoy, 

"Bastigin yerleri toprak deyip ge9me tani, 

Diisiin altinda binlerce kefensiz yatam. 

Sen sehit oglusun incitme yaziktir atani. 
Verme diinyalan alsan da bu cennet vatani." 

Diyerek verilen miicadelenin kutsalhgmi anlatmistir. 
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Bu sehrin ve bu ulkenin kurtulus gunlerinin hatirlanmasi, en az kurtulus i<;in verilen miicadele 
kadar dnemlidir. Bu vatan topraklannin kiymetinin hakkiyla bilinmesini ve bizler icin ne kadar de
gerli oldugunu anlatmak istiyorsak, tarihimizde milletimizin kazandigi zaferlerin dnemini gen9leri-
mize aktarmak, onlan bilgilendirmek, onlara bu duygulan asilayarak yetismelerini saglamamiz 
gerekir. Bize hiir bir vatan birakmak i<?in miicadele eden, eziyet ceken, canlanni veren sehitlerimizi, 
gazilerimizi, vatan kahramanlanmizin adini genclerimizin ruhlanna naksetmemiz bizim tarihi bir 
borcumuzdur. 

Yashsiyla genciyle, kadiniyla erkegiyle destan yazan dadasi Saadettin Akatay "Bar" siiriyle 90k 
giizel anlatmistir. 

"Dadas 9elik bir yaydir, onu germeye gelmez, 

Caglayan bir sel olur, daglara da bas egmez. 

Yayla bulutu gibi yiikselir yavas yavas, 
Soma birden sel olur, kdpiiriir cosar dadas. 
Dogu'nun sinir tasi, Erzurum'un dadasi, 

Efesi var Izmir'in, egilmez Tiirk'iin basi." demistir. 

Her zaman vatana kale olan Erzurum'umuz universitesiyle, uluslararasi havaalaniyla, hayvan-
cihk ve tanmdaki gelismeleriyle, kdylerimizin KOYDES projeleri neticesinde yasanabilir hale gel-
mesiyle, sehrimizi 9evreleyen duble yollariyla, egitimde, saglikta ve turizmde merkez olma yolundaki 
9ahsmalanyla, tarihi eserleriyle, tabiat giizellikleriyle ve Basbakanimizin 2011 Universite Kis Oyun-
lan'ni Erzurum'a kazandirmasiyla diinya sehri olma yolundaki adimlanmiz hizlanmistir. 

12 Mart, Erzurum'un kurtulus ruhuna uygun olarak yapilan kutlamalar, Erzurum derneklerimiz 
vasitasiyla iilkemizdeki illerde kutlanmakla birlikte, diinyada da bir9ok ilde, iilkede kutlanmaktadir. 
Biitiin Erzurumlulann ve biitiin milletimizin, 90'inci kurtulus yil ddniimiinii kutluyor, bu kutlamalarda 
emegi ge9enlere tesekkiir ediyorum. 

Canakkale Zaferi'nin 93'iincii yil ddniimii, istiklal Marsi'mizm kabul edilmesinin 87'nci ve Er-
zurum'umuzun kurtulusunun 90'inci yil ddniimii vesilesiyle aziz sehitlerimizi rahmet ve minnetle ani-
yor, yiice Meclisimizi saygiyla selamhyorum. (AK Parti ve MHP siralanndan alkislar) 

BA$KAN - Tesekkiirler Sayin Aksak. 

Giindem disi ikinci sdz, milletvekili dokunulmazhgi hakkinda sdz isteyen Mus Milletvekili Sirri 
Sakik'a aittir. 

Buyurun Sayin Sakik. (DTP siralanndan alkislar) 
2.- Mu§ Milletvekili Sim Sakik 'in, milletvekili dokunulmazhgina ili§kin giindem di§i konu§masi 

ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi 
SIRRI SAKIK (Mus) - Sayin Baskan, degerli arkadaslar; fezlekelerle ilgili sdz talebinde bu-

lundum. Bu vesileyle kendi adima ve grubum adma sizleri saygiyla selamhyorum. 
Degerli arkadaslar, son gunlerde dzellikle DEP Grubuyla ilgili, fezlekelerle ilgili kamuoyunda 90k 

olumsuz bir tablo olusturulmaya baslandi. Anayasa'mn hiikmii 90k a9ik olmasina ragmen sorun DTP 
olunca, fezlekeler sudan bahaneler de olsa, kamuoyunda ciddi sekilde tartisihyor ve konusuluyor. 

1994'lii yillarda, DEP siirecinde bile bdyle bir firtma estirilmemisti. 1994'te DEP milletvekil-
lerinin dokunulmazhginin kaldmldigi siire9te yargi isleyisi hi? olmazsa hazirhk komisyonunda, 
karma komisyonda tartismaya a9ilmis ve Genel Kurula indirilen fezlekeler, Genel Kuruldan sonra 
yasal islemler baslamistir. Ama ne yazik ki bizim birka9 arkadasimizin Genel Kurula fezlekeler gel-
meden, tartisilmadan, konusulmadan Anayasa'mn 14'iincii maddesine dayanilarak, arkadaslanmizin 
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yargilama sttreci devam etmektedir. Bu, Anayasa'ya aykindir ve son gunlerde Ozellikle bizimle ilgili sekiz 
fezlekeyle... Ve bunlari aldim baktim sekiz fezlekede ne var? Mus'ta secim galismalarinda, arkadasima 
dOnmilsum Kttrtce demisim: ". .."(*), "Bir bardak su getirin." Bu bir bardak su, fezleke olusturmak i9in yeterli 
bir nedeni 

Bir baska arkadasimiz, Mus Milletvekilimiz Nuri Yaman, Kttrtce "Cok yasayin.", ". .."(*) demis. Bunun 
hakkinda fezleke acilmis. Yani ne demesi gerekiyordu arkadaslar? Yani o insanlara "Cok yasayin." demek 
disinda ne diyebilirdi? "Qok Oliln." mil demesi gerekiyordu? Fezlekelerden biri bu. 

Tunceli Milletvekili arkadasimiz "Ben Dersimliyim. Ben emekciyim. Ben bir Kttrt'um." dedigi i<?in 
hakkinda dava acilmistir ve bir baska arkadasimiz, sadece kendi secim cahsmalannda Kttrtce mttzik 9aldirdigi 
i?in hakkinda dava afilmistir. Yine, biz sefim bolgemizde panolara afisler ve resimler astigimiz i?in 
hakkimizda dava a9ilmistir ve nitekim, o davalar agilmadan Once panolardan resimler, flamalar indirilmis, 
yerine AKP'nin flamalari asilmis, yerine Basbakanin posterleri asilmis. Bunlari da biz tespit etmisiz ama 
bunlarm hicbiri hakkinda da dava agilmamistir. 

Takdir edersiniz ki Kiirt cografyasinda Kttrtce konusmadan 90k fazla siyaseten yol alma sahsi yoktur. 
Simdi, bolge milletvekilleri, Ozellikle AK Partili arkadaslanmiz, Ozellikle Diyarbakir milletvekilleri se9im 
9alismalarinda siirekli Kttrt9eyi kullanmislardir, bakanlar dahil Kurt9eyi kullanmislardir; bunlarla ilgili tek 
islem yapilmamistir ve yapilmamalidir. Ama sorun DTP olunca yargi9lar durumdan vazife 9ikanyor ve bu 
durumdan vazife 9ikaran yargi9lar, milletvekili arkadajlanmizi hedef gOsteriyor. Kimi milletvekili arkadasimiz 
Batman'in orta sokagmda saldinya maruz kaldi, kimi gilvenlik gtt9leri futursuzca partililerimize saldinyor ve 
bu is, buradan tetikleniyor. Biz, bu noktayi Sayin Meclis Baskanimizla gOrttstttk, Adalet Bakanimizla gOrttstttk, 
Anayasa Komisyonu Baskanimizla gOrttstttk, Adalet Komisyonu Baskanimizla gOrttstttk; bu uygulamanin 
haksiz oldugunu sOylediler. Ama ne yazik ki bu saate kadar bu uygulamayla ilgili ktt9ttk bir sey yapilmadi. 

Degerli arkada§lar, sizleri buraya getiren irade neyse bizi de buraya getiren irade budur, Anayasa 
gttvencesi sizin i9in ne kadar ge9erliyse bizim icin de o kadar ge9erli olmalidir. §unu unutmayin: Bugttn 
bizimle ilgili dava a9an yargi9lar, yarin sizinle ilgili de a9acaklar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

B AS KAN - Buyurun Sayin Sakik. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Te§ekkur ediyorum. 

Ve biz bunlara ali§igiz, biz hayatin en zor ko§ullarindan geliyoruz ama siz bunlari kaldiramazsiniz. Cttnku 
ge9mis dOnemde bizim dokunulmazhklarimiz kaldinldigi zaman hepimiz dimdik buradaydik ama Refah 
Partisinden bir arkadasimizin dokunulmazhgi kaldinldiginda dislanmisti, tek basina oradaydi. Yarin, bu, sizin 
basjniza da gelebilir. Demokrasi hepimiz icin gereklidir. Bu vesileyle, Parlamento, bir an Once meslekta§lanna, 
hukuka, demokrasiye sahip 9ikmahdir. Ancak bOylelikle karde§lik saglamr, ancak i9 ban§imizi boylelikle 
saglayabiliriz. Gerisi uluslararasi platformlarda gidip nutuk atmak... "Kttrt9e Uzerinde yasak yok, baski yok." 
diyorsamz 0 zaman ben suradan size... "..."(*) Buyurun, bunun nasil bir yasak oldugunu... Eger i9inize 
sindiriyorsaniz afiyet olsun! 

Te§ekkur ediyorum. (DTP siralanndan alki§lar) 

BA$KAN - Te§ekktlrler Sayin Sakik. 

Gttndem disi konusmaya Adalet Bakam Sayin Mehmet Ali Sahin cevap verecektir. 
Buyurun Sayin Bakan. (AK Parti siralanndan alkislar) 
Sttreniz yirmi dakikadir. 

(*) Bu bolttmlerde Hatip tarafindan, Tttrk9e olmayan birtakim kelimeler ifade edildi. 
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ADALET BAKANI MEHMET ALlSAHIN (Antalya) - Sayin Baskan, degerli milletvekili ar-
kadaslanm; hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Once, giindem disi konusmayla Erzurum'un diisman isgalinden kurtulusuyla ilgili bir deger-
lendirme yapan Erzurum Milletvekili arkadasimiz Muhyettin Aksak Bey'in burada dile getirdigi hu-
suslara aynen katildigimi ifade etmek istiyorum. Kurtulus Savasi'nda, gercekten, iilkemizin diisman 
isgalinden kurtulusu i?in, vatanimizm iistiinde bagimsiz olarak yasamamizi temin etmek icin kahra-
manhklar gdstermis olan Erzurum halkina ben de minnetlerimi ve saygilanmi sunmayi konusma-
min basinda bir gdrev biliyorum. 

Huzurunuzda, biraz once sizlerle diisiincelerini paylasan Demokratik Toplum Partisi Mus Mil
letvekili arkadasimiz Sim Sakik Bey'in milletvekili dokunulmazhgiyla ilgili konusmasi iizerinde bir 
degerlendirme yapmak igin bulunuyorum. 

Degerli arkadaslanm, milletvekili dokunulmazhgi muessesesi, 1924 Anayasasi'nin 17'nci mad-
desinde, 61 Anayasasi'nin 79'uncu maddesinde ve halen yiiriirliikte bulunan 82 Anayasasi'nin da 
83'iincii maddesinde diizenlenmistir. Ashnda, parlamenter demokrasiye sahip olan tiim iilkelerde 
milletvekilleriyle ilgili bu tiir muafiyetler sdz konusudur. Ashnda, bu tiir muafiyetler, milletvekilinin 
sahsindan ziyade, parlamentoya tanmmis olan bir haktir; parlamenterlerin Parlamentoda gdrevlerini 
90k saglikh sekilde yapmalarmi temin i9in ortaya konmus olan bir miiessesidir. Anayasa'mn 83'iincii 
maddesi incelendiginde, kiirsii dokunulmazhginin birinci fikrada ve yasama dokunulmazhginin da 
diger fikralarda diizenlendigini gdriirsiiniiz. Milletvekilleri, su kiirsude -yani sizler ve bizler- sdyle-
digimiz sdzlerden, ileri surdiigiimuz fikirlerden ve diisiincelerden dolayi herhangi bir takibata ugra-
mayahm diye 83'iincii maddenin birinci fikrasi diizenlenmistir. 

Adalet Bakanhgi olarak, 83'iincii maddede diizenlenmis olan milletvekili dokunulmazhgiyla il
gili uygulamalann, cumhuriyet savcihklanmizca, Anayasa'mn 83'iincii maddesinin ruhuna ve dziine, 
gerek9esine uygun sekilde yerine getirilmesi konusunda zaman zaman genelgeler yayimlanz. En son 
genelge de 2006 yihnda 20 Ocakta yayimlandi. Izin verirseniz bir iki ciimlesini sizlerle paylasmak 
istiyorum. Tiim cumhuriyet bassavcihklanmiza gdnderilmis olan bu genelge aynen sdyledir: "Bazi 
yer cumhuriyet bassavcihklannca, SU9 isledikleri ihbar veya sikayet edilen Tiirkiye Biiyiik Millet 
Meclisi iiyeleri hakkinda sorusturma yapilmaksizin yalnizca ihbar veya sikayeti kapsayan dilek9eler 
ya da yapilan sorusturma sonunda kamu davasim a9maya yeterli delil elde edilip edilmedigi incele-
nip degerlendirilmeden, yahut deliller tam olarak toplanilmadan evrakin; Bakanhga, kimi zaman da 
dogrudan dogruya Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina gdnderildigi Bakanhgimiza intikal 
eden bilgilerden anlasilmistir." 

Bunu sdyledikten soma, bu genelge su bes hususa dikkati 9ekmektedir. Bu bes hususu sizlerle 
degerlendirirken, aym zamanda Sayin Sakik'in giindeme getirdigi konulan da bir sekilde cevaplan-
dirmis olacagim. 

Bu genelge cumhuriyet bassavciliklarimiza su uyarilarda bulunuyor biraz once ifade ettigim kiirsu 
dokunulmazhgiyla ilgili: "Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi iiyeleri, bu arada Meclis iiyesi olmayan ba-
kanlann da Meclis 9ahsmalanndaki oy ve sdzlerinden, Mecliste ileri siirdiikleri diisiincelerden, o otu-
rumdaki Baskanlik Divanimn teklifi iizerine Meclis9e baska bir karar ahnmadik9a, bunlan Meclis 
dismda tekrarlamak ve a9iga vurmaktan mutlak olarak sorumlu tutulamayacaklan gdz dniinde bulun-
durularak, bu tiir eylemlerin takibine tevessiil edilmemesi," Adalet Bakanhgi diyor ki: "Bir milletve
kili Meclis kiirsiisiinde konusmus, bununla ilgili herhangi bir islem yapamazsimz. Ciinkii milletvekili 
burada mutlak bir sorumsuzluga tabidir. Buna riayet edin." Bu genelgedeki ilk husus budur. 
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ikincisi: "Gorevde bulunan veya gorevinden aynlan Basbakan ve bakanlar hakkinda Bakanlar 
Kurulunun genel siyaseti veya Bakanhklann gorevleriyle ilgili olarak yapilan sikayet ve ihbarlann, 
ancak Anayasa'nin 100'iincii ve Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi ic Tiizugii'nun 107'nci maddelerine 
gore isleme tabi tutulacagi, bu gibi basvurulann belirtilen sartlar olusmadan TBMM Baskanhgina in-
tikal ettirilecegine dair yasal bir dayanak bulunmadigi ve Bakanhgimizca da yapilacak baskaca bir 
islem olmadigi cihetle bu tur evrakin Bakanhgimiza gonderilmemesi," 

Yani, gorevi esnasinda bir su? isledigi iddia edilen basbakan veya bakanlarla ilgili de yetki ancak 
Anayasa'nin 100'iincii maddesine gore Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinindir. Sorusturma komisyonu 
kurulur ve gerekirse Anayasa Mahkemesine, Yiice Divana gonderilir. Bunun di§inda, cumhuriyet 
bassavcihklannin herhangi bir gorevi yoktur, bununla ilgili de herhangi bir islem yapmayacaksiniz 
uyansmda bulunuyor. 

Ucuncii olarak bu genelge: "Kisisel SU9 niteligindeki iddialarda ise, Basbakan, bakanlar ve mil-
letvekillerinin ifadesine basvurulmadan, -altini 9iziyorum, ifadesine basvurulmadan- sorusturmanin 
bizzat cumhuriyet bassavcisi ya da cumhuriyet bassavci vekili tarafindan yapilarak..." Burasi da 
onemlidir. Milletvekilleriyle ilgili yapilacak sorusturmalan her savci yapmayacak, ya o yer cumhu
riyet bassavcisi yapacak yahut da ba§savci vekili yapacak. Bu genelge, aym zamanda, yaptigimiz 
isin, daha dogrusu milletvekillerinin yaptigi isin onemine binaen bu sorumlulugu cumhuriyet bas-
savcihklanna veya vekillerine vermektedir. " . . .leh ve aleyhte eksiksiz olarak toplanan deliller su9un 
islendigi hususunda yeterli siiphe olusturuyorsa, varsa maktul, magdur, su9tan zarar goren kisi veya 
sikayet9inin kimligi, yiiklenen SU9U, islenis seklini, delilleri ve su9a temas eden kanun maddelerini 
de i9erecek §ekilde yasama dokunulmazhginin kaldirilmasina iliskin olarak diizenlenecek fezlekeye 
bagh evrakin, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina sunulmak iizere Bakanhgimiz Ceza Isleri 
Genel Miidiirliigune gonderilmesi," 

Demek ki kisisel olarak bir SU9 isnadi karsismda kalan milletvekiliyle ilgili de tiim deliller top-
lanacak eksiksiz olarak; ondan soma, Adalet Bakanhgi kanahyla bunu Tiirkiye Biiyiik Millet Mec
lisi Baskanhgina gondereceksiniz diyor. 

Simdi dordiincii hususa geliyorum bu genelgede dile getirilen. Biraz once, saniyorum Sayin 
Sakik da bu hususla ilgili bir degerlendirme yapti. "Agir cezayi gerektiren su^tistu hali ve se9imden 
once sorusturmasina baslanilmis olmak kaydiyla Anayasa'nin 14'iincii maddesinde belirtilen du-
rumlar sebebiyle sorusturmaya baslamldigi takdirde, milletvekillerinin tutulmalannin, sorguya 9e-
kilmelerinin, tutuklanmalannin ve yargilanmalarmin Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi'nin karanna bagh 
olmadiginin hatirdan 9ikartilmayarak, keyfiyetin en siiratli sekilde Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisine 
ve Bakanhgimiz Ceza Isleri Genel Mudiirlugiine bildirilmesi, gereksiz yazismalara ve gecikmelere 
sebebiyet verilmemesi," 

Degerli arkadaslanm, biraz once ifade ettigim, Anayasa'nin 83'tincii maddesinin, izin verirse-
niz, ikinci fikrasim okuyorum: "Se9imden once veya soma bir su9 isledigi ileri siiriilen bir milletve
kili, Meclisin karan olmadik9a tutulamaz, sorguya 9ekilemez, tutuklanamaz ve yargilanamaz. Agir 
cezayi gerektiren su9iistii hali ve se9imden once sorusturmasina baslanilmis olmak kaydiyla Anaya
sanin 14 iincii maddesindeki durumlar bu hiikmiin disindadir." 

Demek ki degerli arkadaslanm, se9imden once veya soma bir su9 isledigi ileri siiriilen bir mil
letvekili, Meclisin karan olmaduc9a tutuklanamayacak -kural bu- sorguya 9ekilemeyecek, tutulama-
yacak ve yargilanamayacak. 

Ancak, biraz once okudugum gibi, bunun iki tane istisnasi var: 
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Bir tanesi, agir cezalik bir su? islenmis olmasi ve suctistii sucu isleyen milletvekilinin yakalanmis 
olmasi, yani eski tabirle -hukukcu arkadaslanmiz bilirler- curmiimeshut halinde yakalanmis olmasi. 
Bu durumda "Meclisin karan olmadikca tutulamaz, sorguya ?ekilemez, tutuklanamaz ve yargilana-
maz." hiikmii uygulanmryor bu Anayasa'nin maddesine gore, genelge de zaten bunu hatirlatmis. 

Bir istisna da sudur: Anayasa'nin 14'iincu maddesindeki durumlar da bu hukmiin disindadir. 
Nedir Anayasa'nin 14'iincii maddesi? Temel hak ve hiimyetlerin kotiiye kullanilmamasini diizenle-
mektedir: "Anayasada yer alan hak ve huniyetlerden hicbiri, -kisaltarak okuyorum- Devletin iilkesi 
ve milletiyle bolunmez butunliigiinu bozmayi amaclayan faaliyetler bi?iminde kullamlamaz." Peki, 
devletin iilkesi ve milletiyle bolunmez biitunliigunu bozma, bir su? mudur? Sucsa ne sucudur? 

Degerli milletvekili arkadaslanm, bunun da cevabim 3713 sayih Terorle Miicadele Kanunu'nun 
l 'inci maddesinden cikariyoruz. Terorle Miicadele Kanunu'nun l ' inci maddesi, teroriin tanimim 
yapmakta; sadece konuyla ilgili olan bolumii kisaltarak okuyorum: "Devletin iilkesi ve milleti ile 
bolunmez biitiinliigiinii bozmak amaciyla bir orgiite mensup kisi veya kisiler tarafindan girisilecek 
her tiirlii su? teskil eden eylemler teror tammi i?erisinde degerlendirilir." Dolayisiyla, bu nitelikte 
su? isledigi iddia edilen milletvekilleriyle ilgili 83'iincii maddesinin ikinci fikrasindaki ilk ciimle 
"Meclisin karan olmadik?a yargilanamaz, tutulamaz, sorguya ?ekilemez." hiikmu uygulanmamak-
tadir. Bunun ge?miste de tatbikati olmustur. Hatta ben merak ettim ge?miste Meclisin tatbikati var 
mi diye. Mesela, 1935 yihnda boyle bir uygulama olmus. 

SIRPJ SAKIK (Mu?) - O donemde Terorle Miicadele Yasasi vardi, degil mi? 
ADALET BAKANI MEHMET ALI SAHIN (Devamla) - Bu, ciirmiimeshutla ilgili, yani su?-

iistii hali ve agir cezalik bir su?. Sinop milletvekili bir zatin -ismi de Recep Ziihtii- bir yaralama so-
nucu bir kadinin oliimune neden oldugu i?in, milletvekilligi dokunulmazhgi kaldinlmadan 
yargilamasi yapilmis. 

Yine, benim de burada bulundugum, saniyorum 22'nci Donem Parlamentosunda da boyle bir uy-
gulamaya tanik olmustuk. Yine bir milletvekili arkadasimiz, burada, maalesef, bir kargasa aninda 
hayatim kaybetmisti. Bir baska milletvekili arkadasimiz da bu olaydan sorumlu tutulmu§tu. Doku
nulmazhgi kaldinlmadan, onun hakkinda da agir cezada dava a?ilmisti. Demek ki 14'uncii madde-
nin istisnalanyla ilgili uygulama bizim parlamenter tarihimizde bulunmaktadir. 

Simdi, biraz once Sayin Sakik'in giindeme getirdigi konular, Anayasa'nin 14'iincii maddesinin 
ikinci fikrasinda ifade edilen "istisnalar" kapsamina girmektedir. Se?imden once islenmis ve 14'uncii 
madde kapsamina girmis bazi su?lar nedeniyle, bazi milletvekilleriyle ilgili yargilamalari, cumhuri
yet bassavcihklan, eger dava a?ilmissa, mahkemeler devam ettirmektedirler. Bunun, Anayasa'ya, 
Meclis I? Tuziik'iine ve biraz once sizlere okudugum Adalet Bakanhginin tiim cumhuriyet bassav-
ciliklanna gonderdigi fezlekeye baktigimizda, yasalara aykin bir uygulama olmadigi kanaatindeyim. 

§imdi, burada -ashnda elimde liste de var- bu fasilda degerlendirecegimiz, yani bu kapsamda de-
gerlendirebilecegimiz, milletvekili arkadaslanmizin hakkinda hangi iddialarla fezleke duzenlenmis 
veya 14'iincu madde kapsaminda degerlendirilmis; herhangi bir polemige girmemek i?in, o dosya-
larla ilgili ve yargida da bulundugu i?in bir degerlendirme yapma ihtiyacmi duymuyorum. Ancak 
biraz once Sayin Sakik soyle bir degerlendirmede bulundu, dediler ki: "Ben bir yerde Kiirtce su is-
temistim, bu nedenle hakkimda bir fezleke diizenlendi." Bende, Sayin Sakik'in buraya gonderilen fez-
lekeleriyle ilgili dosyalanmn ozeti var, bir baktim, Sayin Sakik, 298 sayih Se?imlerin Temel 
Hiikiimleri ve Se?men Kiitiikleri Hakkinda Kanun'a muhalefetten dolayi dosyaniz sizin. 23'iincii 
Donem milletvekili se?imleri esnasinda Mus'ta tiim bagimsiz adaylar... Duvar ilani, bayrak, flama 
gibi propaganda ara?lannin kullaniminda uygulanacak yer, giizergah ve noktalar ayn ayn usuliine 



TBMM B: 75 1 1 . 3 . 2008 O: 1 

uygun bicimde tespit olunmasina ragmen, adi gecenin bu karara aykin sekilde hareket ettiginden, 
298 sayih Yasa'ya aykirihktan dolayi fezleke duzenlenmis. Bir tane daha var sizin hakkimzda, yine, 
o da 298 Dolayisiyla sizinle ilgili gelen fezlekeler, benim dniimdeki listeye gore, kendi ana lisanimzla 
su istediginiz igin degil, 298 sayih Yasa'ya muhalefetten dolayi buraya fezleke gdnderildigi anlasi-
hyor. Ancak biraz once bir ifadede bulundunuz, bu dogrusu beni birazcik rahatsiz etti, su cumleyi kul-
landiniz, "Kiirt cografyasi." dediniz. Bu, degisik yorumlara sebep olacak bir ciimledir. 783 bin 
kilometrekarelik bu alan Tiirkiye Cumhuriyeti devleti alanidir ve cografyasidir. (AK Parti siralann
dan alkislar) Hepimiz de Tiirkiye Cumhuriyeti vatandasiyiz ve dolayisiyla bu tiir tabirler... 

SIRRI SAKIK (Mus) - Sayin Basbakan "75 Kiirt milletvekili." derken neyi kastediyordu? 
ADALET BAKANI MEHMET ALI $AHiN (Devamla) - . . .son derece yanhs tabirlerdir ve iis-

telik bizim giinliik hayatimizda herkes ana lisanim konusabilmektedir. 
SIRRI SAKIK (Mus) - Savcilan gdreve davet etti Sayin Bakan. Kapah kapilar ardinda dyle ko-

nusmuyorsunuz! 
ADALET BAKANI MEHMET ALI $AHIN (Devamla) - Giinliik hayatimizda ana lisanim kul-

lanmayi yasaklayan herhangi bir yasak da sdz konusu degildir. 
HASIP KAPLAN (Sirnak) - Nasil birinci parti oldunuz biliyoruz Dogu, Giineydogu'da! 
BASKAN - Liitfen dinler misiniz sayin milletvekilleri. 

ADALET BAKANI MEHMET ALI $AHTN (Devamla) - Sayin Baskamm, endise etmeyiniz 
ben polemik icerisine girmem. 

BA?KAN - Siz Genel Kurula hitap edin Sayin Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET ALI $AHIN (Devamla) - Ozetle ifade etmek istedigim sudur: 

$u anda cumhuriyet bassavciliklan bir islem yapiyorsa Anayasa'mn 83'iincii maddesinde dlciileri 
konmus olan o simrlar icerisinde islem yapmaktadirlar. Adalet Bakanhgi olarak da biz, biraz once 
ifade ettigim genelgeyle, cumhuriyet bassavcihklannin nelere dikkat etmeleri gerektigi, nasil hare
ket etmeleri gerektigi konusunda kendilerine uyanci anlamda, yol gdsterici anlamda genelgelerle 
lsik tutmaya cahsiyoruz. ihtiyac olursa, dniimiizdeki ddnemde de bu ddnemde de eger farkh ve yan
hs uygulamalar gdrursek bunlan diizeltici adimlan Adalet Bakanhgi olarak yapanz. Ama sdzleri-
min sonunda sunu ifade etmek istiyorum ki: Bu iilke insaninin kendilerini temsilen secerek buraya 
gdnderdigi milletvekilleri olarak, Tiirkiye'de, basta Anayasa olmak iizere, kanunlanmiza tabii ki 
uyma konusunda herkesten daha cok hassas davranmahyiz. Yasalan ihlal edici birtakim iddialar hak-
kimizda olmamah, olmamahdir. O bakimdan, ben milletvekilleriyle ilgili fezlekelerin Meclise $ok$a 
gelmis olmasindan dolayi da iiziintii duydugumu ifade etmek istiyorum. 

SIRRI SAKIK (Mus) - Ama, aym uygulama icerisinde olan digerleri hakkinda islem yapilmi-
yor diyoruz. 

ADALET BAKANI MEHMET ALI §AHIN (Devamla) - Sorumluluk mevkisindeki kisilerin, 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinde gdrev yapan kisilerin, ulkenin birligi, beraberligi, biitiinliigu ko
nusunda herkesten daha 90k hassas davranmalan gerektigi hususunu huzurunuzda ifade ediyor ve he-
pinize saygilarimi sunuyorum efendim. (AK Parti siralanndan alkislar) 

SIRRI SAKIK (Mus) - Ulke birligi ve biitiinliigiiyle ne alakasi var Sayin Bakan? 
BA$KAN - Tesekkiirler Sayin Bakan. 
Giindem disi iiciincii sdz "8 Mart Diinya Kadinlar Giinii" miinasebetiyle kadinlanmizin sorun-

lan hakkinda sdz isteyen istanbul Milletvekili Ayse Jale Agirbas'a aittir. 
Buyurun Sayin Agirbas (DSP sualanndan alkislar) 
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3.- istanbul Milletvekili Ayse Jale Agirbas 'in, Diinya Kadinlar Giinii dolayisiyla kadinlanmizin 
sorunlarina iliskin giindem disi konusmasi ve Devlet Bakani Nimet Cubukcu 'nun cevabi 

AYSE JALE AGIRBAS (Istanbul) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; "8 Mart Diinya 
Emekci Kadinlar Giinii" sebebiyle emekci kadinlanmizin sorunlarina iliskin giindem disi sdz almis 
bulunuyorum. Konusmama baslamadan once yiice heyetinizi sahsim ve Demokratik Sol Parti adina 
saygiyla selamhyorum. 

8 Mart Diinya Emekci Kadinlar Giinii, cahsan kadinlann miicadelesini simgeleyen biiyiik dneme 
sahip bir gundur. Giiniimiizde Diinya Emekci Kadinlar Gunii'niin tarihsel dnemi ve anlaminin ici 
bosaltilmaktadir. 

Kapitalist sdmiiriiye ve esitsizliklere karsi tepki olan 8 Mart, kadinlara resmi kutlama mesajlan 
gdnderilen bir gun "Sevgililer Giinii" gibi bir hosluga ddniismiistiir. Bunun iiziintusunii derinden his-
setmekteyim. Oysa 8 Mart, kadinlann insanca yasam icin isyanmin tarihidir. Bugiin bu isyanin bir 
drnegi de Tekelde cahsan emekci kadinlanmiz tarafindan verilmektedir. 

Cumartesi giinii, Kartal Cevizli fabrikasinda cahsan Tekel iscilerini ziyaret ettim. Oradaki emek-
gilerin, ozellikle kadin emekcilerin feryadi icimi dagladi. Ailesiyle fabrikada eylem yapan, gocukla-
nyla fabrikaya kapanan kadinlanmiz 8 Mart Diinya Kadinlar Giiniine biiyiik bir umutsuzluk ve 
karamsarhk icerisinde girdiler. 

Sayin milletvekilleri, 22 Kasim genel secimlerinden hemen soma iktidar, 57'nci Hiikumetin ci-
kardigi bir yasayi askiya alarak ilk icraatim yapmisti. Hangi yasa miydi? Hani, rahmetli Ecevit'in gece 
sabaha kadar Hukumet siralannda oturarak gikmasini sagladigi is Giivencesi Yasasi'ydi. Cahsma 
yasamimizda bugiin Is Guvencesi Yasasi yoktur. Sayet o yasa yiiriirliige girseydi, bugiin, Kartal Ce-
vizli'deki bu dram yasanmamis olacakti. Bu hakh eylemlerinde daima Tekel iscilerinin yaninda ola-
cagimi ifade etmek istiyorum. 

Ozellestirme sonucunda, gahsan erkek ve kadin emekcilerin sahip olduklan haklan ellerinden ahn-
makta, 4/C maddesine gore daha diisiik iicretlerle ve sdzle§meli olarak gahstuilmak istenmektedirler. 

Sayin Ba?kan, degerli milletvekilleri; iilkemizde 15-19 yas grubundaki gen<; kizlann yiizde 
47,5'i; 20-24 yas grubundakilerinyiizde 58,3'ii; 25-29 ya§ grubundakilerin yiizde 65,8'i ne dgrenim 
gdrmekte ne de gahsmaktadir. 

Kadinlann i§ guciine katilma oram 2002 yihnda yuzde 26,9'ken, 2007 yihnda bu oran 23,4'e ge-
rilemistir. Son bir yilda 237 bin kadin is giicii piyasasindan gikarak evine cekilmistir. 

Cahsan kadinlann ortalama iicretleri erkeklerinkinden diisuktiir. Diger taraftan, Tiirkiye, Av-
rupa iilkeleri arasinda "en az kadin sendikahnin bulundugu iilke" konumundadir. Ulke niifusunun 
yansini olusturan kadinlar siyasal katihmin disina itilmekte, kamu ydnetimlerinden dislanmakta, sdz 
haklan kisitlanmakta, emekleri sdmiiriilmektedir. 

Kadinlar kayit disi islerde, iicretlerin diisiikliigu, sosyal giivencenin olmamasi, drgiitsiizliik ve 
denetlenme eksikligi gibi nedenlerden dolayi cahssalar bile yoksulluktan kurtulamamaktadirlar. 
Dogum ya da cocuk bakimi gibi nedenlerden isten aynlan kadmlar yeniden is bulmakta zorlanmakta 
ya da aym nitelikteki islere girememektedirler. 

Demokrasinin kdklesmesi, kadinlann siyasette, okulda, gahsma hayatinda, kisacasi yasamin her 
alaninda sdz ve karar sahibi olmasmdan gecmektedir. Nitekim bu bilinc icerisinde, kadin haklanna 
biiyiik dnem veren Demokratik Sol Partinin ortakhgindaki 55'inci Hukumet ddneminde tiim engel-
lemelere ragmen cikardigimiz sekiz yillik ilkdgretimle kiz cocuklan arasinda egitim diizeyinin yiik-
selmesinin yolu agilmistir. 
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Yine 57'nci Hukumet doneminde cikardigimiz Medeni Yasa ile Tiirkiye'de kadin - erkek esit-
ligi cok ileri dlgiilere varmistir. 

Tiirkiye'yi her alanda bir kaosa ve karanhga suriikleyen iktidann sahip oldugu zihniyet, ydne-
tim anlayisi, kadinlanmizin egitim olanaklanndan gagdas yasama katihmlanna ve iilke ydnetiminde 
yer almalanna engel olabilecek uygulamalarla doludur. Ozellikle sosyal guvenlik sistemini cokerte-
cek, cahsma ya§aminda bans ve esenligi tahrip edecek olan sdzde reform tasansi ile kadinlanmizin 
bu alanda hak ve kazanimlari yok edilecektir. 16 milyon 500 bin ev kadini sosyal guvenlik kapsami 
dismda birakilacaktir. Emeklilik yasi kadin sigortahda altmis bese yiikseltilecektir. Kadinlann yiik-
sek oranda istihdam edildigi mesleklerde fiili hizmet zammi kaldinlacak, dogum yapan sigortahlara 
dngdriilen alti ay emzirme yardimi bir aya diisiiriilecek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Buyurun Sayin Agirbas. 
AYSE JALE AGIRBAS (Devamla) -Tesekkiir ederim Sayin Baskanim. 
Hukumet kadinlan eve hapsetmek istemektedir. Sunu ifade etmek isterim ki, kadinlan eve hap-

setmek hem kadini hem de Turkiye'yi geri gdtiiriir. Demokrasinin olmazsa olmaz sartlanndan biri, 
o iilkedeki kadinlann dzgiir olmasi, cahsma yasamina ve ydnetim mekanizmalanna katilabilmesidir. 

Kadinlann cahsma hayatina katihmi, guvenceli islere sahip olmasi, kariyer yapabilmesi ve yd-
netici konumuna gelmesinin dnundeki engellerin ortadan kaldinlmasi dilegiyle, 8 Mart Diinya 
Emekci Kadinlar Giinii'nii kutlar, Genel Kurulu saygiyla selamlarim. (DSP, CHP ve MHP siralann
dan alkislar) 

BA$KAN - Tesekkiirler Sayin Agirbas. 
Giindem disi konusmaya Devlet Bakani Sayin Nimet Cubukcu cevap verecektir. 
Buyurun Sayin Cubukcu. (AK Parti siralanndan alkislar) 

DEVLET BAKANI NIMET CUBUKCU (Istanbul) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 
uluslararasi platformda kadin haklarmi 1977 yihnda anma gunii olarak kabul eden Birle§mis Millet-
lerin bu karanndan soma 8 Mart, Diinya Kadinlar Gunii olarak kutlanmaya baslanmistir ve bu ka-
buliin altinda yatan belki de en dnemli nedenlerden birisi... Sosyal gelisimin, temel insan haklannin 
gecerli olabilmesi, her seyden once kadin ve erkek arasinda cinsiyet esitliginin saglanmasi, toplum-
sal yasama tarn ve esit katihmlannin saglanmasi, bu konuda bilinc ve farkindahk yaratilmasi ve bu 
haklann tanimlanmasiyla miimkiindiir. 

Her seyden once, biitiin iilkeler toplumsal cinsiyet esitligi bilincine ve duyarhhgina ulastiginda, 
gergekten o toplumun tarn anlamiyla ve gercek bir demokrasiye ulasacaginin da kabulii evrensel bir 
gergekliktir. Cagdas bir toplum ancak bilgi diizeyi yiiksek, baskalanmn haklanna saygi gdsteren 
kadin ve erkeklerden olusan bireylerle yasatilabilir. 

Biitiin insan haklan belgelerinde ve uluslararasi sdzlesmelerde tanimlanan kadin haklan, bunun 
karsihginda cinsiyet aynmcihgi reddedilmis olmasma ragmen, tiim diinyada hala daha kadinlara yd-
nelik cinsiyet aynmcihginin siirdiigiinii, kadin ve erkeklerin esit firsatlardan yararlanamadigini, dun-
yada iiretilen degerlerin, gayrimenkullerin yiizde 99'una sahipken erkekler, sadece, gayrimenkullerin 
ve iiretilen degerlerin 90k diisiik bir oranina sahip olan kadinlar, yoksullugun ve esitsizligin, ola-
naksizhgin dogurdugu sonu?lardan 90k daha fazla pay almaktadirlar. 

Dolayisiyla temel insan haklan belgelerinde de yerini bulan ve insan haklannin vazgegilmez 
bir pargasi sayilan kadin haklan, dolayisiyla toplumlann gelismesi ve demokratiklesmesi igin 90k 
dnemli, olmazsa olmaz kosullardan birisidir. 
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Uluslararasi platformda, son yirmi bes yilda, ddrt tane biiyiik kadin konferansinin Birlesmis 
Milletler catisi altinda gergeklestirilmis olmasi ve kadinlan esitlik ve bans temelinde ortak iilkiilerde 
birlestirmis olmasi, aym zamanda biitiin iilkelere ulusal mekanizmalar kurmak suretiyle bu sorunla-
nn coziimu yolunda adim atmalan istenmistir. 

Bildiginiz gibi, Turkiye, Birlesmis Milletler Kadinlara Ydnelik Ayrimcihgin Onlenmesi Sdz-
lesmesi'ne ilk imza koyan iilkelerden biri olup bu konudaki turn cekincelerini de kaldirmistir. Dola
yisiyla CEDAW sdzlesmesi dogrultusundaki yukumluliiklerimiz bir yana, bu yukumliiliiklerini yerine 
getirme konusunda da son derece gayretli ve dnemli cahsmalar yapiyoruz. 

Sdyle ki: Her §eyden once, CEDAW in bir yukiimliiliigu olarak kabul ettigimiz yasalanmizda 
kadin-erkek esitligini saglayacak diizenlemelerin olusturulmasi ve bunun evrensel mekanizmalarla 
uyumlu hale getirilmesi ki, ddnemimizde, son bes yilhk ddnemde Anayasa'mn 10'uncu maddesin-
den baslayarak Anayasa'mn 90'mci maddesindeki degisiklikler, Tiirk Ceza Kanunu'ndaki degisjk-
likler, is, Kanunu'ndaki degisiklikler ve Ailenin Korunmasina Dair Kanun olmak iizere gok sayida 
yasal degisiklik bu ddnemde gerceklestirildi. 

Gergekten, konusmamda da yer verecegim, giinkii dnemsiyorum, gegtigimiz ddnemde de ger-
geklestirilen Medeni Kanun degisikligini son derece dnemsiyorum. Bu degisikliklerin sadece bir dd-
nemle sinirh olmadigini... Gergekten istenmis olmasina ragmen, dnemli bir gayret sarf edilmis 
olmasma ragmen, biitiin bu diizenlemelerin de bizim ddnemimizde gergeklestirilmis olmasi AK Par-
tinin bu alanda sorumlu bir Bakani olarak bana dogrusu gurur veriyor. Isterdim ki, burada sdz alan 
Sayin Milletvekilimiz de bu ddnemde gergeklestirilenleri de bu anlamda sdylesin. Cunkii bizim her 
seyden once gdrevimiz... Bu Parlamentodaki kadinlann, kadin haklannin hangi noktaya geldigini ve 
bu iilkenin kadmlannin haklan alaninda ne tiir iyilestirmeler yapildigini her seyden once kadinlan
miz bilmeli. Cunku kadin haklan da diger biitiin insan haklan gibi toplum tarafindan bilinmesi ve 
talep edilmesi durumunda gok hizla yayginlasacaktir. Gergekten, bu ddnemden once, cumhuriyetin 
kurulusuyla birlikte, kadinlar igin belki de en dnemli haklar, toplumun esit bireyi olarak kabulii dd-
neminden soma belki de ilk kez ve gok kapsamli degisiklikler bizim ddnemimizde gergeklestirildi. 
Ozellikle 1926 yihnda Medeni Kanun'un kabulii, 1934 yihnda kadinlara segme ve segilme hakkimn 
verilmesi, iilkemiz igin birgok iilke karsilastirmasinda gok daha one gikmamiza yol aciyor. 

Toplumsal gelismeler de aym hizla olsaydi eger, bugiin bu yasal degisikliklerin tekrar tekrar al-
tini gizme geregini duymazdik. Ozellikle az once sdyledigim gibi, haklann gergekle§mesi, tarn an-
lamiyla karsilik bulabilmesi, bu haklann tanimlanmasindan ziyade tamnmasi, bilinmesiyle gok dogru 
orantihdir. Dolayisiyla bu iilkenin belki de en biiyiik problemi, yasalarca gergeklestirilen bu dnemli 
reform niteligindeki degisikliklerin hayatimiza gegirilmesi ve uygulanmasi. Belki de en biiyiik prob-
lemimiz bu. Biliyoruz ki, yasal degisiklikler, eger toplumda bir irade olusmussa Parlamentoya yan-
siyan bu irade en dnemli yasal degisiklikleri bile Mecliste gok hizh bir sekilde gergeklestirebiliriz. 
Nitekim, bu sdyledigim degisiklikler Mecliste herhangi bir ihtilafa konu olmadan gok hizh bir sekilde 
gergeklesti. Fakat yasal degisikliklerin gergeklestirilmesi kadar, hizh bir sekilde yasalann hayata ge
girilmesi miimkiin olmuyor ve gergekten bu sadece Turkiye'de degil, diinyamn her yerinde olumsuz 
gelenekleri ve yanhs anlayislan degistirmek, yasalan degistirmekten gok daha zor. 

Biliyoruz ki, kadin-erkek esitliginin gergek anlamda yasal diizeyde, en ileri iilkelerle esit diizeyde 
saglandigi iilkemizde "Yasalan gikardik, ne yapahm, bu bir sure soma kendiliginden benimsenir." 
gibi bir anlayisi da uygulamaya koymadik. Tarn tersine, gikardigimiz tiim yasalann uygulama ydnet-
melikleriyle birlikte uygulanmasi konusunda, basta kamu otoriteleri olmak iizere, halkin bilinglendi-
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rilmesine yonelik 90k sayida kampanya yaptik. Bugiin, kiz 90cuklannin okullasmasina yonelik ola
rak "Haydi Kizlar Okula" kampanyasi, toplumun turn kesimleri tarafindan bilinen ve bu konuda 90k 
yiiksek diizeyde bir duyarlilik gelistirmistir. 

Bunun yani sira, yine kadma yonelik siddetin onlenmesi konusunda, bilin? olusturulmasi ko-
nusunda "Kadina Yonelik Siddete Son" bashgiyla yuruttugumuz kampanya da yine toplumun bir9ok 
kesimi tarafindan genis bir sekilde anlasilmistir. 

Yine, 9ikartilan tiim yasalann aym zamanda kamu gorevlileri tarafindan anlasilmasi, ogrenilmesi 
i<?in ve uygulamadaki aksakhklann giderilmesi i9in, basta emniyet gorevlilerimiz olmak iizere, sag
hk gorevlilerimiz, din gorevlilerimiz hepsiyle birlikte, biitiin bu e§it imkan ve esit sartlann ger9ek-
lesmesi i9in topyekun bir miicadele veriyoruz. Ozellikle kiz 90cuklann egitim diizeyinin yiikseldigi 
ve 2010 yihna kadar hedefimiz olan kiz 90cuklann okullasma oramni yiizde 100'e ulastirma konu
sunda, son derece basanh bir §ekilde, kiz 90cuklann okullasmasina destek kampanyasi 9er9evesinde, 
kiz 9ocuklanmiz okullara kazandirilmistir. 

Bugiin, ozellikle egitim gorme konusunda maddi olanaksizliklar nedeniyle okullara gonderil-
meyen 90cuklarla ilgili uygulanan ve Sosyal Riski Azaltma Projesi 9er9evesinde yiirutiilen §artli 
nakit transferinden -kiz 90cuklanna odenen iicret ki, daha fazla biliyorsunuz- bugiine kadar 1.757.187 
90cugumuz yararlanmi§trr. 

Bu 9ahsmalann belki de en onemli hedefi, egitim kalitesinin artinlmasiyla birlikte, kadin okur-
yazarhk oraninin yukseltilmesi ve yaygin egitim programlanyla yeniden gozden ge9irilmesidir. 

Bir taraftan kadinlanmizin ve kiz 90cuklanmizin okul hayatlannin daha da uzatilmasma yone
lik olarak 9aba gosterirken, diger taraftan da kadinlann is giiciine katihmi ve toplumsal hayata kati-
hminin olmazsa olmazi kabul ettigimiz diizenlemelerdir ki, bugiin hepinizin de bildigi gibi, is. 
yasalanmizda, kadinlann erkeklerle is giiciine katihmmda herhangi bir olumsuz aynmcihga yol a9a-
cak bir diizenleme olmadigi gibi, cinsiyet esjtligini gozetmek konusunda da bir Basbakanlik genel-
gesi mevcuttur. Ulkemizdeki kadinlann is giiciine katihmi ve istihdam oranlannin artinlmasina 
yonelik olarak da yiirutiilen projelerin, her seyden once is giiciine katihm oranlan arasindaki denge-
sizligin giderilmesine katki saglayacagma inamyoruz. 

Benden once bu konuda soz ahp konusan Sayin Milletvekilimize gore, 2003 yihndan bu yana 
kadm istihdaminda bir dusiis var. Evet, kadm istihdaminda bir diistis. var ama bu rakam son on yilin ra-
kamidir ve son on yih bes yila boldugumiiz zaman, yiizde 39'dan yuzde 27'ye diismiistiir. Yani bir 6n-
ceki donem bes yillik periyoda baktigmiz zaman yaklasik yiizde 12'lik bir kadm istihdami diisiisu vardir. 
Donemimizde yiizde 27'yle ba§layan kadin istihdammdaki dii§iiste, son bes yilda yiizde 3 oraninda bir 
diisiistiir. Kaldi ki, kadmlarm istihdamdan uzaklasmasim saglayacak veya kadmlarm istihdama katih-
mmi engelleyecek bir diizenleme yapilmadigi gibi, az once de soyledigim gibi, ba§ta is yasalan, dogum 
dncesi ve dogum sonrasi izinleriyle birlikte sayisiz olumlu, pozitif diizenleme yapilmi§tir. 

Bugun, bir taraftan kadinlann yoksullugunun azaltilmasi i^in mikro kredi uygulamalanyla des-
tekledigimiz, il ozel idaresi kaynaklanyla uyguladigimiz projeler, diger taraftan egitim goren ve bir 
taraftan giri§imci olmaya 9ahsan kadinlara yonelik destek projelerimizin yam sira ger9ekten en 
onemli 9ahsmalanmizi. . . 2008 yihni istihdam yih ilan ediyoruz -kadinlarla ilgili- ve bu alandaki 9a-
hsmalarla, miicadeleyle ge9irecegiz. 

Bilindigi gibi, iilkemizde egitim olanaklanndan yararlanan iiniversite mezunu kadinlann istih
dama katihmi Avrupa Birligi iiyesi iilkelerin 90gundan ileri. Genellikle, sermayeye ulasamayan, her
hangi bir nakdi birikimi olmayan, egitimi olmayan kadimn istihdama katihmi da bir hayli gu^Iiikler 
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arz ediyor. Oncelikle, az once soyledigim gibi, temel sorun olan egitim ve kadinlann egitilerek bir 
sekilde istihdama katiliminm onundeki engellerin kaldinlmasina 9ahsryoruz. Her §eyden once, su 
anda kadmlarm aleyhine bir diizenleme ger9eklestirilmedigi gibi bunun boyle oldugunu iddia etmek 
de her seyden once haksizhk olur diye diisiiniiyorum. 

Bugiin, Tiirk kadim profesyonel mesleklerde bir 90k Avrupah hemcinslerinden 90k ileri olmakla 
birlikte se9me-se9ilme hakkinin verilmis oldugu 1934 yihndan bu yana ilk kez bu donemde Parla-
mentoda bir si9rama yapilmis ve 50 kadin milletvekili Parlamentoya girmistir. Bunu tabii ki yeterli 
gormiiyoruz. Oniimiizdeki donemlerde artmasini da temenni ediyoruz ama bugiin saglanan si9rama-
nin da onemli bir basan oldugunun altim 9izmek istiyorum. 

Daha once bahsettigim gibi, kadin-erkek esitligini saglamamn ve yasal alanda kaydedilen ge-
lismeleri onemsemekle birlikte bunun tek basina yeterli olmadigini, turn diinyada oldugu gibi iilke-
mizde de olumsuz yargilann kadin-erkek esitliginin saglanmasimn oniinde son derece onemli bir 
engel oldugunu biliyoruz ve bu konudaki miicadeleye yonelik olarak da toplumsal bir zihniyet do-
niisumiiniin paylasilmasi gerekmektedir. Buna yonelik olarak da oncelikle egitim kurumlarim basta 
almak iizere bir zihniyet degisimi ve doniisiimu 9abasini da baslattik. 

Daha once burada defaatle dile getirdigim gibi, kadinlann toplumsal firsatlardan, esit olanak-
lardan yararlanmalan konusunda yaptigimiz miicadeleler, bir taraftan da Avrupa Birligi ve Birlesmis 
Milletlerle yiiriittiigumuz projelerle siiriiyor ve Kadinin Statusii Genel Miidiirliigii tarafindan yiiru
tiilen Birlesmis Milletler ve Avrupa Birligi forumlarindan yararlanmak iizere yuruttugiimiiz projele-
rin en onemlisi Toplumsal Cinsiyet Esitliginin Gu9lendirilmesi Projesi'dir ki, bu projenin alt 
bile§enlerinden birisi de kadina yonelik siddetle miicadeledir. Her iki projede yerel yonetimler, kamu 
kurum ve kuruluslanyla birlikte sivil toplum kurulu§lanna yonelik hizmet modelled gibi 90k genis 
alanlan da kapsamaktadir. 

Bu alanda, her seyden once kadinlara yonelik alanlarda gdstergelerin iyile§mesi ve bu goster-
gelerin iyilesmesiyle birlikte toplumumuzun ger9ekten demokrasi ve kalkinma alaninda onemli ham-
leler yapmasi gerektiginin farkindayiz ve ger9ekten kadinlann tarn ve esit olarak katilmadigi bir 
toplumun ger9ek anlamda demokrasi ve kalkinma olanagini yakalayamayacaginin da bilincindeyiz. 

Bu nedenle, her seyden once bu konuda ozellikle, tiim taraflara 90k onemli bir sorumluluk dii-
§iiyor ve Hukumet olarak biz kadinlanmizi toplumsal yasamin tiim alanlannda gii9lii kilmak iizere 
i§ birligi yaptigimiz ve yiiriittugiimuz 9ahsmalann 90k daha iyi bir noktaya gelecegi konusunda W9 
kimsenin kuskusu olmamahdrr. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Ne liizumu var, evde oturup 9ocuk baksinlar! 
DEVLET BAKANINIMET CUBUKCU (Devamla) - Sozlerimi burada tamamlarken kadin ve 

erkegin esit bireyler olarak paylastiklan bu diinyada herkesin 8 Mart Diinya Kadinlar Giinu'nii en 
i9ten sekilde kutlar, saym heyeti saygiyla selamlanm. (AK Parti siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiirler Sayin Bakamm. 
Sayin milletvekilleri, giindem disi konu§malar tamamlanmistir. 

Gundeme ge9iyoruz. 
Devlet Bakam Sayin Mehmet $imsek, giindemin "Sozlii Sorular" kismimn 1 ve 70'inci srrala-

nndaki sorulan birlikte cevaplandirmak istemislerdir. 
Sayin Bakanin bu istemini sirasi geldiginde yerine getirecegim. 
Ulastirma Bakam Sayin Binali Yildinm, giindemin "Sozlii Sorular" kismimn 2, 15, 19, 20, 21 , 

24, 29, 34, 38, 44, 46, 53, 69, 80, 101, 103, 138, 147 ve 177'nci siralanndaki sorulan birlikte ce
vaplandirmak istemi§lerdir. 
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Sayin Bakanin bu istemini sirasi geldiginde yerine getirecegim. 
Sayin milletvekilleri, Baskanhgin Genel Kurula sunuslan vardir. 
Kanun tasansinin geri ahnmasma dair bir tezkere vardrr, okutuyorum: 

IV.- BASKANLIGIN GENEL KURULA SUNUSLARI 
A) TEZKERELER 
L- Yenilendigi bildirilen (1/1286) esas numarah Dernekler Kanunu, Tiirk Medeni Kanunu ve Icis

leri Bakanhgi Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasari-
si 'nin geri gonderilmesine iliskin Basbakanlik tezkeresi (3/359) 

6/3/2008 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Ilgi: 29/11/2007 tarihli ve B.02.0.KKG/196-279/4638 sayih yazimiz. 
Ilgide kayith yazimiz ile yenilendigi bildirilen 1/1286 esas numarah "Dernekler Kanunu, Tiirk 

Medeni Kanunu ve icisleri Bakanhgi Teskilat ve Gorevleri Hakkmda Kanunda Degisiklik Yapilma
sina Dair Kanun Tasansi"mn Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi icttiztigtinun 75 inci maddesine gore 
geri gonderilmesini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdogan 
Basbakan 

BASKAN - icisleri Komisyonunda bulunan tasan geri verilmistir. 
Meclis arastirmasi acilmasina iliskin, tic genel goriisme acilmasina iliskin onerge vardir. 
Onergeleri okutuyorum: 
B) MECLIS ARASTIRMASI ONERGELERI 
1.- istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 milletvekilinin, Istanbul'daki kayit disi istihdam, 

taseronlasma ve is giivenligi sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/144) 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 
"Istanbul'da Kayit disi iscilik ve ta§eronlasma" konusunun Anayasamizm 98., icttiztigtin 104. 

ve 105. maddeleri geregince arastinlmasi icin bir Meclis Arastirma Komisyonu kurulmasini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygilanmizla. 
1) Sebahat Tuncel (istanbul) 
2) Ahmet Tiirk (Mardin) 
3) Selahattin Demirtas (Diyarbakir) 
4) Fatma Kurtulan (Van) 
5) Emine Ayna (Mardin) 
6) Ayla Akat Ata (Batman) 
7) Mehmet Nezir Karabas (Bitlis) 
8) Bengi Yildiz (Batman) 
9) S im Sakik (Mus) 
10) M. Nuri Yaman (Mu§) 
l l)6zdalUcer (Van) 
12) Aysel Tugluk (Diyarbakir) 
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13) Pervin Buldan 

14) Gultan Kisanak 

15) Akin Birdal 

(Igdir) 

(Diyarbakir) 

(Diyarbakir) 

(Sanhurfa) 16) Ibrahim Binici 

17) Hasip Kaplan 

18) Sevahir Bayindir 

19) Serafettin Halis 

20) Osman Ozcelik 

Gerekce: 

(Sirnak) 

(Sirnak) 

(Tunceli) 

(Siirt) 

Turkiye istatistik Kurumu'nun son verilerine gore Tiirkiye'de 10 milyon 700 bin kisi, yani top-
lam cahsan nufusun yaklasik yansi kayit disi olarak istihdam edilmektedir. Sanayilesme, hizh ve 
plansiz kentlesmenin bir sonucu olarak ortaya gikmis bulunan kayit disi ekonomi, Istanbul' un sehir 
hatlan vapurlannda, banliyd trenlerinde isportacihk yapanlardan, otomobil tamircilerinde ve deri ta-
baklama atdlyelerinde kacak cahsan cocuk yasta Qiraklara, sokak saticilanna kadar pek 90k alaninda 
mevcut bulunmaktadir. istanbul'daki sigortasiz i§?i sayisinin %70'lerde oldugu tahmin edilmektedir. 
Yiiksek maliyet ve ucuz isgiicii ile ozellikle gida, deri, tekstil, metal ve kimya sektdriinde uretim 
yapan isyerleri ruhsatsiz ve denetim olmadan cahsmaktadir. Bugiin Istanbul'daki konfeksiyon atdl
yelerinde cocuk ve kadin yaklasik 700 bin isci sigortasiz ve saghksiz kosullarda ^ahsiyor. 

Bilindigi iizere, istanbul "merdiven alti" olarak tabir edilen binlerce isyeri tarafmdan sanlmi§ du-
rumdadir. istanbul'un her iki yakasindaki yiiz binlerce atdlyedeki milyonlarca iscinin saghksiz ko
sullarda kayit disi olarak cahstinldigi bir gercektir. Ote yandan zor kosullar altinda uretim yapan 
kiiciik isyeri sahipleri de ise aldiklan is9ilerin sigorta primlerini ddeyemeyeceklerini belirtmektedir. 
Kentlesen isgiiciine iiretken is saglamada yetersiz kahnmasi, diizenleyici yasalar ve idari yiiklerden 
kaynaklanan sikintilar ve isgiicii piyasasina iliskin mevzuatin eksikligi ve sayica cok fazla olan kiiciik 
isletmelerin denetimi zorlastirmasi gibi nedenlerle kayit disi istihdam iilkemizde belirleyici bir olgu 
olmaya devam etmektedir. Kayit disi ve diizensiz istihdam konusu pek 90k drnekte etnik ve top-
lumsal cinsiyete dayah bir i§bdliimiinu de beraberinde getirmektedir. istanbul'da isportacihk, tekstil 
gibi sektdrlerde Anadolu'nun bir9ok yerinden gd9 etmek zorunda kalmis yurtta§larimiz, kadinlar ve 
9ocuklar ka9ak olarak asgari iicretin altinda iicretlerle 9ahsmakta, istenildigi zaman isten 9ikanl-
maktadir. 

Ote yandan, isverenin bizzat iirettigi iiriiniin belli par9alanm fabrika dismda alt sdzlesme ile 
baska bir birime devretmesi, iiretim siirecinde daha hantal ve daha maliyetli asamalann mekansal 
olarak baska birimlerce yapilmasim olanakh kilan taseronla§ma iliskileri de kayit disi ve diizensiz is
tihdam olgusunda dnemli bir pay sahibidir. Bu durum, is sdzlesmesinin tanziminde is9ilerin herhangi 
bir hakkinin bulunmamasi, is9ilerin sendikalasmaya gittikleri takdirde taseron isveren tarafmdan is-
lerine son verilmesi, kadrolu isc;ilerle aym isi yapan taseron is9ilerin farkh iicret ve 9ahsma kosulla-
nna tabi tutularak aynmcihga ugramasi, normal 9ahsma siireleri ve giinlerinin disinda yapilan islerde 
fazla mesai iicretinden yoksun birakilmasi gibi uygulamalan da yaygmlastirmistir. Aynca 2005 yi
hnda Bursa'da kadin is9ilerin yanarak can vermesi, Davutpasa'daki maytap atdlyesinde yasanan pat-
lamada kaybettigimiz yurttaslanmiz ve Tuzla tersanelerinde halen devam eden i§<?i dliimleri gibi aci 
drneklerini bildigimiz i§ kazalannda is saghgi ve i§9i giivenligi konulanm diisiik maliyetle iiretim ya-
pabilmek adma gdz ardi eden taseron veya ruhsatsiz is yerlerinin sorumlulugu biiyiiktiir. 
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masi i?in geregini arz ederim. 
1) Fatma Kurtulan (Van) 
2) Ahmet Turk (Mardin) 
3) Selahattin Demirtas (Diyarbakir) 
4) Emine Ayna (Mardin) 
5) Ayla Akat Ata (Batman) 
6) Sebahat Tuncel (istanbul) 
7) Mehmet Nezir Karaba§ (Bitlis) 
8) Bengi Yildiz (Batman) 
9) Sirn Sakik (Mus) 
10) M. Nuri Yaman (Mus) 
l l)6zdalUcer (Van) 
12) Aysel Tugluk (Diyarbakir) 
13)PervinBuldan (Igdir) 
14) Giiltan Kisanak (Diyarbakir) 
15) Akin Birdal (Diyarbakir) 
16) ibrahim Binici (§anhurfa) 
17) Hasip Kaplan (Sirnak) 
18) Sevahir Bayindir (Sirnak) 
19) Serafettin Halis (Tunceli) 
20) Osman Ozcelik (Siirt) 

GEREKCE 
Tiirkiye'nin en verimli ovalanndan biri olan Pazarcik-Narh Ovasi'nda, bdlgedeki sekiz beledi-

yeye ait kentsel ve tibbi atiklann depolanacagi bir kati atik depolama tesisi kurulmasi cahsmalan 
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Kayit disi ekonominin yapisim analiz etmek, bu konuya ydnelik politikalar gelistirmek isteyen 
yerel siyasetciler, kent planlamacilan ve ilgili kurumlara dnemli veriler saglamasi acisindan konuyla 
ilgilenen arastirmacilann desteginin ahnmasi, yine bu cercevede ilgili iiniversiteler ve sivil toplum 
kuruluslanyla is birligi ortamimn yaratilmasi gerekmektedir.Yine kayit disi istihdam ve taseronlasma 
olgusu cahsan bireylerin sosyal guvenlik hakkini ortadan kaldiran, hatta kimi zaman yasamlanni teh-
dit eden bir boyuta ulasmis durumdadir. 

Sonuc olarak, bu konu devletin, is diinyasimn, iiniversite ve sivil toplum kuruluslarinm el ele ve-
rerek cdzmesi gereken bir olgu olarak karsimizda durmaktadir. Bu hususta Meclisimizin de tistiine 
biiyiik sorumluluk diismektedir. Meclisin bu sorumlulugu yerine getirebilmesi icin TBMM biinye-
sinde bir Arastirma Komisyonu kurulmasi dneriyoruz. 

2.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 milletvekilinin, Kahramanmaras 'ta Narh Ovasi 'na ku
rulmasi planlanan kati atik depolama tesisinin gevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken on
lemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/145) 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgma 
Kahramanmaras Ili Pazarcik Ilcesi Narh Ovasina kurulacak olan Kati Atik Cop Depolama Te

sisinin insan saghgi ba§ta olmak iizere cevreye, ekolojik dengeye, tanmsal alanlara ve dogal kay-
naklara verecegi zararlann arastinlarak, ahnmasi gereken tedbirlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasa'mn 98. TBMM Ic Tiizugii'nun 104. ve 105. maddeleri geregince Meclis arastirmasi acil-
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hizla siirmektedir. Ulkemizin dogal, tarihi, kiiltiirel ve ekonomik zenginlige sahip segkin yorelerin-
den biri olan Narh Ovasi'na boyle bir tesisin kurulacak olmasi Kahramanmaras halki ve cevre 6r-
giitleri tarafindan da tepkiyle karsilanmaktadir. Zengin ve sulak tanm topraklan ile pamuk, bugday, 
domates, karpuz, patates basta olmak iizere her tiirlii sebze ve meyve yetistiriciliginin yapildigi bu 
alanin Kati Atik Cop Depolama tesisi icin kullanilacak olmasi yore halkini kaygilandirmaktadir. Son 
yillarda zeytinciligin Avrupa Birligi'nden ahnan tesviklerle hizla yaygmlasmaya basladigi, Tiirki-
ye'nin toplam biber ihtiyacinin yiizde 80'n'inin de karsilandigi herkes9e bilinen bir ger9ektir. Aynca 
bolgede Kurulu Kartalkaya Baraji ve sulama sistemi ovanin yiizde 90'dan fazlasinda sulu tanm ya-
pilmasini saglamaktadir. Bu sayede bolgenin neredeyse tamamina yakm boliimii, 1 'inci sinif sula-
nabilir tanm alam niteligi kazanmistir. Pazarcik-Narh Ovasi'nda uluslar arasi anlasmalara gore, 
korunmasi gereken bitki ve hayvan tiirleri de yasamaktadir. Cop tesisi faaliyete basladiktan sonra 
yorede havanin, suyun ve topragin kirlenmesi ve onemli saghk sorunlannin yasanmasi ka9imlmaz 
olacaktir. Depolanacak 9oplerinden ?ikacak metan gazinin yakilacak olmasindan dolayi 9op tesisi, 
dogal iklim kosullanni da olumsuz etkileyecektir. Aynca zamanla verimli tanm arazileri kullanila-
maz hale gelecek, yorede tanma dayah endiistri 9okecek ve ge9imini tanmdan saglayan yore halki 
bundan olumsuz etkilenecektir. Kati Atik C°P Deposu'nun kuruldugu yerde 9evreye sa9ilacak za-
rarh gazlar, tanmsal uretimde verimi diisiirecegi gibi iiretilen iiriinleri de insan saghgi a9isindan riskli 
hale getirecektir. Bununla birlikte tesisin kurulacagi alanin ge9irgen bir toprak yapisina sahip olmasi 
nedeniyle, mikroorganizmalarin i9me sulanna kansmasi sonucu yore halkimn ge^itli hastahklarla 
kar§i karsiya kalacagi asikardir. 

Aynca bolge maden sahasi olarak kullanilmakta ve su anda Nil-Ay insaat Tic. Tur. San. A.§. 
krom madeni 9ikarmaktadir. Kati Atik Depolama Tesisi kurulacak alan Denizli, Halka9ayir, Maksu-
tusagi koylerine 90k yakin bir mesafede bulunmaktadir. Bolgedeki hakim riizgar yonii 10 bini askm 
niifusa sahip Narh Kasabasina dogrudur. Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasi'nin 56. maddesinde tiim 
yurttaslara "saghkh ve dengeli bir 9evrede yasama hakki" taninmistir. Bu proje bu maddenin a9ik bir 
sekilde ihlal edilmesi anlamma gelmektedir. Aynca alan askeri tatbikatlar sirasinda girislere kapati-
hyor. Bu siirede 9oplerin nasil ve nerde bekletilecegi de belirsizligini koruyan bir ba§ka sorun ola
rak goriilmektedir. Diger yandan bolgede bir baraj projesi de ihale a§amasindadir. Kahramanmaras 
iline bagh il9e, belde belediye baskanlan, koy muhtarlan ve sivil toplum orgutleri temsilcileri bu te
sisin bu alanda kurulmasina karsi 9esitli faaliyetlerde bulunmus ve imza kampanyasi baslatmislardir. 

Tiirkiye'nin en fazla hava kirliligi yasayan illeri arasinda bulunan Kahramanmaras'ta kurulacak 
Kati Atik Cop Depolama Tesisinin, basta insan saghgi olmak iizere ilin ekolojik dengesine; Narh 
Ovasinin dogal, tarihi, kiiltiirel ve ekonomik zenginligine verecegi zararlann yerinde tespiti i^in bir 
Meclis Arastrrma Komisyonu kurulmasmin yararh olacagi kanaatindeyiz. 

3. - Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 milletvekilinin, Egirdir Gdlti ve Havzasi 'ndaki 
qevre sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastir
masi aqilmasina iliskin onergesi (10/146) 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Egirdir Golii, bilindigi iizere Isparta Ili sinirlan i9inde yer alan ve Tiirkiye'nin ikinci biiyiik tath 
su golii olan bir su kaynagidir. Diinyadaki su kaynaklannin son derece kisith olmasi ve buna kar§in 
suya olan talep baskisinin hizh bir sekilde artmasi goz oniine ahndiginda, su rezervlerinin bnemi bir 
kez daha anlasilacaktir. 
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Saygilar sunanz. 
1) Haydar Kemal Kurt (Isparta) 
2) Sureyya Sadi Bilgic (Isparta) 
3) Mehmet Sait Dilek (Isparta) 
4) Mustafa Demir (Samsun) 
5) Mahmut Dede (Nevsehir) 
6) Ibrahim Yigit (istanbul) 
7) Mustafa Atas (istanbul) 
8) Mehmet Ya§ar Oztiirk (Yozgat) 
9) Kerem Altun (Van) 
10) Fehmi Hiisrev Kutlu (Adiyaman) 
11) Cemal Tasar (Bitlis) 
12) Halil Aydogan (Afyonkarahisar) 
13) Mehmet Mustafa Acikahn (Sivas) 
14) Hasan Kara (Kilis) 
15) ikram Dincer (Van) 
16) Edibe Sdzen (istanbul) 
17) CumhurUnal (Karabiik) 
18) Sedat Kizilcikh (Bursa) 
19) Ayse Nur Bahcekapih (Istanbul) 
20) Bayram Ozcelik (Burdur) 
21) Hasan Fehmi Kinay (Kiitahya) 
22) Mehmet Ceylan (Karabiik) 
23) Mehmet Ocakden (Bursa) 
24) Murat Yildinm (Corum) 
Gerekce: 
Egirdir Gdlii; Egirdir ilcesi ve Isparta il merkezinin icme ve kullanma, havzasinda yer alan on-

larca belde ve kdyiin tanmsal sulama ve kullanma suyu talebini karsilayan iilkemizin ikinci biiyiik 
tath su kaynagidir. 

Egirdir Gdlii Havzasi; sahip oldugu verimli topraklar nedeniyle, yogun tanm faaliyetlerinin bas-
kisi altindadir. Tanmsal sulama igin golden asm su cekilmesi, yogun pestisit ve giibre kullanimi ve 
bunlann bilingsizce yapilmasi (ila? ve giibre secimi, kullanim miktarlannm tespiti, uygulama za-
mani ve sayisinin belirlenmesi vb.) tanmsal atiklann havzada kontrolsiizce depolanmasi (yiizey ve 
yeralti su kaynaklannin yakini ve kuru dere yataklannin tercih edilmesi) ve kontrol-denetlemenin ye-
terli olmamasi hususlan bu baskiyi artirmaktadir. 
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Ulkemizde yer alan su havzalannda genelde oldugu gibi, Egirdir Gdlii ve Havzasinda da; fazla 
su tuketimi, evsel, tanmsal ve endiistriyel atiklann yol actigi kirlilik, kontrolsiiz avcilik, dtrofikas-
yon tehdidi, su bitkileri ve su canhlannin yok olma riski gibi sorunlar hizla artarak tehlikeli boyut-
lara ulasmi§tir. 

Egirdir Gdlii ve Havzasinda hizla artan ve tehlikeli boyutlara ulasan kirlilik ve cevre sorunlan
nin; 'Havza Bazh Su Ydnetimi' esaslan ile tespiti ve cdziim icin gerekli onlemlerin ahnmasi amaciyla 
Anayasa'mn 98. ve ic Tiiziigiin 104. Maddesi uyannca bir Meclis Arastirmasi acilmasini arz eder, 
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Diger yandan, gdl havzasindaki yerlesimlerin evsel atiklan, havzadaki yiizey ve yeralti su kay-
naklan icin tehdit unsuru olmayi artarak siirdurmektedir. Ozellikle yerlesimlerde kanalizasyon sis-
teminin yeterli olmayisi ve foseptiklerin tercih edilmesi, antma tesislerinin yeterli olmamasi, kati 
atik ve cop depolama sistemlerinde yer seciminin dogru yapilmamasi, havzadaki yerlesimlere ilis
kin kirliligin tetikleyicisidir. 

Havzada gelisen endiistriyel faaliyetler sonucu olusan atiklar da dnemli bir sorundur. Sanayi 
tesislerine ait antma sistemlerinin olmamasi veya yetersiz kapasiteyle cahsmasi, kontrol ve denetim 
eksikligi sorunu daha da artirmaktadir. 

Yine havza icinde yer alan, gdl kiyisindaki sulak alanlann kurutularak verimli tanm arazisi elde 
etme 9abalan, su kalitesi ve havza klimasini olumsuz etkilemektedir. Aynca; su ku§u, bahklar, su ki-
yisi ve ici bitkilerin yasam ortami yok edilerek biyo cesitlilik azaltilmaktadir. 

Egirdir Gdlii'nde dogal su ddngiisiine yapilan miidahaleler, su seviyesinde degisimlere neden 
olmu§tur. Arazinin egimli olmasi ve dnleyici tedbir ahnmamasi; erozyon ve sediment tasinmasina, 
kiyi boyunca gdl tabamnin dolmasina neden olmaktadir. 

Onceleri, havzada yasayan yiizlerce ailenin gecim kaynagi olan bahkcihk; bahk tiirlerinin ve 
potansiyelinin giderek azalmasi nedeniyle ekonomik bir ugras olmaktan cikmistir. 

Yukanda siraladigimiz ve benzer sorunlann cdziimii icin cesjtli cahsmalar yapilmi§tir, halen 
devam eden cahsmalar da vardir. (TBMM Dilekce Komisyonunun 'Egirdir Gdlii ve Cevresinde Ya-
§anan Cevre ve Kiyi Sorunlannin Giderilmesi' ile ilgili cahsmalar, Isparta II Cevre Orman Miidiir-
lugii koordinatdrliigiinde yiiriitiilen 'Egirdir Gdlii Ydnetim Plani' cahsmasi, Egirdir Gdlii Ozel Hiikiim 
Belirleme Cah§malan vb.) Ancak, bugiine kadar sorunlar cdziilemedigi gibi, agirlasarak devam et-
mektedir. 

Egirdir Gdlii Havzasi'nda sorunlar kontrolden cikmakta ve geri ddniilemeyecek noktaya gelin-
mektedir. Benzer sorunlann cdziimiinde basanh olan iilkelerin ve AB'nin su kaynaklan ydnetiminde ha-
reket noktalan 'Havza Olcekli Ydnetim'dir. (Hatta; iiyelik miizakerelerini yiiriittugiimuz AB'nin 'Su 
Anayasasi' sayilan "Su Cer<?eve Direktifi"nin en dnemli dzelligi, havza olcekli ydnetime dayanmasidir.) 

Egirdir Gdlii ve havzasindan canh ve cansiz cevre icin saglanan faydanin devami amaciyla; 
dogal ortamin yeniden saglanmasi, bunun icin de; gerekli adimlann yeni bir baki? acisiyla ve daha 
fazla gecikilmeden atilmasi gerekmektedir. 

C) GENEL GORUSME ONERGELERJ 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma Grup Baskanvekilleri Ankara Milletvekili Hakki Suha 

Okay, Istanbul Milletvekili Kemal Kdicdaroglu ve Izmir Milletvekili K. Kemal Anadol 'un, Turk Si-
lahh Kuwetlerinin Kuzey Irak Operasyonu konusunda genel goriisme onergesi (8/4) 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgma 
17 Ekim 2007 tarihinde hiikiimetin dnerisi iizerine Turkiye Biiyiik Millet Meclisi biiyiik bir co-

gunlukla Turk Silahh Kuwetleri'nin Irak'a ydnelik bir sinir dtesi operasyon yapmasma karar ver-
mistir. Bu konuda ahnan kararda Tiirkiye'nin PKK terdristlerinin Irak'in kuzeyindeki mevcudiyetine 
ve faaliyetlerine son verilmesi icin yogun siyasi ve diplomatik girisimlerde bulundugu, bu girisim-
lerden beklenen sonuclarin ahnamamasi iizerine, Tiirk Silahh Kuwetleri unsurlanmn Irak'in kuze-
yinden ulkemize ydnelik terdr tehdidinin ve saldirilannm bertaraf edilmesi amaciyla Irak'in PKK 
terdristlerinin yuvalandigi kuzey bdlgesiyle mucavir alanlanna gdnderilmesinin kararlastinldigi be-
lirtilmektedir. Kararda sinir dtesi harekatin hudut, §iimul, miktar ve zamanmin hiikiimetce belirlene-
cegi de kaydedilmektedir. 
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Bu metinden acikca Tiirkiye'nin hedefinin PKK teroristlerinin Irak'in Kuzeyindeki faaliyetlerine 
son vermek oldugu anlasilmaktadir. Esasen daha once 7 Ekim 2003 tarihinde Mecliste kabul edilen 
hiikiimet tezkeresinde de "Tiirkiye'nin milli birligini ve toprak biitiinliigunu tehdit eden teror unsur-
lannin Irak'ta yuvalanmalannin onlenmesi Tiirkiye icin birinci oncelikli hayati konudur. Bu amacla 
Irak'in PKK7KADEK teror unsurlanndan temizlenmesinde ve Irak topraklarmin ileride teroristler 
i?in melee olmaktan 9ikartilmasi i?in gerekli tiim tedbirlerin ahnmasinda Tiirkiye kesin kararhdir" 
denilmekteydi. Bu metinlerden hukiimetin niyetinin Kuzey Irak'tan PKK'nin tasfiyesi oldugu apik^a 
ortaya cikmaktadir. 

Hal boyleyken, 22 Subat 2008 tarihinde baslayan sinir otesi operasyonun PKK'yi Kuzey Irak'tan 
tiimiiyle tasfiye etme amacinin gerisinde kalan, kapsami, zamam ve hedefi sinrrh bir operasyon ola
rak gerfeklestigi goriilmiistiir. Operasyonun bitmesinden 90k kisa bir sure once Amerikan Savunma 
Bakam Robert Gates'in bu operasyonun birkac gun i9inde sonu9landinlmasi, aksi takdirde Ameri-
ka'nin askeri istihbarati kesecegi yolunda beyanlarda bulundugu goriihniis ve Gates'in aym goriisleri 
Ankara'da devlet yetkilileriyle yaptigi goriismelerde tekrarladigi anlasilmistir. Gates'in Ankara'dan 
donerken gazetecilere, operasyonu sona erdirme talebini dort kere tekrarladigini vurgulamasi dikkat 
9ekici olmustur. Bu goriismelerden birka9 saat soma ABD Baskam George W. Bush'un da aym dog-
rultuda bir deme9 vererek TSK'nin bir an once Irak'tan 9ekilmesini istedigi goriilmiistiir. 

Operasyonun Savunma Bakam Gates'in ziyaretinden ve Baskan Bush'un beyanmdan birka9 saat 
soma sona erdirilmesi kamuoyunda Amerika'nin etkisiyle bu yola gidildigi kuskusunu uyandirmis-
tir. Tiirk Birliklerinin 29 $ubat 2008 giinii geri 9ekilmeye basladiklannin once Irak hiikiimet yetki-
lileri tarafindan a9iklanmasi ve saatlerce Tiirk hiikiimet yetkililerinin bu konuda sessiz kalmasi halkm 
kuskulanni arttiranstir. 

Neticede, Kuzey Irak'a yonelik operasyonun PKK'nin tamamen tasfiyesini veya Turkiye'ye bir 
daha saldiramayacak derecede etkisiz kihnmasini saglayacak bir hedefe yonelik olmadigi anlasil
maktadir. TSK'nin 9etin sartlarda ve 90k sayida sehit verme pahasina yiiksek basanyla ger9ekle§tir-
digi bu operasyon maalesef hukiimetin hedefi ve kapsami kisith tutmasi neticesinde Meclisten yetki 
ahrken dile getirdigi ama9lara tiimuyle ulasilmasina imkan vermeden sonlandinlmi§tir. 

Hiikiimetin Meclisten aldigi yetkiyi ni9in sinrrh ama9h bir operasyonu ger9ekle§tirmek igin kul-
landigi, Tiirkiye'nin miittefiki Amerika'nin ni9in PKK'nin Kuzey Irak'tan tasfiyesi amacina ulasil-
mamisken operasyonun sona erdirilmesini talep ettigi, hak Hiikiimetinin Tiirkiye'nin operasyonuna 
ni9in karsi giktigi, Gates'in Ankara'da operasyonun bir an once sona erdirilmesi talebine devlet yet
kililerinin ne cevap verdikleri gibi konulann TBMM'de kapsamh olarak goriisiilmesi bir zaruret ha-
line gelmistir. 

TBMM'de bu ama9la, Anayasa'nin 98, igtuzligun 102 ve 103 iincii maddeleri uyannca genel 
gorii§me a9ilmasini arz ve teklif ederiz. 

CHP Grup Baskanvekili CHP Grup Baskanvekili CHP Grup Baskanvekili 

BA§KAN - Bilgilerinize sunulmustur. 

Onergeler giindemdeki yerlerini alacak ve Meclis arastirmasi ile genel goriisme a9ihp a9ilmasi 
konusunda on goriismeler, sirasi geldiginde yapilacaktir. 

Danisma Kurulunun bir onerisi vardir, okutup oylanniza sunacagim: 

Hakki Suha Okay 

Ankara 

Kemal Kili9daroglu 

istanbul 

Kemal Anadol 

izmir 
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V.- ONERILER 
A) DANISMA KURULU ONE RILERJ 
1.- Genel Kurulun, 11/3/2008 tarihli birlesiminde, bir saat sozlii sorulardan sonra, (10/3), (10/8), 

(10/12), (10/28), (10/31), (10/33), (10/38), (10/42), (10/47), (10/56), (10/59), (10/62), (10/64), 
(10/65), (10/68), (10/71), (10/84), (10/87), (10/89), (10/98), (10/101), (10/119), (10/145) ve (10/146) 
esas no.lu Meclis arastirmasi dnergelerinin birlestirilerek gorusiilmesine; 12/3/2008 Car samba 
giinkii birlesiminde sozlii sorularin gorusulmemesine ve cahsma saatlerinin yeniden diizenlenme-
sine iliskin Danisma Kurulu dnerisi 

Genel Kurulun 11.3.2008 tarihli Birlesiminde; bir saat sozlii sorulan miiteakiben gundemin 
"Genel Gdriisme ve Meclis Arastirmasi Yapilmasina Dair Ongdriismeler" kismimn 3,4, 5,15,19, 21, 
22, 23, 27, 34, 37, 40, 42, 43, 46, 48, 61, 64, 66, 75, 78, 94. siralannda yer alan 10/3, 10/8, 10/12, 
10/28, 10/31, 10/33, 10/38, 10/42, 10/47, 10/56, 10/59, 10/62, 10/64, 10/65, 10/68, 10/71, 10/84, 
10/87, 10/89, 10/98, 10/101 ve 10/119 ve biraz once okunan 10/145 ve 10/146 esas nolu, cevre ve 
9evre kirliliginin dnlenmesi ile ilgili Meclis arastirmasi dnergelerinin birlestirilerek goriisiilmesi, 
12.3.2008 Carsamba giinkii Birlesiminde sozlii sorularin gdriisiilmemesi, Genel Kurulun; 12.3.2008 
Carsamba giinkii Birlesiminde 14.00-23.00 ve 13.3.2008 Persembe giinkii Birlesiminde 14.00-20.00 
saatleri arasinda cahsmalanni siirdurmesinin Genel Kurulun onayina sunulmasi Danisma Kurulunca 
dnerilmistir. 

BASKAN - Oneri iizerinde sdz isteyen? 
KAMER GENC (Tunceli) - Sayin Baskan, sdz istiyorum. 
BASKAN - Sayin Gene, buyurun efendim. 
Aleyhte degil mi? 
KAMER GENC (Tunceli) - Aleyhte efendim. 
BA$KAN - Hayir, belirtelim de, ona gore. Belki sasarsiniz! 
Buyurun. 
KAMER GENC (Tunceli) - Sayin Baskan, lehte de konusabilirim de siz "aleyhte" deyince, sizi 

kirmamak icin aleyhte dedim. 
BA$KAN - Buyurun. 
Siireniz on dakika. 
KAMER GENC (Tunceli) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Danisma Kurulu Onerisi 

No.: 27 Tarihi: 11.3.2008 

Sadullah Ergin 
Adalet ve Kalkinma Partisi 

Grubu Baskanvekili 
Mehmet $andir 

Milliyetci Hareket Partisi 
Grubu Baskanvekili 

Kdksal Toptan 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi 

Baskam 
Hakki Suha Okay 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Baskanvekili 
Selahattin Demirtas 

Demokratik Toplum Partisi 
Grubu Baskanvekili 
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Tabii, Mecliste siyasi parti gruplan olan partilerin genel baskanlan, her sah giinii grup toplan-
tisi yapar, o haftaki giinliik olaylan kamuoyuyla paylasrr. Tabii, bizim gibi tek, bagimsiz olunca, biz 
de bu vesileyle, Danisma Kurulu onerileri vesilesiyle de olsa iilkedeki sorunlan dile getirme firsa-
tim yakaladigimiz i?in ve bunlari burada dile getirdigimiz i<?in arkadaslanmizin ahnmamasi lazim, 
tepki de gostermemeleri lazim. 

Degerli milletvekilleri, iste, asagi yukan dbrt bes giindiir kendi secim bolgemde gezdim gel-
dim. Hakikaten, 90k biiyiik sikinti var, insanlarimiz 90k biiyiik sikinti i9inde. Tabii, 90k agir kis sart-
lannin gelmesi nedeniyle, oradaki tabii 9ahsan biirokrat arkadaslanmizin kusurlanndan kaynaklanan 
bir hizmet eksikligi degil de ama kis sartlanmn getirdigi sikmtilar nedeniyle 90k biiyiik yol tahribatlan 
var. Insanlar son derece yoksul vaziyette. Degerli milletvekilleri, inanmanizi istiyorum, gen9 gen9 90-
cuklar, gen9 gen9 insanlar ille is istiyorlar. Yani, boyle, diyor ki: "Sayin Milletvekilim, ozel konus-
mak istiyorum. Evime getirecek ekmek parasi yok cebimde." Bakin, bunlar 90k onemli. Bakin, yani 
Meclisin 9ahsmasinin her seyden once bu iilkedeki yoksulluk meselesine bir 9are bulmasi lazim. 
Tiirkiye'nin kaynaklan buna elverisli arkadaslar. Bakin, hi? olmazsa her aileye asgari iicret seviye-
sinde bir gelir seviyesini saglayabilecek bir diizenleme yapahm. Yani insanlan a9hga mahkum et-
meyelim. 

Bakin, Tayyip Bey hammlara diyor ki: "U9 90cuk dogurun." U9 90cuk dogurmak kolay ama 
onlann egitimini yapmak, onlara is bulmak, onlan a9hga mahkum etmemek meselesi onemli. Yani 
siz insanlan kaybedecek bir seyi olmama durumunda biraktiginiz zaman, o insanlar, o memlekette 
hakikaten 90k sikinti yaratabilir. Onun i9in, hepimizin Tiirkiye Cumhuriyeti devleti hudutlan i9eri-
sinde yasayan insanlanmizi asgari, onlann ge9imlerini saglayabilecek bir gelir diizeyine kavu§tur-
mamiz lazim. Buna kavusturacak imkanlar vardir. Eger devlet hakikaten kaynaklanni rasyonel bir 
§ekilde kullanirsa, vergiyi rasyonel bir sekilde tahsil ederse, harcamalan diiriist yaparsa, suistimal-
ler olmazsa Tiirkiye'deki kaynaklar, Tiirkiye'deki bir9ok insani, biitiin niifusu, yani bugiin 70 mil-
yon niifusu besler, belki 100 milyonluk niifusu rahat besler. Ama yeter ki devleti yonetenler ceplerini 
doldurma pesinde kosmasinlar, ihalelerde suistimaller olmasin, herkes gelirine gore vergisini odesin 
ve hak9a bir gelir dagihmi meselesi olsun. Eger bunlar oldugu takdirde, sayin milletvekilleri, inam-
niz ki bu memleket, bu niifusu hem rahat besler hem de bu memlekette kimse sikinti i9inde olmaz. 

Iste, geziyoruz, mesela korucular var, diyorlar ki: "Sayin Milletvekilim, bakin, biz hayatimizi 
tehlikeye koyduk, gittik, silahh miicadeleye katkida bulunduk. Peki, bizim durumumuz ne olacak?" 
Yani, bir muallakhk i9inde. Bek9i, maasindan sikayet ediyor; polis, maasindan sikayet ediyor, hele 
emekliler "Ya, yani, bizi o kadar bir sefalet iicretine mahkum ediyorsunuz ki ve iistelik de tabii, hedef 
de milletvekillerini gosteriyorlar hep kendinizi dii§iinmeyin, biraz da bu dar gelirliyi, emekliyi, yok-
sulu dii§iiniin." diyorlar. Bu itibarla, bu konularda bence Meclisimizin oncelikle bir diizenleme yap-
masi lazim. Yani, emeklilerin maasjarimn yiikseltilmesi, iste, bek9inin, korucunun statiisiiniin bir 
sosyal giivenceye kavusturulmasi lazim. Bunlar Hukumetin dii§iinmesi gereken konular. Bu itibarla, 
bu konularda ciddi tedbirler almamiz lazim, ciddi bir vergi incelemesi yapilmasi lazim, ciddi bir 
vergi reformu getirmek lazim ve bunlarla Tiirkiye'deki yoksul insanlara sikintilanm giderebilecek du-
rumlar yaratmak lazim. 

Ozellikle siyasi iktidar... Tabii, KPSS yoluyla kamu personeline memur ahmyor ama iste, bu, 
bir9ok yerlerde, bu temizlik isleri, guvenlik meseleleri ozel sirketlere veriliyor ama bu ozel shketlere 
de, iste, oradaki miilki idare amirleri... Mesela bir vatandas gidiyor, iste, farz edelim Ziraat Banka-
sinin, i§te, guvenlik hizmetlerini ahyor ama Hiikumet -iktidar partisi- diyor ki: "Kardesim, ille benim 
gosterecegim kisileri oraya atayacaksmiz." Bu kisiler kimler? AKP'nin milletvekilleri ile ozellikle 
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il ve ilce teskilatlannm gosterdigi kisiler. Bari bunlan da hi? olmazsa KPSS'deki bir sisteme gore otur-
tursaniz sizler de rahat edersiniz hem de bu saibe de kalkar, yani ille siyasi iktidann emrindeki kisi
ler belirli bir yerlere ataniyor, otekilere bir hak taninmiyor. Bu vesileyle de bu goruntii ortadan kalkar. 
Bence eger AKP, iktidar partisi hakikaten biraz bu yonden adaletli goriinmek istiyorsa bu yolda bir 
diizenleme yaparsa iilkede birtakim sikintilar da yok olur. 

Sayin milletvekilleri, gecen giin Danistay bir karar verdi. Danistay, ozellikle bir vatanda§in a?-
tigi davada Anayasa'nin 24'iincii maddesindeki hiikmii aynen uyguladi, iste, dedi ki . . . Biliyorsunuz 
24'iincii madde "Din kultiirii ve ahlak dersi zorunlu dersler arasindadir. Bunun dismda din egitimi, 
biiyiiklerin kendi nzalanyla, ku?iiklerin de ebeveynlerinin istegi dogrultusunda olur." Bu karar kadar 
dogal, diiriist -zaten temeli diiriist de- hukuka uygun olan bir karar yok. Ama, simdi, Anayasa'mizin 
136'nci maddesinde tarifi yapilan ve cok saygideger bir makam olan Diyanet Isleri Baskanhgimi-
zin.. . Iste, Anayasa'da, laiklik ilkesi dogrultusunda, biitiin siyasi gdriis ve diisiincelerin dismda ka-
larak ve millet9e dayamsma ve biitunlesmeyi ama? edinen bir kurum Diyanet i§leri Baskanhgi, 
hakikaten hepimizin de saygi duydugu bir kurum, ama, nedense bu kurumun basindaki arkadas, si
yasi iktidara hemen sahip cikti: "Efendim, Danistay boyle bir karar veremez, bize danismasi lazim." 

Arkadaslar, simdiye kadar bir hukuk devletinde hangi konuda hakimler gitmi§ de ille din bilgisi 
sahibi olan kisilere sormu§? Boyle bir sey olamaz yani. Sayin Diyanet isleri Baskanirmza biz saygi 
duyuyoruz, o kuruma 90k saygi duyuyoruz, hakikaten 90k kutsal bir kurum, ama o kurumun basmda 
bulunan insanlarm, siyasi iktidara 90k, boyle, onlara fedakarhk yapabilecek davranis biciminde ol-
mamalan lazim. Yani, Anayasa'da tarifi yapilmis olan bir kurum niteligini korudugu takdirde, biitiin 
insanlar tarafindan saygi goriir, saygi beslenir. 

Nitekim, bu konuda, Avrupa insan Haklan Mahkemesi de programlan incelemis, diyor ki: "Din 
kultiirii, iste, sudur kardesim. Ahlak dersi sudur." Yani, bunlar genel kavramlar. Yani, din kultiirii 
derken, sen tek bir mezhebe dayah bir dinin ilkelerini aciklayamazsin. iste, islam dininde ?ok yiice 
ki§iler var, Pir Sultan Abdal var, Haci Bekta§ Veli var, Mevlana var, yani sayabildigimiz kadar cok 
degerli zatlar var. Bunlann insanhga yaklasimlan, bunlann kiiltiir ve ahlak konulannda verdikleri 
genel bilgiler var. iste, bana gore en giizel ahlak da "Eline, diline, beline sahip ol." ciimlesinde ken-
disini bulan ahlak tiiriidiir. Yani bu tip, bu kadar tarafsiz, en azindan o memlekette -yani hadi bira-
kahm Hristiyanhgi, Museviligi de ama bunun dismda- islam dini icindeki biitiin giizel fikirleri 
ogrencilere ogretebilecek bir programla ogrencilerin karsisina cikmasi lazim. Danistaym da verdigi 
bu; diyor ki: "Kardesim, 24'iincii maddeye uygun program yap." Yani "Ders kitabini bastir." Ama, 
Danistay kelimesini duyunca bazilan, hemen, iste kan gormiis boga gibi bilmem bashyorlar sey et-
meye, yani belli bir tepki gostermeye bashyorlar. Bu da dogru bir sey degil. Bence, burada Danista
ym verdigi karara saygi duymak lazim. Zaten, Avrupa insan Haklan Mahkemesi de programi 
incelemi§, yani Tiirkiye'de egitimde verilen programi incelemis. 

Bunun dismda "Din egitimini vereceksen, eger zaten on sekiz yasmdan biiyiikse kendi istegiyle 
o din egitimini alabilir, ama on sekiz ya§indan kii9ukse ebeveynlerin nzasi gerekli." diyor. O itibarla, 
bu 90k a?ik ve netken, buna ragmen 9ikip da birilerinin, efendim "Danistay bilmem seyi kaldirdi." 
demesi, yani efendim "Din egitimi zorunlu degildir." deme gibi veya efendim "Anayasa'ya uymak 
zorunda" demesi kadar bu karan gaflet ve delalet sayilabilecek bir diisiince tarziyla yorumlamasi, ha
kikaten Tiirkiye'de bazi 9evrelerin olaylara bakis a9isinin gostergesini gostermektedir ki bu da 90k 
ilkel bir diisiince tarzidir. Bu gibi seylerde bence, hele ozellikle bazi kurum ve kurumun basinda bu
lunan insanlarm da o kurumlarina zarar vermemesi i9in buna dikkat etmesi lazim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
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BASKAN - Buyurun Saym Gen?. 
KAMER GENC (Devamla) - Degerli milletvekilleri, yine kendi ilimden de bir iki ciimle daha 

bahsedeyim. 
iste, dgrenci yurdu... Yiiksekokula gittim, hala ilimizde bir pansiyon yok, yurt yok yuksekdg-

retim dgrencilerimizin kalabilecegi. iste, 510 kisilik dgrenci yurdunda... iste, ancak ev bulabilen, 
cesitli kamu kurumlanna dagilan dgrenciler disinda 150 dgrenci kaydini dondurmus. Rica ediyoruz, 
bunlara sahip ciksin, orada bir yurt yapilsin. 

Bir de kara yollan.. . Bizim ilimiz de 90k hassas bir bdlgedir, silahh eylemlerin oldugu bir bdl-
gedir. O kara yollannm muhakkak saghkh bir sekilde asfaltlanmasi lazim. Eger saghkh bir sekilde 
asfaltlanmazsa oraya konulacak bir bombamn orada yaratacagi zayiatin sorumlulugu o hizmeti yap-
mayanlara aittir. Buradan Hukumeti uyanyorum. 

Saygilar sunuyorum efendim. 
BA$KAN - Tesekkiirler Sayin Gene. 
Baska sdz isteyen var mi lehte veya aleyhte? Sdz isteyen yok. 
Danisma Kurulu Onerisini oylanniza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmistir. 
Sayin milletvekilleri, ic Tiizuk'iin 37'nci maddesine gore verilmis bir dogrudan giindeme ahnma 

onergesi vardir, okutup isleme alacagim ve oylanniza sunacagim. 
TV.- BASKANLIGIN GENEL KURULA SUNU$LARI(Devam) 

D) ONERGELER 
I.- Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan 'in, Turk Ceza Kanununda Degisiklik Yapilmasina Iliskin 

Kanun Teklifi'nin (2/27) Iq Tiizuk'iin 37'nci maddesine gore dogrudan giindeme ahnmasina iliskin 
onergesi (4/33) 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina 
(2/27) esas numarah Turk Ceza Kanunu'nda Degisiklik Yapilmasina iliskin Kanun Teklifi'nin 

kirk bes gun icerisinde Adalet Komisyonunda gorusiilemediginden dolayi ic Tiiziik'iin 37'nci mad
desine gore dogrudan Genel Kurul giindemine ahnmasim arz ederim. 

Hasip Kaplan 
Sirnak 

BA§KAN - Saym Kaplan, konusacak misiniz efendim? 
HASIP KAPLAN (Sirnak) - Evet efendim. 
BASKAN - Buyurun. (DTP siralanndan alkislar) 

HASiP KAPLAN ($irnak) - Saym Baskan, degerli milletvekilleri; 301 'inci madde Tiirkiye'de 
demokrasiyi bire bir ilgilendiren, son yillarda en cok tartisilan, Nobel ddulii almis yazarlanmizin, ga-
zetecilerin, bilim insanlannin yargilandigi ve ne yazik ki bu madde nedeniyle Hrant Dink'in katle-
dildigi ve toplumsal gerilim kaynagi olan bir maddeyle ilgili teklifimiz bu maddenin tiimden Ceza 
Yasasi'ndan kaldinlmasiyla ilgilidir. 

Bu Yasa nedeniyle yargilanan isimlere bir kez baktigimizda bile vahamet ortaya cikmaktadir. 
Orhan Pamuk, Elif $afak, Hrant Dink, Perihan Magden, Baskin Oran, ibrahim Kaboglu, Murat Beige, 
Haluk $ahin, ismet Berkan, Hasan Cemal, Ragip Zarakolu, Sarkis Seropyan, Arat Dink ve daha nice 
insanlar bu nedenle yargilanmislardir ve bu maddeyle ilgili seksen yildir Turkiye, 1926'da fasist ital-
yan yasasindan aldigi, eskiden 159'uncu madde olarak bilinen bu madde nedeniyle hala dusiince 
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drgiitleme dzgiirliigii ihlal edildigi gibi su an 199 kisiden bircogunun yargilandigi bu dava nedeniyle, 
ne yazik ki, Ergenekon ceteleri, irkci bazi drgiitlenmeler, yazarlann yargilandigi adliye binalanna 
saldinlara giderek gergekten bu maddeyle ilgili yargilanan yazarlanmiza karsi eylemler yapmislar-
dir ve bu madde nedeniyle hem gazetecilerin ihbarcihga zorlanmasi hem yogun otosansiiriin kulla-
nilmasi hem sokak baskisimn uygulandigi bir madde oldugu gibi sadece gectigimiz yil icinde 34 
gazeteci, 12 medya orgamnin saldiriya ugramasi, 18 gazeteci, toplam 22 kisinin ve 6 medya organi-
nin tehdit edilmesi, yargi dniine cikanlan 254 kisiden 55'inin yine bu madde nedeniyle olmasi bu 
maddenin vahametini ortaya koymaktadir. 

Simdi, Avrupa Birligi siirecinde bu maddenin kaldirilmasryla ilgili ilerleme raporunda yer alan ve-
rilere baktigimiz zaman, Avrupa Birligi 301'inci maddenin tamamen kaldinlmasini sdyliiyor. Evet, bu 
konuda Hukumet, AKP de bir yasa taslagi oldugunu sdyliiyor. Biliyoruz, ikide bir kamuoyuna acikla-
malar yapihyor ama nedense bir tiirlii Meclise getiremiyorlar. "Niye getirmiyorsunuz?" diye soraca-
gim... Giiliiyor arkadasimiz ama... Yani makyaj yapilarak 301 'inci maddenin Meclise getirilmesi dahi 
ertelenirken yani sunun surasinda bu yasa teklifimiz reddedildigi zaman, iistelik AKP oylanyla redde-
dilirse ic Tiiziik geregi iki ay siireyle bu yasayi getiremeyeceksiniz. Demek ki iki ay daha sallamis ola-
caksiniz. Boyle bir niyet gdziikiiyor. Halbuki bu teklifin gdriisiilmesinin kabulii karsinda siz de teklifinizi 
getirebilirsiniz, agabilirsiniz. Bu, burada, Mecliste bunlar birlikte gdriisiilebilir diye diisiiniiyoruz. 

Simdi, burada hep Avrupa drnekleri de veriliyor, "Yok bu madde baska yerlerde var.. ." Hayir. 
Size 90k acik sdyliiyorum: Bakm, 301'inci maddenin kaldinlma gerek9esini ne Avrupa Birligine ne 
baska nedenlere baghyoruz. Bu maddeyle ilgili 90k 90k a9ik olarak Turk Ceza Kanunu'nun 216'nci 
maddesinin ikinci fikrasinda hiikiim var. Farkh kesim, simf, irk, din, mezhep, cinsiyetleri asagilamak 
SU9 kapsamina ahnmis 216'nci maddede. Aym seyi tekrar 301 'de tekrarhyorsunuz. 

Simdi, aym konuda, 299'uncu maddede Cumhurbaskanina hakaret var, 300'uncii maddede dev-
letin alametlerinin asagilanmasi ve egemenligine ydnelik var, 305'inci maddede temel yararlar var, 
311'inci maddede yasama orgamna karsi su9lar var, 313'te Hiikumete kar§i su9lar var. Simdi bu 
kadar kapsam i9ine ahmiiis, Tiirk Ceza Kanunu'nun kapsama aldigi bir konuda, 301'inci maddede, 
italyanlann dahi vazge9tigi bu yasada biz hala niye israr ediyoruz? 

Kamuoyu, burada, ger9ekten Hukumet ve AKP tarafmdan da 90k ciddi bir sekilde, yanhs bir se
kilde bilgilendiriliyor, deniliyor ki: "Efendim, Avrupa devletlerinde bu var." Avrupa devletlerinde 
sdz konusu maddeyle ilgili olarak baktigimiz zaman, 1926 Mussolini italyasi'ndaki hiikmii bizimkiler 
degistirerek almis kendilerine. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafmdan kapatildi) 
BASKAN - Buyurun Sayin Kaplan. 
HASIP KAPLAN (Devamla) - Baghyorum. 
Italya'dan almislar, kendilerine uydurmuslar. Bir de Polonya'da var. Orada da... Polonya ile 

Italya'da yer alan bu yasa hiikmii, bakiyoruz, diger iilkelerde yer almiyor. Nasil almiyor? Cok a9ik. 
Bunun drneklerine baktigimiz zaman, Almanya, Fransa, Portekiz, Ispanya, Avusturya, Hollanda'daki 
mevcut sekilleriyle bu sekilde yargilama oranlanni koydugunuz zaman, hic;birisi 301'inci maddeyle 
drtiismemektedir. 

301 'inci maddeyi biz ge9misten bu yana, cumhuriyetin seksen bes yih boyunca 159'uncu madde 
olarak... Siirekli olarak yazarlann, aydinlann yargilandigi, diisiince dzgiirlugiiniin dniiniin kisitlan-
digi, bununla irk9ihk yapildigi, aynmcihk yapildigi, bunun sonucu olarak olu§an gerginlik sonucu 
olarak da Hrant Dink'in olduriilmesine neden oldugu igin 301'inci madde katil bir maddedir. Katil 
olan bir maddeyle anilan bir Turkiye 9agda§ uygarhk diinyasinda yer bulamaz. 
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Bu duygularla, teklifimize desteklerinizi bekliyorum sayin milletvekilleri. (DTP siralanndan al
kislar) 

BASKAN - Tesekkiirler Sayin Kaplan. 
Onerge iizerinde, Veysi Kaynak, Kahramanmaras Milletvekili soz istemisjerdir. 
Buyurun Sayin Kaynak. (AK Parti siralanndan alkislar) 
HASIP KAPLAN (Sirnak) - Vallahi, saatinde Bengi Bey dilekce vermisti. Nasil oldu Baskanim? 

Yani... 
BALKAN - Nasil? Anlamadim. 
HASIP KAPLAN (Sirnak) - Kanunlar Dairesinden ogrendigimiz anda Bengi Bey de dilekce 

vermisti. 
BA$KAN - Bana gelen liste bu. 
HASIP KAPLAN ($irnak) - Yani,'vallahi Baskanim, biz de sa§inyoruz bazen. Gercekten de 

sasinyoruz. 
BASKAN - Ben de sasinnm o zaman, yani oyle bir sey varsa. (Giiliismeler) 
HASIP KAPLAN (Sirnak) - Bizi sa§irtiyorsunuz. Vallahi billahi, aldigimiz anda bunu, dilekce 

verdik, arkadasimiz soz istedi. Bu kadar da olmaz yani. Bes dakikadir hepsi. 
BA$KAN - Ben buna baghyim efendim, buraya gelen Listeye baghyim. 
SIRRI SAKIK (Mu§) - Sayin Bakan, bizim okudugumuz fezlekelerde "su" diye bir seyin ol-

madigini... Oysaki acik bir sekilde olmasma ragmen, Parlamentoyu yaniltan bir aciklama yapti. 
BASKAN - Buyurun Sayin Kaynak. 
VEYSI KAYNAK (Kahramanmaras) - Sayin Baskan, saym milletvekilleri; Sirnak Milletvekili 

Hasip Kaplan'in Turk Ceza Kanunu'nda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Kanun Teklifi'nin Meclisi-
miz Ic Tuzuk'iiniin 37'nci maddesine gore dogrudan giindeme ahnmasina iliskin onergesi hakkinda 
§ahsim adina soz almi§ bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Sayin milletvekilleri, Tiirk Ceza Kanunu'nun 30l ' inci maddesi Turklugu, cumhuriyeti, Tiirkiye 
Biiyiik Millet Meclisini, hukumeti, devletin yargi organlanm, askeri veya emniyet teskilatim alenen 
asagilamayi yasaklamaktadir. 

SIRRI SAKIK (Mus) - Peki, diger halklar ne olacak? 
VEYSI KAYNAK (Devamla) - Ancak maddenin 4'iincu fikrasi, elestiri amaciyla yapilan dii-

siince aQiklamalanm su? saymamaktadir. 
Degerli milletvekilleri, bu maddeye benzer diizenlemeler esasmda bir?ok Avrupa Birligi iilke-

leri kanunlannda da mevcuttur. AK Parti olarak biz de 301'inci maddenin tamamen Tiirk Ceza Ya-
sasi'ndan, Tiirk Ceza Yasasi metninden cikartilmasina taraftar degiliz, ?iinkii korumayi ama?ladigi 
degerler, hepimizin tizerine titredigi hepimizin ortak degerleridir. Ancak bu maddenin uygulanma-
sindan kaynaklanan bir kisim sikintilann, bir kisim problemlerin varhgim da kabul ediyoruz. Bu se-
beple, uygulamadan kaynaklanan bu sikintilann, yorum farklanndan kaynaklanan sikintilann 
giderilmesi amaciyla partimizce de bir kanun teklifi hazirlanmaktadir. Bu sebeple, hazirlanan bu 
kanun teklifi Biiyiik Millet Meclisi gundemimize geleceginden, §irnak Milletvekili Sayin Hasip Kap
lan'in, bu maddenin tamamen Tiirk Ceza Yasasi kapsammdan cikartilmasina iliskin onergesine ret 
oyu verecegimi belirtiyor, hepinizi saygiyla selamhyorum. (AK Parti siralanndan alkislar) 

BA$KAN - Te§ekkiirler Saym Kaynak. 
Onergeyi oylanniza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Onerge reddedilmistir. 
Sayin milletvekilleri, giindemin "Secim" kismina geciyoruz. 
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VI.- SECEVILER 
A) KOMISYONLARA UYE SE0MI 
1.- (10/27, 34, 37, 40, 102) esas numarah Meclis Arastirmasi Komisyonuna iiye secimi 
BASKAN - Zeytin ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretiminde ve Ticaretinde Yasa

nan Sorunlann Arastinlarak Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Genel Kurulun 
22/1/2008 tarihli 52'nci Birlesiminde kurulan (10/27, 34, 37, 40, 102) esas numarah Meclis Arastir
masi Komisyonu iiyeliklerine siyasi parti gruplannca gosterilen adaylann listesi bastinhp sayin iiye-
lere dagitilmistir. 

§imdi listeyi okutup oylanniza sunacagim: 
Zeytin ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretiminde ve Ticaretinde Yasanan Sorunlann 

Arastinlarak Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan Meclis Arastirmasi Ko
misyonu Uyelikleri Aday Listesi (10/27, 34, 37, 40, 102) 

Adi Sovadi Secim Cevresi 
AK Parti (10) 

Ahmet Ertiirk 
A. Edip Ugur 
Ismail Ozgiin 
Ali Koyuncu 
Mehmet Salih Erdogan 
Abdulhadi Kahya 
Hiiseyin Devecioglu 
Recai Berber 
Ibrahim Mete Dogruer 
Ilhan Evcin 

Ergiin Aydogan 
Kemal Demirel 
Giirol Ergin 

Ali Uzunirmak 
Ismet Buyiikataman 

Ibrahim Binici 

CHP (3) 

MHP(2) 

D T P ( l ) 

Aydm 
Bahkesir 
Balikesir 
Bursa 
Denizli 
Hatay 
Kilis 
Manisa 
Osmaniye 
Yalova 

Balikesir 
Bursa 
Mugla 

Aydm 
Bursa 

Sanhurfa 
BASKAN - Listeyi oylanniza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-

mi§tir. 
Meclis ara§tirmasi komisyonuna segilmis bulunan sayin uyelerin 11/3/2008 Sail gunii (bugiin) 

saat 17.30'da Halkla iliskiler Binasi, B Blok 2'nci kat, 4'iincii bankoda bulunan Meclis Arastu-asi Ko
misyonlan Toplanti Salonunda toplanarak baskan, baskan vekili, sozcii ve katip secimini yapmala-
n m rica ediyorum. 

Komisyonun toplanti yer ve saati aynca plazma ekranlannda duyurulacaktir. 
Sayin milletvekilleri, giindemin "Sozlii Sorular" kismina geciyoruz. 
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VIL- SOZLU SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu 'nun, tesvik kapsaminda yatmmcilara verilmesi 

gereken enerji desteklerine iliskin Devlet Bakani Mehmet Simsek'ten sozlii soru onergesi (6/196) ve 
Devlet Bakani Mehmet Simsek 'in cevabi 

2- Gaziantep Milletvekili AkifEkici 'nin, yatirimlarin ve istihdamin tesvikine ve Gaziantep 'in du-
rumuna iliskin Devlet Bakani Mehmet Simsek 'ten sozlii soru onergesi (6/360) ve Devlet Bakani Meh
met Simsek 'in cevabi 

BASKAN - Devlet Bakani Sayin Mehmet Simsek giindemin "Sdzlu Sorular" kisminin 1 ve 
70'inci siralanndaki sorulan birlikte cevaplandirmak istemislerdir. 

Simdi bu sorulan sirasiyla okutuyorum: 
Turkiye Biiyiik Meclisi Baskanhgina 

Asagidaki sorulanmin Devlet Bakani Sayin Mehmet Simsek tarafmdan sozlii olarak cevaplan-
dinlmasini arz ederim. 

Saygilanmla. 
Ferit Mevlut Aslanoglu 

Malatya 
Tesvik yasasi uyannca yatmmcilara verilmesi gereken enerji destekleri, 
l)Ne zamandan beri ddenmiyor? 
2)Yatmmcilarin bugiine kadar birikmis ne kadar alacagi vardir? 
3)Yatmmcilara ddenmesi gereken alacaklan ne kadardir? 

4)Yatinmcilann bu alacaklan icin mahsup sistemi getirmeyi diisiiniiyor musunuz? 
5)Bu alacaklar ne zaman ddenecektir? 
6)Yatinmcilann bundan soma dogacak alacaklanni aksatmadan her ay ddemeyi diisiiniiyor mu

sunuz? 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Asagidaki sorulanmin Devlet Bakani Sayin Mehmet Simsek tarafmdan sozlii olarak cevaplan-
dmlmasini arz ederim. 

Saygilanmla. 
AkifEkici 
Gaziantep 

Uygulamada olan 5084 sayih Kanunun etkin olmadigi, yatinmciyi dzendirmek ve ydnlendirmek 
igin yetersiz olusu kamuoyu tarafmdan kabul edilmektedir. 

Bir tesvik sistemi uygulanacaksa sektdrel bazda olmahdir. Gaziantep gibi son 15 yilda biiyiik ati-
limlar gergeklestirerek 24 milyon m2 den olusan 4 Organize Sanayi Bdlgesi kuran, 65 000 kisiye is
tihdam saglayan bir sehir cezalandmlmistir. 

1) Mevcut tesvik sistemini nasil degerlendiriyorsunuz? Degisiklik yapmayi diisiiniiyor musunuz? 
2) Tesvik kapsamindaki illerde yapilan yatmmlar hangi orandadir? Iller bazinda ne kadar yati-

nm yapilmishr? 
3) Gaziantep ve benzeri sehirler, tesvik kapsami di§inda birakilarak cezalandmlmisti. Cezalan-

dirma devam mi edecek? Gaziantep'in zaranmn telafisi igin nasil bir uygulama yapilacaktir? 
BA$KAN - Sayin Bakan, buyurun efendim. 
Sureniz on dakika. 
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DEVLET BAKANI MEHMET SIMSEK (Gaziantep) - Saym Baskan, degerli milletvekilleri; 
hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Once, Malatya Milletvekili Saym Ferit Mevliit Aslanoglu'nun bana tevcih ettigi (6/196) esas 
numarah soru onergesiyle baslamak istiyorum. 

Bildiginiz gibi, enerji destegi odemeleri, Hazine Miistesarhginca hazrrlanan Enerji Destegi Teb-
ligi'nin 7'nci maddesinde yer alan "Komisyonca belirlenen enerji destegi tutarlan, genel biit9eden ay-
nlan kaynaktan Komisyonun Mtistesarhga miiracaat sirasi dikkate ahnarak, Miistesarhk9a Tiirkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasi aracihgi ile isletmelerin T C . Ziraat Bankasindaki hesaplanna aktanlir." 
hiikmiine istinaden Maliye Bakanhgmca serbest birakilan ve nakdi temin edilen odenekler 9er9eve-
sinde valiligin Mustesarhgimiza miiracaat sirasi dikkate ahnarak her ay yapilmaya 9ahsilmakta ve ya-
pilan odemeler valilige diizenli olarak bildirilmektedir. 

2004-2007 yillarini kapsayan donemde, yaklasik 470 milyon YTL'lik bir enerji tesviki destegi ya-
pilmistir, yani 470 milyon YTL'lik bir odeme yapilmistir. Ocak sonu itibanyla baktigimizda, yapilan, 
yani degerlendirmesi tamamlanan miiracaatlan dikkate aldigimizda, yatinmcilann yaklasik 73 milyon 
YTL'lik bir alacagi oldugu tespit edilmistir. Enerji destegi odemelerine iliskin mevzuat nakit odeme 
§eklinde duzenlenmis oldugundan mahsuplasma imkani bulunmamaktadir. Tabii, bu mevcut tesvik 
sistemi i9erisinde, bir bakima biz isletme giderlerine ortak konumundayiz. isletmelerin ne kadar enerji 
tiiketecegini onceden yiizde yiiz tahmin etmek biraz zor olabiliyor. Bu nedenle donemsel olarak, ge-
9ici olarak odeneklerden kaynaklanan bazi sorunlar yasanabiliyor ama bunlar ge9ici. Oniimiizdeki do-
nemlerde gecikmenin olmamasi ve bu tiirden sikintilann yasanmamasi i?in tabii ki biitiin ilgili birimler 
gerekli tedbirleri alacaklar ve ilgili merciler titizlik i9erisinde bu odemeleri zamanmda yapmaya 9ah-
sacaklardir. Buradaki temel sorun, dedigim gibi, bir miktar bir tidenek aynhyor bir yil oncesinden 
ama isletme giderlerini biz yiizde yiiz tahmin edemedigimizden dolayi o tiirden bazi sikintilar... Ama 
bunlar ge9ici sikintilar ve daha once de ifade ettigim gibi, yaklasik 470 milyon YTL odenmis. Su ana 
kadar kalan sadece 73 milyon YTL'lik bir alacak vardir, onu da odeyecegiz. 

Gaziantep Milletvekili Sayin Akif Ekici tarafindan tevcih edilen (6/360) esas numarah sozlii soru 
onergesindeki sorulara gelince: Tabii, en iyi tesvik sistemi, ashnda ekonomik istikrann saglandigi ve 
adil rekabet ortaminin olusturuldugu tilkelerde... Yani bence en iyi tesvik budur. Ama iilkenin kal
kinma stratejisi 9er9evesi i9erisinde tabii ki birtakim spesifik tesvikler de vermek gerekiyor. Nitekim, 
Hiikiimetimiz doneminde 5084 sayih bir Kanun 9ikartilmis ve bu 9er9evede bu Tesvik Yasasi'nin 
ama9lan zaten orada 1 'inci maddede ifade edilmis, denilmis ki: "Bu Kanunun amaci; bazi illerde vergi 
ve sigorta primi te§vikleri uygulamak, enerji destegi saglamak ve yatinmlara bedelsiz arsa ve arazi 
temin etmek suretiyle yatinmlan ve istihdam imkanlanni artirmaktir." Yani temel ama? bu. 

Yine aym Kanun'un "Kapsam" bashkh 2'nci maddesi: "Vergi ve sigorta primi tesvikleri ile enerji 
destegi a9ismdan 2001 yih iqin belirlenen fert basina gayri safi yurt i^i hasila tutan, 1500 ABD Dolan 
veya daha az olan iller ile bu iller di§inda kalan ve Devlet Planlama Teskilati Miistesarhginca 2003 yih 
i9in belirlenen sosyo-ekonomik gelismislik siralamasina gore endeks degeri eksi olan illeri kapsar." 

§imdi dikkat ederseniz, burada, Gaziantep, bu iki kriteri de o donemde ve su an itibanyla da tabii 
ki yerine getiremiyor ve bu nedenle de Hiikiimetimiz, bu kriterleri yerine getiremedigi i9in Gazian-
tep'i maalesef bu tesvik sistemi i9erisine alamamistir. Ancak, bilindigi gibi, Hazine Miistesarhginca, 
Yatinmlarda Devlet Yardimlan Hakkinda Karar uyannca yatinm ve isletmeler desteklenmekte olup 
Gaziantep ilinde yapilacak biitiin yatinmlar i?in giimriik muafiyeti, katma deger vergisi istisnasi sag-
lanmakta, bunun yamnda KOBi, ar-ge ve 9evre yatrnmlan i9in birtakim tabii ki ek faiz destegi de uy-
gulanmaktadir. 
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Bu gectigimiz donemde, baktigimiz zaman, Yatinmlarda Devlet Yardimlan Hakkinda Karar 
kapsaminda, 2004-2007 yillan arasim kapsayan donemde, 5084 sayih Kanun kapsami 49 ilde 3.814 
adet yatinm te§vik belgesi diizenlenmistir. Bu belgeler cer9evesi i9erisinde toplam sabit yatinm tu-
tari 21,5 milyar YTL'dir ve toplam istihdam yaklasik olarak 159.500 ki§i civarmda ongoriilmiistur. 

2008 yih Programi ve 60'inci Hiikiimet Eylem Plani'nda "Hazine Miistesarhginin sorumlu ol
dugu eylemler arasmda yer alan devlet yardimlannin bolgesel ve sektorel onceliklerinin yeniden ta-
nimlanmasi i9in gerekli 9ahsmalar yapilacaktir." ifadesi oniimuzdeki donemde tesvik sisteminin daha 
rasyonel bir zemine oturtulmasi konusunda 9ahsmalann yapilacagini zaten ifade etmektedir. 

Tabii, biz, Hiikumetimizin ikinci doneminde, iilkemizi, hem uluslararasi 6l9ekte daha rekabet9i 
bir hale getirmek i^in hem de iilke i9inde rekabet ortamini gelistirip bu vasitayla verimliligi ve ye-
nilikgiligi artirmak i9in birtakim reform 9abalan i9erisindeyiz. Bu reformlann ba§mda, bildiginiz 
gibi, bir ARGE Yasasi ge9tigimiz bir iki hafta i9erisinde yiice Meclisimiz tarafindan kabul edilmis-
tir. Bence, Tiirkiye'nin, bilgi yogun, yiiksek teknoloji, katma degeri yiiksek, bir anlamda kar marji 
yiiksek iiriinlere ge9mesi i^in bu Yasa 90k onemlidir. 

Bunun otesinde, bir istihdam paketi iizerinde 9ahsiyoruz. Ozellikle is giicii piyasasinin bir miktar 
esnek hale getirilmesi hem de istihdam iizerindeki yiiklerin asagiya 9ekilmesi 9er9evesi i9erisinde, is 
giiciine egitim imkanlannin saglanmasi 9er9evesinde bir reform diizenlemesi iizerinde de 9ah§iyoruz. 

Buna ek olarak, bildiginiz gibi, tabii ki oniimuzdeki donemde enerji piyasasi reformunun birta
kim bilesenlerini de ortaya koyduk. Bundan sonraki donemde de enerji piyasasinda daha rekabet9i, 
daha etkin bir yapiya gidis i^in de birtakim 9ahsmalar yapilacaktir. Yine, egitim reformu o anlamda 
dnem kazanmaktadir. 

Dolayisiyla, baktigimiz zaman, tesvik sistemi... Tabii ki spesifik tesvikler yapilacaktir. Onu-
miizdeki donemde, Sanayi Bakanhgimiz, sanayi envanteri 9ahsmasmi bitirdikten soma, gerek sek
torel bazda gerek bolgesel bazda ve belki de hatta proje bazinda bile bakmak gerekiyor. O nedenle, 
daha esnek, daha rasyonel, kaynaklann daha iyi kullamldigi bir tesvik sistemine dogru gitmemiz ge
rekiyor. O konuda da 9ahsmalanmiz devam ediyor. 

Gaziantep'in, oniimiizdeki donemde, bu bahsettigim 9er9eve i9erisinde, mutlaka tesviklerden 
payini alacagma ben inamyorum. 

Sorulanniz i9in tesekkiir ediyor, saygilar sunuyorum. (AK Parti siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkiirler Saym Bakan. 
Sayin Aslanoglu a9iklama yapacaksiniz. 
Buyurun. 
FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Kendim i9in asaleten, Sayin Ekici i^in vekaleten 

konusacagim. 
BASKAN - Anladim, buyurun. 
FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Sayin Bakamm, bir kere bu Tesvik Yasasi'nin 

sahibi yok, bunu iyi bilin. Bu Yasa 9iktigindan beri... Burada milletvekili arkadaslanm var. Bu Yasa 
geri kalmi§ yorelerde yatinm i9in getirildi. Herkes vicdaniyla sdylesin, bu Yasa U9 dort ile yaradi. 
Bunlann biri de Malatya'dir. Bunu da ifade ediyorum. 

Bu Yasa yiiriimemistir. $innak'ta, Hakkari'de, Agn'da, Tunceli'de hi9bir tane 9dp 9akilmamis-
tir, bir baca tutmemistir; Yasa ger9ek amacina gitmemistir. Bir kere bunu soyliiyorum. Eger bu Tes
vik Yasasi degismezse sosyal ama9h olmayacak... Onemli olan, geri kalmi§ yorelerimize hi9bir 
faydasi olmamistir, tek 9ivi 9akilmamistir. Donun, o Yasa gdriisiiliirken bizim soylediklerimiz neyse 
bir bakm... 
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Bunu Sayin Basbakan Giresun'da sdyledi, degil mi arkadaslar "Bu Yasa yurumuyor." diye? 
Sayin Bakanim, bu Yasa yurumuyor. 

Iki: Devlet sdziiniin eri olmah. Devlet sanayiciye demis ki: "Ben sana enerji tesviki verecegim." 
Siz de ifade ettiniz, ortalama 470 milyon, yani bdldiigiinuz zaman on bir ayhk sanayicinin alacagi du-
ruyor. 73 milyon. Demek yilda on bir ayhk sanayicinin alacagi duruyor sizde. Dun bes aylik ddendi. 
Ben sdyleyeyim onu size, dim ddendi bes aylik ve kasim, arahk, ocak ve subat ddendi. Hangi yihn? 
2007'nin Nisanindan itibaren -2008 yih- yine on ayhk alacaklan duruyor Sayin Bakanim. Eger dev
let sanayiciye sdz verdiyse bunu ddemelidir. Bir kere bu Yasa'nin sahibi Maliye Bakanhgi degil, siz 
olmalisimz. Bu sahipsiz bir yasa. Maliye Bakanhgi ancak vergi almasini bilir, vermesini bilmiyor. Bir 
kere siz ve Sanayi Bakanhgi... 

Antep konusuna gelince: Sayin Bakanim, Antep'te sanayicisiz Antep Milletvekilisiniz- Antep'te 
sanayici... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafmdan kapatildi) 
FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - iki kelime... 
BALKAN - Sayin Aslanoglu, bakin, ben size musamaha ettim. Asaleten olur da vekaleten bdyle 

bir sistem yok. 
FERtT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Efendim, bana devretti seyini. 
BASKAN - Var mi devir belgesi? 
FERiT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Var efendim, bana devretti. 
BASKAN - Olur mu devrediyor diye, yani herkese devretme seyi var mi? 
FERiT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Devretti, onun igin... 
BASKAN - Ben, ispat edin, vereyim size sdz. Olur mu bdyle sey! 
Tamam, konusmaniz bitmistir efendim. 
Zabitlara gegmesi acisindan soyluyorum. 

FERiT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Saym Baskamm, devretti bana. 
BA§KAN - Tekrarlanmasin diye, zabitlara gegmesi agisindan bunu soyluyorum efendim, tek

rar olmasin. 
FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Devir belgesini getireyim mi efendim? 

BASKAN - Vekaleten olmaz efendim. Vekaleten varsa buyurun. 
Saym Bakanim, tekrar cevap verecek misiniz? 
DEVLET BAKANI MEHMET $JMSEK (Gaziantep) - Evet. 
BASKAN - Buyurun. 
Bes dakika siireniz var efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET SiM$EK (Gaziantep) - Degerli arkadaslar, size birtakim ra-

kamlar verdim. Ashnda, sadece bir iki degil, ashnda epey bir ilimiz bundan yararlandi. 
Tabii ki belli bazi bdlgelerdeki illerimizde tesvik sisteminin rasyonel olup olmamasindan kay-

naklanan problemlerden degil, baska problemler var o bdlgelerde ve gegmiste de verilen birtakim tes
vik modelled gahsmamis. Yani 80'li yillarda da 90 'h yillarda da birtakim tesvik modelled 
uygulamaya konulmus ve bahsettiginiz yerlerde gahsmamis. Belki, tamam, gok farkh bolgesel bir tes
vik sistemine gegmek gerekiyor. Nitekim, ben de "Bolgesel tesvik sistemi iizerinde gahsiyoruz." 
dedim. Yine, sektdrel bazda tesviklerin verilmesi konusunda da gahsmalar devam ediyor. 
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Bu tesvik sistemi miikemmel degil, bunu kabul ediyoruz. Diinyanin hicbir yerinde ashnda mii-
kemmel bir tesvik sistemi yok. Dolayisiyla, biz ne yapacagiz? Oniimuzdeki ddnemde bu tesvik sis-
teminin daha rasyonel hale gelmesi icin, gerek bolgesel bazda gerek sektdrel bazda gerekse -belki de 
diyorum- proje bazinda da biiyiik projeler bazinda da bakmak lazim uluslararasi yukumluliiklerimizi 
de tabii dikkate alarak. Bu cercevede, bakin, rakamlar da verdim. Yani verilen tesvik belgesi uc bin 
sekiz yiiziin iizerinde. 21,5 milyar YTL'lik bir sabit yatinm dngdrulmiis ve ortaya gikartilan istihdam 
da az degil, yani yaklasik 160 bin kisi civannda da bir istihdam dngdriilmektedir. 

Simdi, gecikmelere gelince: Dedigim gibi, yani birtakim ddenekler konuluyor bir yil dncesin-
den. O ddenekler birtakim tahminlere gore konuluyor ve maalesef, tabii ki burada biz isletme gide-
rine ortak konumunda oldugumuz igin, kimin, ne kadar enerji tuketecegini dnceden bizim yiizde 100 
tahmin etmemizin imkam yok. Dolayisiyla, burada ashnda, sorunun kdkeninde, gegen sene bu dde-
neklerde gegici olarak yasanan birtakim sikintilardan dtiirii bir gecikme sdz konusu. Bu gecikmenin 
giderilmesi igin, biz -hem kendim hem de Maliye Bakanimiz- tabii ki elimizden geleni yapacagiz. Bu 
konuda en ufak bir sey olmasin. 

Gaziantep'e gelince... Gaziantep -burada da sdyledim- yani, sermaye birikimi agisindan, yara-
tilan katma deger agisindan en giizide sehirlerimizden bir tanesi. 

FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Hepsi gitti. 
DEVLET BAKANI MEHMET SIM$EK (Devamla) - Geldigimiz giinden beri de sunu soylu

yorum: Yani bu tesvik sistemi, tabii ki birtakim unsurlanyla bazi yerlerde gok iyi gah§mis, bazi yer-
lerde de tabii ki bazi olumsuz etkileri de olabiliyor. Bu gergevede baktigimiz zaman Gaziantep tek 
basina degil, Denizli de var, baska taraflar da var. 

O nedenle, biz, dnumuzdeki ddnemde bu ortaya koyacagimiz daha kapsamh, daha rasyonel bir 
tesvik sistemi gergevesinde, gerek bolgesel bazda Antep'in yararlanmasi gerek sektdrel bazda ge
rekse -dedigim gibi- belki de proje bazinda Gaziantep de bu tesvik sisteminden de hak ettigi katkiyi 
tabii ki alacaktir. 

Burada dnemli olan, bizim ekonomik ve siyasi istikran koruyarak, sirketlerimizin gerek iilke 
igerisinde adil bir ortamda rekabet etmeleri gerekse kiiresel dlgekte bir rekabet giiciine kavusmalan 
ve diinya markasi olusturmalan. 

Bizim ddnemimize bakm, son bes alti yildir birgok bolgesel bazda, hatta artik giderek diinya 
gapinda, sirketlerimiz on plana gikmistir ve bunlar, tabii ki yapilan bu duzenlemeler, verilen bu des-
tekler sayesinde de olmustur. 

Burada bence de en dnemli tesvik, bizim ekonomik ve siyasi istikrar ortamini koruyup, yapa-
cagimiz diizenlemelerle ozellikle arastirma-gelistirme, ozellikle egitim, ozellikle is giicii piyasasi re-
formu, enerji piyasasi reformu gibi daha kahci, daha uzun soluklu gdziimler gergevesi igerisinde 
ulkemizi daha ileri bir noktaya getirmemizdir. 

Turkiye son birkag yildrr, bence, tahayyiil edilemeyecek diizeyde bir gelisme gdstermistir. Tabii 
ki higbir sistem miikemmel degildir. Biz de bu sistemi uygularken ortaya gikacak aksakhklan gider-
mek iizere yeni bir sistem iizerinde gahsiyoruz. Bu gahsmalardan da iilkemiz faydalanacaktir. 

Tekrar te§ekkiir ediyorum. (AK Parti siralanndan alkislar) 
BA$KAN - Tesekkiirler Sayin Bakan. 
Soru dnergeleri cevaplandmlmistir. 
3.- Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep Havaalanindaki kargo ve ugak sefer-

lerine iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/231) ve Ulastirma Bakani Binali Yildi-
rim 'in cevabi 
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4.- Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul"un, Konya-Aksaray boliinmiis yol ihalesine iliskin Ulas
tirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/268) ve Ulastirma Bakani Binali Yildirim 'in cevabi 

5.- Giresun Milletvekili Murat Ozkan 'in, Karayollari Genel Mtidtirltigtiyle is yapan muteahhit-
lere verilen bitiime iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/273) ve Ulastirma Bakani 
Binali Yildirim 'in cevabi 

6.- Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep-Sanhurfa otoyolu ile Gaziantep-Habur 
boliinmiis yol qalismalanna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/274) ve Ulastirma 
Bakani Binali Yildirim 'in cevabi 

7.- Giresun Milletvekili Murat Ozkan 'in, Karadeniz Sahil Yolunun Giresun geqisindeki sinyali-
zasyon ve isaretleme eksikliklerine iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/275) ve Ulas
tirma Bakani Binali Yildirim 'in cevabi 

8.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, havalimanlarindaki ILS sistemlerine iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/278) ve Ulastirma Bakani Binali Yildirim 'in cevabi 

9.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs 'in, Konya Havaalanina ILS Sistemi alumna iliskin Ulas
tirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/287) ve Ulastirma Bakani Binali Yildirim 'in cevabi 

10.-Balikesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, Edremit-Canakkale karayoluna iliskin Ulas
tirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/297) ve Ulastirma Bakani Binali Yildirim 'in cevabi 

11.- Tunceli Milletvekili Kamer Gene 'in, Sivil Havacilik Genel Mtidtirltigtinde nitelikli personel 
istihdamina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/302) ve Ulastirma Bakani Binali Yil
dirim 'in cevabi 

12.- Ordu Milletvekili Rahmi Giiner 'in, Ordu 'ya havaalani, liman ve cevre yollari yapimina ilis
kin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/315) (Cevaplanmadi) 

13.- Balikesir Milletvekili Ergiin Aydogan 'in, karayollarindaki bakim ve onarim qalismalarina 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/317) ve Ulastirma Bakani Binali Yildinm'in 
cevabi 

14.- Tunceli Milletvekili Kamer Genq 'in, THY'nin Elazig uquslanndaki bir uygulamaya iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/327) ve Ulastirma Bakani Binali Yildirim 'in cevabi 

15.- Tokat Milletvekili Resat Dogru 'nun, Tokat Havaalaninin uquslara engel bir risk tasiyip ta-
simadigina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/354) ve Ulastirma Bakani Binali 
Yildirim 'in cevabi 

16.- Karaman Milletvekili Hasan Qahs'in, PTT qahsanlanna "prestij cezasi" verildigi iddia-
lanna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/373) ve Ulastirma Bakani Binali Yildi
rim 'in cevabi 

17.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Adana-Karatasyoluna iliskin Ulastirma Bakanindan 
sozlii soru onergesi (6/396) (Cevaplanmadi) 

18.- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyolprojesinin Pozanti-Ulukisla ve 
Pozanti- Kemerhisar kisimlanna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/398) (Cevap
lanmadi) 

19.-Manisa Milletvekili Mustafa Enoz un, Turk Telekom 'da personelin guvenlik sorusturmala-
rinin yapibp yapilmadigina ve haberlesme gtivenligine iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru oner
gesi (6/434) (Cevaplanmadi) 

20.- Manisa Milletvekili Mustafa Enoz 'tin, Ttirk Telekom ihale sartnamesi taahhiitlerinin yerine 
getirilip getirilmedigine iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/443) (Cevaplanmadi) 
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21.- Manisa Milletvekili Mustafa Endz 'tin, Manisa 'daki bolunmusyol qalismalarina iliskin Ulas
tirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/473) (Cevaplanmadi) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Ulastirma Bakam Binali Yildirim giindemin "Sozlii Sorular" 
kismimn 2, 15, 19, 20, 21 , 24, 29, 34, 38, 44, 46, 53, 69, 80, 101, 103, 138, 147 ve 177'nci sirala-
nndaki sorulan birlikte cevaplandirmak istemislerdir. 

Simdi bu sorulan sirasiyla okutuyorum: 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Asagidaki sorulanmin Ulastirma Bakam Sayin Binali Yildirim tarafindan sozlii olarak cevap-
landmlmasi konusunda geregini saygilanmla arz ederim. 

Hasan Ozdemir 
Gaziantep 

Biiyiik gayretler sonucunda terminal binasi ve pist cahsmalan tamamlanmis bulunan Gaziantep Ha-
vaalaninda kargo seferlerinin baslatilmamis olmasimn yarattigi ekonomik kayiplar devam etmektedir. 

Havaalaninda bulunan eski terminal binasini, kargo giimriik binasi haline getirilmesi miimkiin-
ken; bina halihazirda bo§ olarak ciiriimeye terk edilmis durumdadir. Giimriik idaresi kendilerine bir 
yer gosterildigi takdirde kargo giimriiklemesinin yapilabilecegini bildirmektedir. Bu durumda sadece 
ula§tirma bakanhginin eski terminal binasini bu ise tahsis etmesi yeterli olacaktrr. Bu cercevede; 

1- Sanayi, ticaret ve ihracat potansiyeli ile bolgede onder kent olan Gaziantep'in havaalaninda 
kargo giimriik binasi ile ilgili olarak ne tiir cahsmalar yapilmaktadir? 

2- Gaziantep havaalaninda kargo seferleri ne zaman baslayacaktir? 
3- Gaziantep havaalaninin doluluk orani, yolcu yogunlu ve sirkiilasyonun en iist diizeyde ol

dugu bir donemde ucak seferlerinin iic giine diisuriilmesi uygulamasi 10 Arahk'ta son bulacak mi? 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Asagidaki sorulanmi Ulastirma Bakam Sayin Binali Yildirim tarafindan sozlii olarak cevap-
landinlmasi icin geregini arz ederim. 27.11.2007 

Osman Ertugrul 
Aksaray 

Soru: 
- Konya-Aksaray Karayolu Boliinmiis Yol olarak ihale edildi mi? 
- Ihale edildiyse isjn kesif bedeli ne kadardir? 
- ise baslama ve isjn biti§ siiresi ne zamandir? 
- ihale altyapi sanat yapilan ve iistyapilan hepsi birlikte mi yoksa ayn ayn mi yapildi? 
- i§in Miiteahhidi veya Miiteahhitleri kimdir? 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagidaki sorulanmin Ulastirma Bakam tarafindan sozlii olarak cevaplandirilmasi konusunda 

gereginin yapilmasim saygilanmla arz ederim. 29.11.2007 
Murat Ozkan 

Giresun 
1) Karadeniz Sahil yolunda is yapan miiteahhitlere idare mah bitum verildi mi? Verildi ise bu 

bitiim i?in hakkedislerde herhangi bir kesinti yapildi mi? 
2) Karayollan Genel Miidurliigu ve Bolge Miidiirluklerinde is yapan miiteahhitlere son bes yil 

icinde ne kadar idare mah bitiim verildi? Verilen bu bitiimiin parasal tutan ne kadardir? Bitiim icin 
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hakkedislerden ne kadar kesinti yapildi? Bitiim icin ahnan odenegin ne kadan miiteahhitlere idare 
mah bitiim verilmesi icin kullamldi? Odenegin bu sekilde kullanilmasi ile ilgili olarak TBMM bil-
gilendirildi mi? 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagidaki sorulanmin Ulashrma Bakam Sayin Binali Yildinm tarafindan sozlii olarak cevap-

landinlmasi konusunda geregini saygilanmla arz ederim. 
Hasan Ozdemir 

Gaziantep 

Giineydogu Anadolu Bolgesinin en onemli kenti Gaziantep'in sehirlerarasi ulasirmni rahatlata-
cak olan ve sekiz yil once ihale edilip, yapimma 2001 yihnda basjanan Gaziantep-$anhurfa otoyo-
lunun tamamlanmasi bolge icin 90k dnemlidir. Aynca, Gaziantep'ten Habur Sinir Kapisina kadar 
olan karayolu guzergahinin duble yol haline getirilmesi 9ahsmalannin bitirilmesi de kentimiz ve bol-
gemiz a?isindan ayn bir oneme sahiptir. 

Bu 9er9evede; 
1- Gaziantep-Sanhurfa otoyolu 9ahsmalan ne asamadadir? Yolun bitirilmesi neden bu kadar ge-

cikmistir? Cahsmalar ne zaman bitirilecek ve yol ne zaman kullanima a9ilacaktir? 
2- Gaziantep'ten Habur Sinrr Kapisi'na kadar olan karayolu giizergahinin duble yol haline ge

tirilmesi 9ahsmalan ne durumdadir? Qahsmalar ne zaman bitirilecektir? 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Asagidaki sorulanmin Ulastirma Bakam tarafindan sozlii olarak cevaplandinlmasi konusunda 
gereginin yapilmasini saygilanmla arz ederim. 

Murat Ozkan 
Giresun 

Giresun ilimizin, 

Karadeniz Sahil yolunda il merkezi ile il9elerin giris ve 9ikislannin trafik isaret ve sinyalizas-
yon sistemi kurulmadan yolun hizmete a9ildigi bilinmektedir. Bugiine kadar 16 insanin hayatina mal 
olan ve en son olarak da M. Kemal Ilkogretim Okulunda gorevli Zafer Taner'in vefatiyla sonu9la-
nan trafik kazasi meydana gelmistir. 

1) Bu konuyla ilgili 14.08.2007 tarihinde verdigim yazih soru dnergesine su ana kadar cevap ve-
rilmedi, sebebi nedir? 

2) Bu eksikliklerin giderilmesi hususunda su ana kadar yapilan 9ahsmalar nelerdir? 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Asagidaki sorulanmin Ulastirma Bakam Binali Yildirim tarafindan sozlii olarak yanitlanmasini 
arz ederim. 

Hasan Cahs 
Karaman 

Istanbul-Diyarbakir seferini yapan THY U9agi ini§ sirasinda du§tii. U9akta yolcu ve murette-
battan 77 kisi hayitini kaybetti. (Ocak-2003) 

Istanbul-Isparta seferini yapan World Fokus Havayollan'na ait Atlasjet Havayollan tarafindan 
kiralanan MD 83 tipi yolcu U9agi ini§ sirasinda diistu. U9akta bulunan yolcu ve miirettebattan 57 
ki§i hayatini kaybetti. (Kasim-2007) 
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Her iki ucak kazasmda da Diyarbakir ve Isparta Havaalanlannda, ucaklann otomatik olarak in-
dirilmesini saglayan ILS (Instrument Landing System)'nin bulunmayisi tartismalara neden olmustur. 

Bu bilgiler isiginda: 
1-Ulkemizdeki havaalanlanmizdan kaginda ILS bulunmamaktadir? Bu havaalanlarina ILS ko

nusunda bir cahsmaniz var midir? 
2-Bir havaalamna kurulacak olan ILS'nin maliyeti ne kadardir? ILS bulunmayan havaalanlan-

mizm toplam maliyeti ne kadardir? 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Asagidaki sorulanmin Ulastirma Bakani Binali Yildirim tarafmdan sozlii olarak yamtlanmasini 
arz ederim. 

Hasan Cahs 
Karaman 

ILS (Instrument Landing System) yani aletli inis sistemi havaalanlan igin hayati dnem tasi-
maktadir. ILS, ucaklann en kdtii hava sartlannda bile inisini kolaylastirmaktadir. 

Bu bilgi dogrultusunda; 
1- Konya havaalamna takilmak iizere 3 yil once yani 2005 yihnda ILS ahmi yapilmis midir? 

Ahm yapilmis ise bu cihaz igin kac para ddeme yapilmistir? 
2- Ahmi yapilan ILS, Konya havaalamna takilmis midir? Sayet takilmamis ise nigin takilma-

mistir ve 3 yil bekletilmistir? 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Asagida yer alan sorulanmin Ula§tirma Bakani Saym Binali Yildirim tarafmdan sozlii olarak ce-
vaplandinlmasini arz ederim. 05.12.2007 

Ahmet Duran Bulut 
Balikesir 

Edremit Canakkale yolunu olusturan E-87 yolu yillardir bitirilememis durumdadir. Halen yag-
murun yagmasi ve trafige agik olmasi sebebiyle delik desik vaziyette ciddi arag hasarlanna, isten-
meyen kazalara sebebiyet vermektedir. 

l-E-87 yolu nigin tamamlanmadi? 
2-E-87 yolunun hangi tarihte tamamlanmasi planlandi? 
3-Kiigiikkuyu-Ayvacik yolu yapilacak mi? 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagidaki sorulanmin aracihgimzla Ulastirma Bakani tarafmdan sozlii olarak cevaplandinlma-

sini saygilanmla arz ederim. 11.11.2007 
Kamer Geng 

Tunceli 
Uluslararasi Sivil Havacilik Orgutii 2 Mayis 2007 tarihinde hazirladigi raporda, Turk Sivil Ha-

vacihgim diizenleyen ve denetleyen S.H.G.M.'nin personel politikasi yetersiz bulunarak Tiirkiye'nin 
uluslararasi yiikiimliiliiklerini yerine getirmesi igin uygun personel istihdam etmesini bildirmistir. 
Bu uyan iizerine; 

1) Sivil Havacilik Genel Miidiirliigiine siyasi ehliyetsiz yandas yerine mesleki ehliyetli perso
nel atamasi yapilacak midir? 

2) 30 Kasimda Isparta'da dii§mesinde yeterli bilgiye sahip olmayan personelin katkisi var midir? 
3) Uluslararasi Sivil Havacihgin bu uyansi yerine getirilmedigi takdirde Tiirk ugaklarimn Av

rupa semalannda yasaklanmasi halinde bunun sorumlusu kim olacaktir? 
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Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagida yer alan sorulanmin Ulastirma Bakam Sayin Binali Yildirim tarafindan sozlii olarak ya-

mtlanmasim saygilanmla arz ederim. 

Rahmi Giiner 
Ordu 

Sorul) Ordu ve Giresun halkinin iilkemiz ve uluslararasi ulkelere ulasmasim saglayacak Ordu 
havaalanimn yapilmasi i?in proje dahil herhangi bir cahsma yapihyor mu? 

Soru 2) Ordu ili Tiirkiye'nin sayih ihrac yapan illerindendir. Ordu Limani yapilmasi icin cahs-
malanmz var midir? Ne asamadadir? 

Soru 3) Ordu sahil yolu trafik yogunlugunun artmasi nedeniyle saghk ve trafik acisindan tehli-
keli durum arz etmektedir. Yine 9evre yolunun ge9ecek oldugu giizergahtaki tasinmaz malikleri mag-
dur duruma diismiislerdir. Bu 9evre yolu 9ahsmalarmiz var midir? Varsa ne asamadadir? 

Soru 4) Unye 9evre yolunun yapimina baslanmistir. Fakat hicbir gelisme yoktur. Yapimm ne 
asamada oldugu konusunda bilgi vermenizi arz ederim. 

Soru 5) Dereyolunun-Topcam beldesinden itibaren Mesudiye ve Koyunhisar'i birlestirecek 9a-
hsmalanmiz var midir? Varsa ne asamadadir? 

Soru 6) Fatsa il9emizin sahil yolu Dogu Karadeniz ve Kafkaslar ve Tiirki Cumhuriyetlere ge9is 
saglayan yoldur. Bu yol trafik kazalanmn artmasi ve aynca saglik nedeniyle il9emiz icin tehlike arz 
etmektedir. Fatsa 9evre yolu 9ahsmalanniz var midir? Varsa ne asamadadir? 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Asagidaki sorulanmin Ulastirma Bakam Saym Binali Yildirim tarafindan sozlii olarak yanit-
lanmasini saygilanmla arz ederim. 06.12.2007 

Ergiin Aydogan 
Bahkesir 

Son yillarda yapilan duble yollann kisa siirede bozuldugu, seyir halinde kazaya sebebiyet veren 
9ukurlann meydana geldigi, trafik isaretlerinin, bariyer ve yol 9izgilerinin yetersiz oldugu tespit edil-
mistir. Bu sebeple; 

1) Kis mevsimi oncesinde karayollannda can ve mal kayiplanm aza indirmek amaciyla yapilan 
9ah§malar nedir? 

2) Trafik isaretlerinin yetersiz kaldigi, 9ukurlann olustugu Bahkesir-Ankara karayolu iizerinde 
hangi 9ahsmalar yapilmistir? Yapilmadi ise yapilmasi diisiiniilmekte midir? 

3) Hiikiimetleriniz doneminde yapilan karayollannda bakim ve onanm 9ahsmalannm maliyeti nedir? 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Asagidaki sorulanmin aracihgrnizla Ba§bakan tarafindan sozlii olarak cevaplandinlmasim say
gilanmla arz ederim. 19.12.2007 

Kamer Gen9 
Tunceli 

TH.Yollannin Yurt i<?i seferlerinde hemen her yere "Business Klas" oldugu halde Elazig'a ya
pilan seferlerde yoktur. 

1) Bu aynmcihk degil midir? 
2) Bu ile yapilan seferlere de "Business klas" konulacak mi? Konulacaksa ne zaman konula-

caktir? 

- 1 9 9 -



TBMM B: 75 1 1 . 3 . 2008 O: 1 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagidaki sorumun Ulastirma Bakani Sayin Binali Yildirim tarafmdan sozlii olarak cevaplan-

dmlmasini arz ederim. 
Saygilanmla. 

Resat Dogru 
Tokat 

Soru: Bir dzel havayolu sirketi tarafmdan Tokat iline yapilmakta olan ucak seferleri ucu§lar bazi 
riskier bulundugu gerekcesiyle durdurulmustur. Tokat Havaalaninda ucuslara engel bir risk var midir, 
bugiine kadar yapilan ucuslar risklere ragmen mi yapilmistir, risk yok ise havayolu sirketinin keyfi 
tutumu hakkinda herhangi bir islem yapilmis midir, Tokat Havaalamna ugak seferleri tekrar ne zaman 
baslayacaktir? 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagidaki sorulanmin Ulastirma Bakani Binali Yildirim tarafmdan sozlii olarak yanitlanmasini 

arz ederim. 

Hasan Cah§ 
Karaman 

Bazi basin yayin organlarimizda "PTT bore batagina siiriiklenen personeline kurumun prestijini 
zarara ugrattiklan igin disiplin cezasi veriyor. Cezalar maas kesiminden is akdinin feshine kadar va-
rabiliyor" seklinde haberlere yer verilmektedir. 

Bu bilgiler lsiginda: 
1) Her gecen giin biraz daha agirlasan hayat sartlan kamu cahsanlanmizi dara diisiirmektedir. 

Elektrik, dogalgaz, motorlu arag, cevre temizlik, ulasim vb. zammi karsisinda borglanm ddeyemez 
duruma gelen PTT cahsanlanna karsi "prestij cezasi" adi altinda her hangi bir ceza uygulamasi bas-
latilmis midir? Baslatilmis ise hangi tarihte ba§latilmistir. 

2) Uygulama kapsaminda bugiine kadar kac personele disiplin ve maas kesme cezasi verilmis, 
kac personelin de is akdi fesih edilmistir? 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagidaki sorulanmin Ulastirma Bakani Sayin Binali Yildirim tarafmdan sozlii olarak cevap-

landinlmasi konusunda gereginin yapilmasini saygilanmla arz ederim. 
Yilmaz Tankut 

Adana 
Yillardir hukumetinizin acil eylem plamnda olmasina ragmen bir tiirlii bitirilemeyen Adana-

Karatas yolu Adana tanmi ve turizmi agisindan son derece dnem arz etmektedir. 
Bu gergevede; 
1) Bu bdliinmus yol gahsmalan ne asamadadir? Yolun bitirilmesi neden bu kadar gecikmistir? 
2) Cukurova'mn hasretle bekledigi bu yol igin 30 milyon YTL'lik ddenek gerektigi bildiril-

mektedir. Bu kadar bir kaynagi bulamamakta misiniz? 
3) Cahsmalar ne zaman bitirilecek ve yol ne zaman kullamma agilacaktir? 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagidaki sorulanmin Ulastirma Bakani Sayin Binali Yildinm tarafmdan sozlii olarak cevap-

landinlmasi konusunda gereginin yapilmasini saygilanmla arz ederim. 
Yilmaz Tankut 

Adana 
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Adana-Ankara Otoyol Projesi, Tiirkiye'nin en onemli projelerinden biri olup, ulkenin Batisi ile 
Dogusunu, Giineyi ile Kuzeyini daha ulasilabilir kilmaktadir. 

Bize gore bu Projenin en onemli kismi Pozanti-Ulukisla bdlumiidiir. Bu nedenle ozellikle pro-
jenin bu kismina daha 90k dnem ve dncelik verilmesi gerekmektedir. 

Bu 9er9evede; 
1) Aym tarihlerde ihale edilen bazi projeler hizlandinlarak bitime yakin hale getirilirken, Pozanti-

Ulukisla, Pozanti-Kemerhisar arasmdaki otoyol neden ihmal edildi? 
2) Bu projenin 'Yilan hikayesinden' kurtanhp hangi tarihte genpeklestirilecegini soyleyebilir 

misiniz? 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Asagidaki sorulanmin UlasUrma Bakam Saym Binali Yildirim tarafindan sozlii olarak cevap-
landinlmasini arz ederim. 

Mustafa Endz 
Manisa 

Tiirk Telekom'un %55'i ozellestirme yolu ile 15.11.2005 tarihinde Dubai Merkezli Oger fir-
masina devredilmistir. Tiirk Telekom'da o tarihten soma personel hareketleri yeni yonetim tarafin
dan yapilmaktadir. 

Sorular 
1) Ozellikle milli giivenlikle ilgili telefonlann haberlesme giivenligi nasil saglanmaktadir? 

2) Tiirk Telekom'da gdreve baslatilan personelle ilgili "Tiirk Telekom 9ahsanlarmin istihda
minda mevcut yasa hukumlerine gore Guvenlik soru§turmasi yaptrnhr" hiikmii uygulanmakta midir? 

3) Tiirk Telekom'da yonetim kurulu dahil olmak iizere yabanci uzmanlann guvenlik sorustur-
masi yapilmakta midir? Yapihyorsa prosediir ne sekilde islemektedir? 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagidaki sorulanmin Ulastirma Bakam Sayin Binali Yildirim tarafindan sozlii olarak cevap-

landinlmasim arz ederim. 
Mustafa Endz 

Manisa 

Tiirk Telekom'un % 55 'i ozellestirme yolu ile 15/11/2005 tarihinde Dubai Merkezli Oger fir-
masina devredilmistir. 

Sorular: 
1) Turk Telekom'un % 55'ini alan Oger firmasimn ihale sartnamesi, hisse devir sdzlesmesinden 

kaynaklanan is planlan nelerdir? Oger firmasi imzalanmis olan taahhutlerini yerine getirmekte midir? 
Bu sozlesmelerdeki taahhiitlerin yerine getirilip getirilmedigi hakkinda denetimler yapilmakta midir? 

2) Tiirk Telekom'un ozellesmeden once devlete ddedigi gelir vergisi ile ozellestikten soma dev-
lete ddedigi gelir vergisi arasinda kamunun lehine bir gelisme olmu§ mudur? 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagidaki sorulanmin Ulastirma Bakam Saym Binali Yildirim tarafindan sozlii olarak cevap-

landinlmasini arz ederim. 
Mustafa Endz 

Manisa 
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Hukumetinizce iilkemizde bdliinmiis yol cahsmalanna biiyiik dnem verildigi ve cok hizh bir se
kilde bu calismalann devam ettigi sik sik dile getirilmektedir. Manisa ilimizdeki cahsmalara bakil-
diginda ilimizin bu calismalar kapsaminda oldugunu sdylememiz miimkun degildir. 

Sorular: 

1) Manisa ili, Kula-Salihli-Manisa Bdliinmiis yol gahsmasi ve Salihli-Gdlmarmara-Akhisar yolu 
icin Bakanhgimz 2008 yih biit9esinden ne kadar ddenek aynlmistir? 

2) Soz konusu yollan ne zaman tamamlamayi diisiiniiyorsunuz? 

BASKAN - Sorulan cevaplandirmak iizere Ulastirma Bakam Sayin Binali Yildirim. 
Buyurun Sayin Bakamm. (AK Parti siralanndan alkislar) 

ULASTIRMA BAKANI BINALI YILDIRIM (Erzincan) - Sayin Baskan, Meclisimizin degerli 
milletvekilleri; milletvekillerimizin sorulanni cevaplandirmak iizere huzurunuzdayim. Yiice Mec
lisi saygiyla selamhyorum. v 

Bahkesir Milletvekilimiz Saym Ahmet Duran Bulut'un sorusu, E-87 yolunun neden tamam-
lanmadigi iizerinedir. 

E-87 yolu iizerinde 77 kilometrelik Havran-Edremit-Ayvacik yolunda 37 kilometrelik kisim ta-
mamlanarak trafige a9ilmistir. Geri kalan kesim ise ihaleli olarak 9ahsmalan devam etmekte olup bi
tirilmesi icin planlanan tarih 2009 yihnin sonudur. 

Yine, bu giizergahta Ayvacik-Kii9iikkuyu yolunun 0 ila 3'iincii kilometresiyle, 35-41 kilomet-
releri arasmda halen 9ahsmalar devam etmektedir. Bu 3 ve 15 kilometreleri arasi 10 kilometrelik 
kisim tamamlanmistir. 15-3l'inci kilometreleri arasi ise sit, dogal sit alam olmasi dolayisiyla 9ahs-
malara baslanamamis, kurullarla bunlann goriismesi devam etmektedir. Sorun 96ziildiigiinde, bu ke-
simde de 9ahsmalara ba§lanabilecektir. 

Sayin Ergiin Aydogan Milletvekilimizin sorusu, yine Bahkesir ilimize ait. 
Soru, ki§ mevsiminde kar mucadelesi, trafik isaretlemeleri ve bakim yapim 9ahsmalanyla ilgi-

lidir. 
Karayollan Genel Miidiirliigii her yil kis programi 9er9evesinde kar yagisi siiresince tiim ydne-

ticileri, teknik personeli ve is9isiyle, agmda bulunan yaklasik 63 bin kilometrelik yol iizerinde -ki 
bunlar otoyol, devlet yolu, il yolu- kar ve buzdan temizlemek ve siirekli trafige a9ik tutmak iqin yirmi 
dort saat esash olarak 9ahsma yapmaktadir. Trafik giivenligi ydniinden can ve mal kayiplanni en aza 
indiraiek bakimindan bdliinmiis yol, tirmanma seridi ilavesi, yollann geometrik standardi ile iistya-
pisinin iyilestirilmesi 9ahsmalan da yine kis mevsimi gelmeden once yapilmaktadir. 

Ote yandan Balukesir-Bursa-Ankara devlet yoluda bakim-onanm, trafik giivenligi ydniinden dn-
celikli olarak ele ahnmakta ve yolda siirekli 9ahsma yapilmaktadir. 2002 ile 2007 arasinda, devlet il 
yollannda bu bdlgemizde trafik hizmetleri ve yollann trafik giivenligi bakimindan iyilestirilmeleri 
dahil olmak iizere yaklasik 2,8 milyon YTL harcama yapilmistir. 

AHMET ERSfN (Izmir) - Izmir-Ankara duble yolu i?in ne diyorsunuz Saym Bakamm? Ne 
zaman bitecek? 

ULASTIRMA BAKANI BIN ALI YILDIRIM (Devamla) - Izmir-Ankara oto yolu... 
AHMET ERSIN (Izmir) - Duble, duble yol. 
VEYSI KAYNAK (Kahramanmaras) - Bdliinmiis yol. 

ULASTIRMA BAKANI BfNALi YILDIRIM (Devamla) - Izmir-Ankara bolunmus yolu, bu 
soruda yok ama ona da cevap verelim. 
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AHMET ERSIN (Izmir) - Soruda yok da yani merak ettim. 
ULASTIRMA BAKANI BINALi YILDIRIM (Devamla) - Evet, Izmir-Ankara yolunda cahs

malar devam ediyor. Ancak cahsmalar, maalesef kaynak yetersizliginden istedigimiz duzeyde degil. 
Ancak biliyorsunuz, bu yol, iki biiyuk sehrimiz arasinda dnemli bir ulasim agini olusturmaktadir. 
Ozellikle Afyon'dan somaki kesimde, onumuzdeki, bu yil da dahil olmak iizere cahsmalara hiz ve-
recegiz, buraya biraz daha fazla kaynak ayiracagiz eldeki imkanlarla. 

AHMET ERSIN (Izmir) - tyi olur. 
ULASTIRMA BAKANI BINALI YILDIRIM (Devamla) - Efendim? 
AHMET ERSIN (Izmir) - gok yogun bir yol. 
ULASTIRMA BAKANI BINALi YILDIRIM (Devamla) - Evet, gok yogun bir yol, hakhsimz. 
Bu vesileyle sunu sdylemekte yarar var: Karayollarimn portfdyiinde bin yedi yiiziin iizerinde 

proje var. Projelerin baslangic tarihine baktigimrzda en eskisi otuz bes yilhk, en yenisi de bu sene iti-
banyla baslanan yollar. Dolayisiyla toplam proje tutan 53 katrilyon. Bu bin yedi yiiz proje igin har-
canan paraya bakiyoruz, 23 katrilyon harcanmi? otuz bes yil igerisinde. Geriye kalan miktar 30 
katrilyon veya 30 milyar YTL. Eger biz bunu mevcut biitge imkanlanyla yapmaya gayret edersek or-
talama on bes ila yirmi yilda -bu biitge ayrildigi muddetge- ancak yapanz. 

Onun igin, biliyorsunuz, dniimuzdeki hafta veya bu hafta yiice Meclise bir tasari gelecek; yap-
islet-devret ve katki payi vermek suretiyle, ozellikle yol agirhkh olmak iizere ulastirma altyapi pro-
jelerinin finansmanmi diizenleyen bir tasari gelecek. Bununla, bir dlgude, biitge kaynaklan disinda 
alternatif imkanlarla yollan yapmayi ve bu siireyi kisaltmayi hedefliyoruz. 

Bunun yam sira da, tabii, biitge imkanlanmiz elverdigi oranda ek biitge kaynagim kullanmak su
retiyle yil iginde de bir have kaynak olusturarak olabildigince dncelikli olan, bitirilmesi daha kolay 
olan ve trafik debisi yiiksek olan yollarda gahsma yapacagiz. Bu seneki yapacagimiz gahsmalarda ko-
ridor olusturacak sekilde yol giizergahlanna agirhk verecegiz. Bir baska deyisle, il iginde baslayip il 
iginde biten yollar degil, ilden ile devam eden yol guzergahlarinda daha fazla gahsacagiz. Bunlan yap-
mak suretiyle... Gerek Ankara-izmir gerekse -aym sey izmir-istanbul arasinda var- izmir-istanbul 
arasmdaki yol da maalesef gok yogun olmasina ragmen, ozellikle Bahkesir-Bursa arasi, Susurluk 
mevkiinde gok ciddi sikintilar var. Oncelikle bu yolu bu sene bitirmeyi hedefliyoruz. 

K. KEMAL ANADOL (izmir) - izmir-Akhisar... 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) - Izmir-Akhisar da aym sekilde. Ha-

tirlattiniz, tesekkiir ediyorum. 
Simdi, diger bir sorumuz, Karaman Milletvekilimiz Sayin Hasan Cahs'in sorusu, esas itibanyla, 

2003 ve 2007 Kasimmda meydana gelen ugak kazalariyla ilgilidir. "ILS, yani aletli ini§ sisteminin 
gerek Diyarbakir'da gerekse Isparta Havaalam'nda olmamasinin, bu kazanin olmasinda, meydana 
gelmesinde bir etkisi olmus mudur, olmamis midir?" Ozii itibanyla soru bdyle. 

Degerli milletvekilleri, vilkemizde 68 havaalanimiz var. Bunlann bir kismi tamamen sivil, bir 
kismi askeri havaalani, sivil-askeri amagh ortak kullanilan havaalani, bir kismi dzel, belediye, il dzel 
idareleri tarafmdan isletilen, bir kismi da, 1 tane Savunma Sanayii Miistesarhgi tarafmdan isletilen 
Sabiha Gdkgen Havaalani ve 2 tane de dzel isletilen havaalanimiz var; toplam 68 havaalani. Bun-
lardan 20'sinde ILS, yani aletli inis sistemi mevcut degil. Peki neden mevcut degil? Uluslararasi 
Sivil Havacilik Orgiitii teknik dokiimanlannda belirtilen kriterlere gore biitiin havaalanlan incelendi. 
Bu havaalanlanndan hangilerinde aletli inis sisteminin olmasimn teknik olarak mumkiin oldugu, han-
gilerinde mumkiin olmadigi tespit edildi. Higbir sekilde ILS, aletli inis sistemi kurulamayacak 
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havaalanlari sunlardir: Adiyaman, Zonguldak Caycuma, Kahramanmaras, Mardin, Siirt, Isparta Sii
leyman Demirel, Van, Tokat, Erzincan. Bu meydanlanmizda bugunkii teknolojiye gore aletli inis sis
temi kurmak miimkiin degil. Neden? Yaklasma sahasi igerisinde manialar var, daglar var. 

SEVKET KOSE (Adiyaman) - Adiyaman'da bdyle bir mani yok Sayin Bakan, ben iyi biliyorum. 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) - Efendim, simdi, mani var, yok; tek

noloji bdyle diyor, senin benim mania var, yok demem, Sayin Vekilim, bir sey ifade etmez... 
§EVKET KOSE (Adiyaman) - Gayet genis bir alanda, gok genis sahalar ve. . . 
ULASTIRMA BAKANI BINALi YILDIRIM (Devamla) - $imdi, bu suna benziyor: istanbul 

sut liman, Bandirma'da feribot yanasamiyor. Carsaf gibi deniz... Simdi, istanbul'da yolcu bekle-
yenler diyor ki: "Yahu bu ne bigim kaptan, bu havada da gemi seferi iptal olur mu?" Ciinkii, orada 
poyraz var, Istanbul'da lodos var. Poyrazla lodosun farkini bilmezsek, o zaman bu ise "Vay hali-
mize." diyecegim. Ciinkii, lodos oldugu zaman istanbul'u kasip kavuruyor, poyraz oldugu zaman 
Bandirma'yi kasip kavuruyor. Dolayisiyla, Saygideger Milletvekilim, o is teknik bir i§. Yani bizim 
gdziimiizun gdrdiigii sekliyle degil de, aletler dlgiiyor bigiyor, burada olur diyor yahut olmaz diyor. 

SEVKET KOSE (Adiyaman) - Bir sorum var efendim. Pist dar, genisletme imkam olur mu? 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) - ILS olmadi, bir baska sey! Peki, 

tamam, onu da izah edeyim. 
Bazi meydanlarda ise tahditli kurulabilir. Yani tarn olarak gdrevini yapmasa da, kismen gdrev 

yapacak sekilde bu cihazlardan konulabilir. Bunlar hangi meydanlara konabilir: Edremit Kdrfez, 
Sinop ve Usak Havaalanlari. Son zamanlara kadar, gegen yila kadar Diyarbakir Havaalani'nda tah-
dit yok idi. Ancak, askeri meydan oldugu igin, askeri amagh uguslarda seyriisefer cihazlanm bu aletli 
inis sistemi frekanslan bozdugu igin konulamryordu. Simdi teknoloji gelisti, dzel anten imal edildi, 
Diyarbakir'a da gegtigimiz aylarda IXS, yani aletli inis sistemi kondu, Diyarbakir'in sorunu bdylece 
giderildi. 

Su anda aletli inis sistemi kurulacak iig havaalaninda gahsmalar devam ediyor. Bunun bir tanesi 
GAP, bir tanesi Hatay, bir tanesi de Elazig. Bunlar da yakin zamanda, bu yil igerisinde faaliyete ge-
gecek. Bunlar, bu cihazlar harcialem cihazlar degil. Yani, her havaalanimn biitiin noktalannda dlgiim 
yapihyor, adeta ismarlama bir elbise yapar gibi. Oradaki cografi sartlara gore, koordinatlara gore, 
mania durumlanna gore tespit yapihyor ve bu sekilde imal ediliyor, yaklasik bir yil imalati siiruyor. 
Tabii, Degerli Milletvekilimizin belki bu soruda degil, ama buna benzer bir soruda -evet, bir sonraki 
soruda- "Bunlann bedeli ne kadardir?" diye bir sorusu var, onda cevap verecegim. 

ikinci soru... 

HASAN CALIS (Karaman) - Konya Havaalam'm sdylemediniz. 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) - Konya'da konuldu. 
HASAN CALIS (Karaman) - Yeni konuldu o zaman. 

ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) - Simdi oraya geliyorum, sirayla. Soru 
nerede sorulduysa, orada cevap vereyim diye sdylemedim. Konya'ya alet ahndi ve montaji yapildi, 
bu ay sonu gahsmaya ba§layacak. Denilebilir ki niye bu kadar uzun siirdii? Onu da izah edeyim. 

Konya Havaalani da bir askeri alan, sivil ugu§lar igin ortak kullanilan bir meydan. Burada, bas-
langigta bir yer tespit edildi Hava Kuvvetleriyle. Daha soma, Hava Kuwetleri "Biz buraya taksirut 
yapacagiz." dedi, bunun yerini degistirdi. Bir baska yer verilmesi igin biraz zaman gegti. O zaman-
dan soma, orasi da belirlendi ve bu montaj yapildi. Zannediyorum nisanda faaliyete gegecek. Simdi 
onu da -yanilmiyorsam- burada gdrecegiz. 
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Diger bir soru, yine Karaman Milletvekilimiz Hasan Calls Bey'in. Soru, Konya ILS.. . Bahset-
tim... Bilgileri bir daha kontrol edeyim. Mart ayi sonu itibanyla bitmesi hedefieniyor, montaji hemen 
hemen bitmi§. Yani, bu ay sonu, ifade ettigim gibi bitmis olacak. Maliyetleri sormus: "ILS maliyeti 
nedir? Bu alet kaca ahnmis? Ne kadar odeme yapilmis?" diyor Sayin Milletvekilimiz. 

Bunlar 670 bin YTL -aletin altyapi maliyeti ve iistyapi maliyeti- aletlerin kendisi de 600 bin 
YTL. Yani, toplam 1 milyon 270 bin YTL'ye mal olmu§. Maliyeti ne olursa olsun, degerli milletve
killeri, onemli olan, tabii, fiziki olarak bu aletin konulup konulamayacagidir. Yoksa, insan hayatmin 
bedeli olmaz. Hicbir zaman, bu aletlerin maliyetlerinden imtina ederek buralara konulmama gibi bir 
yol, asla ve asla, gecmi§ donemde de, bu donemde de dusuniilmemistir, diisiinulemez. 

Ben size bir misal vereyim: Komsumuz Yunanistan'in 25 havaalaninda ILS yoktur, ciinkii ko-
nulamiyor. Amerika'da 3.500 havaalanindan 2.400'unde yoktur, konulamiyor. Yani bu is parayla, 
zenginlikle alakah bir konu degil, tamamen teknik bir konu. Kaldi ki, ucaklann ini§, seyriisefer gii-
venligini saglayan tek alet de bu degildir. Ne var? VOR dedigimiz cihaz var. Ne var? NDB var. Ne 
var? DME denen cihaz var. Bu cihazlann yam sua bu aletli inisi de koyuyorlar. Daha ziyade, diye-
lim ki u?ak pist basma 300-400 metre yaklastigi halde pisti gdremiyor ise bu alet otomatik olarak dev-
reye giriyor, ucagi, bir uzaktan kumandah alet vazifesi yaparak piste salimen indiriyor. Bunun gorevi 
bu. Isparta kazasinin bu ILS ile hie alakasi yok. 9 bin fitte 28 mil mesafede kaptan rota degisjkligi 
yapiyor. Daha ILS olsa bile oraya gelmeden, olayin baslangici, yanhslann baslangici meydana gel-
mis oluyor. 

Evet, diger bir sorumuz, Gaziantep Milletvekilimiz Sayin Hasan Ozdemir'in sorusu. Gaziantep 
Havaalam'yla ilgili uc tane soru var. Kargo tesisleri ve kargo seferleri ne zaman olacak ve sefer sa-
yilanyla ilgili sorular. 

Bildiginiz gibi, Gaziantep Havalimani da onemli sorunlan olan bir havalimammizdir. Neden? 
Pistin bir ucu ile diger ucu arasinda 34 metre kot farki oldugu icin maalesef seferler saghkh ya-
pilamiyordu. Bu konu da yillardan beri devam eden bir konuydu. Aym sekilde Gaziantep Termi-
nali de maalesef ba§lamis, y a n m kalmis bir i§ti. Geldik, bunun uzerine bu pisti, yeni bastan 
fazlahgmi kaldirarak pisti diizgiin hale getirdik ve havalimanini uluslararasi standartta, siirekli, 
her sart altmda sefer yapilacak bir havaalamna ddnustiirdiik. Hakikaten, Gaziantep Havaalam su 
anda sadece Tiirkiye'nin degil -orada Suriye, Halep- bircok bdlgeye de hitap eden giizel bir ha
vaalam oldu. Epey para harcadik ama helaliihos olsun. Gaziantep icin deger, az bile. Daha fazla-
sina Gaziantep layik. 

Efendim, tabii, simdi biz havaalamm yapiyoruz, pistlerini yeniliyoruz, terminalini yeniliyoruz 
ama unutmayahm ki, devlet eskiden hem havaalam yapiyordu hem ucak isletiyordu, ucak §irketi 
vardi hem gemi cahstinyordu. Su anda trenden baska devletin yaptigi is kalmadi, bir tek tren bizde. 
O da bizde olmak durumunda, cunku demir yollanmizin hala 90k yapisal sorunlan var. Kimsenin, bu 
yapisal sorunlan, altyapiyi iyilestirmeden burada gelip is yapmaya niyeti yok. Onun iQin, devlet ola
rak biz, bu kamu hizmetini vermek durumundayiz ama bir yandan da burada yapisal iyilestirmeleri 
gerceklestirmemiz lazim. 

Dolayisiyla, ne yapmi§iz? Burada bir de yazilanlardan okuyayim Hasan Bey, bu anlattiklarim 
ama bakahm arkadaslar ne yazmi§... 

$imdi, Gaziantep Havalimani eski terminal binasimn bir bdliimii, bans sartlannda ge<?ici intikal 
meydani, harekat sartlannda ise us olarak kullamlmak iizere Hava Kuvvetleri Komutanhgina, bir 
kismi ise ic hat kargo gecis hizmeti i?in PTT'ye verildi. 
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Gaziantep Havalimani'nda yaklasik 4.042 metrekarelik kismin, bir arazinin kargo tesisi yapila-
rak isletilmeye acilmak iizere, ihale yoluyla kiraya verilmek iizere, 16 Kasim 2007'de bir ihale yap-
misiz. Maalesef katilim olmadigi igin herhangi bir gelisme olmamis. 

Gaziantep Havalimani'nda halihazirda yolcu-kargo seferleri birlikte yurutiiliiyor. Ne var? Kol-
tuk alti kargo dedigimiz, yolcuyla beraber kargo hizmetleri de paralel yiiriiyor. Birgok meydanda 
bdyle yiiriiyor. Kargo seferlerinin artmasi durumunda, trafigin artmasi durumunda, kargonun ayn ta-
sinmasi igin bir kargo terminali mutlaka ve mutlaka gerekir ileriki yillarda. Dolayisiyla, bu, daha 
once ihaleye gikilan arazi igin, biraz daha sartlan da gdzden gegirerek yeniden gikmayi planhyoruz. 
Bunun gahsmalanni yapiyoruz. 

Gaziantep Havalimani, 28/10 sol, 28 sag pisti dis banketlerinde bir gatlak olusmasindan dolayi, 
ugus emniyeti bakimindan 31 Ekim-12 Aralik arasi -demek ki bir buguk ay- bir zorunlu onanm sii-
resi olmus ve bu sure igerisinde de "emergency pist" trafige agik tutulmustur. Yani "taksi yolu" de
digimiz yol, pist, seferler durdurulmayarak trafige agik tutulmustur. Ancak bunda Turk Hava Yollan, 
bazi sirketler ugusa devam etmis, bazilan etmemistir ve bu siirede Tiirk Hava Yollan, zannediyo-
rum, yamlmiyorsam seferlerini bir buguk ay durdurmustur. Esasen seferlerdeki diizensizligin ana ne-
deni budur. 

Simdi, su anda ugus programmda neler var, onlara bir gdz atahm: Tiirk Hava yollan, Ankara-
Gaziantep parkurunda her giin bir sefer, istanbul-Gaziantep parkurunda her giin ug sefer yapiyor. 
Fena degil. Eskiden bunlar yoktu; Ankara yoktu mesela, Istanbul daha azdi. Pegasus, izmir-Gazian-
tep. . . Izmir'den Gaziantep'e ugus mu vardi? $u anda izmir-Gaziantep'te sah giinii ve pazar giinii... 
Sabiha Gdkgen-Gaziantep parkurunda, yani sadece istanbul Atatiirk'ten degil, Anadolu yakasindan 
da haftamn birinci, ikinci, ddrdiincii, altinci giinleri, yani pazartesi, sah, persembe, cumartesi giinleri 
diizenli seferler yapihyor. Sun Ekspres izmir-Gaziantep'e sah, garsamba, persembe ve pazar giinleri 
sefer yapiyor. Onur Hava Yollan haftamn her giinii bir sefer yapiyor. Gdriiyorsunuz, Sayin Vekilim, 
Gaziantep'e muazzam bir sefer arti§i olmus. Eskiden bir tek Turk Hava Yollannin, o da haftada her 
giin olan ama haftamn iki giinii, iig giinii yapilmayan bdyle bir meydandi. $imdi su saydiklanma ba-
kiyorum, neredeyse haftada elli seferi gegiyor. Evet, vaziyet bdyle. 

Geliyoruz ikinci sorunuza: ikinci soru da Gaziantep-Sanhurfa otoyolu hakkinda, bir de Giiney 
Tetek dedigimiz Habur Kapisi'na giden yol. Hakikaten bu iki yol da gok dnemli yol, bdlge igin. Bu-
ruda ne yapmisiz, isterseniz buradan yazih olanlardan okuyahm: 

Gaziantep-Sanhurfa Otoyolu Projesi 180 kilometresi otoyol, 41 kilometresi baglanti olmak iizere 
toplam 221 kilometre olarak planlanmis. Maalesef gegmis ddnemde ddenekler yeterince verileme-
diginden projenin teslim siiresi uzamis ve su giine kadar da gelinen nokta, yiizde 86'si ancak ta-
mamlanmis. Kilometre olarak da iste, yiizde 86'si, demek ki 200 kilometreye yakin bir kismi 
tamamlanmis. Harcanan para miktari da 674 milyon dolar. Gaziantep gevre yolu 34 kilometre oto
yol standardinda, bunun 15 kilometresi devlet yolu standardinda trafige agilmistir. 

Gaziantep-Bilecik parkuru toplam 63 kilometre, bunun yine 54 kilometresi otoyol, 9 kilomet
resi baglanti yolu. Bu yolun da 34 kilometrelik Gaziantep-Nizip arasi ve 4 kilometrelik Nizip bag
lanti yolu otoyol olarak, 6 kilometrelik Birecik baglanti yolu devlet yolu olarak, toplam 44 
kilometrelik kismi trafige agilmis bulunmaktadir. 

Yine, bu yolun devami, Birecik-Surug kesiminde toplam 53 kilometrelik bir yol olup bunun 41 
kilometresi otoyol, 12 kilometresi de baglanti yollanndan olusmaktadir. 41 kilometrelik kismin 12 
kilometresi, bati baglanti yolu tamamlanarak devlet yolu standardinda ulasima agilmi§tir. 
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Suruc-Sanhurfa kesimi toplam 71 kilometredir, bunun 51 kilometresi otoyol, 20 kilometresi ise 
baglanti yoludur. Suruc-Sanhurfa arasi 37 kilometresi, 15 kilometre baglanti yolu ve kuzey baglanti 
yolu devlet yolu statiisunde olmak iizere toplam 50 kilometre trafige acilmistir. 

Toplam 367 kilometre uzunlugundaki Sanliurfa-Kiziltepe-Silopi-Habur yolunun, bu Giiney 
TETEK yolunun geri kalan kismi, doguya dogru, yani Sanhurfa'dan doguya dogru olan kismi daha 
dnceki yillarda 35 kilometresi tamamlanmis, 251,5 kilometresinin ihalesi de 2005 yihnda yapilmis, 
80,5 kilometresinin heniiz ihalesi gerceklesmemistir. Bolunmus yol olarak bu ihale yapilmistir. ihale 
yapilan 251,5 kilometrelik kisimda 21 kilometrelik bdliim sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak, 
toplam 56 kilometrelik kesim trafige acilmistir. Gdriildiigii gibi bu yolda daha yapacak 90k isimiz var. 
Hakikaten bu yol onemli bir yol. Bilhassa Suriye, Irak'la olan ticaretimizin ana giizergahi bu yol 
iizerindedir ve zaman zaman, burada, giinluk, sadece Habur'da olusan trafik 4 bin kamyon-tin bul-
maktadir. Dolayisiyla, oniimuzdeki yillarda, gerek GAP projesi bunyesinde gerekse Karayollannin 
kendi imkanlanyla, bu yol, agirhk verilmek suretiyle tamamlanacaktir. 

Simdi bir not geldi, bir milletvekilimizin sorusunu cevaplandirmamisrz. Neyse, sonunda baka-
nz ona. 

BASKAN - Saym Bakan, sureniz az kaldi. Onun igin, eger cevaplandiracaksimz, buyurun. 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) - Sayin Baskan, daha cok soru var. 

BA$KAN - Sdzlu sorulara bir saat ayrihyor efendim. 

ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) - Oyle mi? 
Yogun giindemimiz yok, eger tensip buyurursaniz §unlan cevaplandirayim. 

BASKAN - Peki, o zaman, buyurun efendim. 

Yani, ben hatirlatma acisindan sdyledim efendim. 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) - Yani, bilemiyorum, tabii, takdir yiice 

heyetinizin. Ben hazir lsinmisken... 
BA?KAN - Devam edebiliriz degil mi? 
OKTAY VURAL (izmir) - Tamamlayincaya kadar Sayin Basjkan... 
BASKAN - Buyurun efendim. 
Gayet giizel anlatiyorsunuz ve dinliyoruz efendim. 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) - Peki, tesekkur ediyorum. 
Efendim, Tunceli Milletvekilimiz Sayin Kamer Genc'in sorusu. 

Kamer Bey, burada misiniz? 
KAMER GENC (Tunceli) - Buradayim, buradayim. 

BASKAN - Buradalar. 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) - Zaten olmazsamz sasarim. 
AHMET ERSiN (izmir) - Sayin Bakan, yollari mucurla kaphyorsunuz. Bu 90k saglikh degil, 

mucur kaplamadan vazge9in. 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) - Sorular Sivil Havacihk Genel Mii-

durliigiiyle ilgili, personel atamalan hakkinda; bir de Isparta U9agi ile ilgili... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BA$KAN - Buyurun Sayin Bakan, siirenizi uzatiyorum. 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) - Cok tesekkur ederim Sayin Baskan. 
Efendim, bir de Isparta U9agi ile ilgili... 
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Ben biraz yavas konusuyorum; ondan, zamam... 
BASKAN - Hayir efendim, ben sadece sureyi ikaz ettim, devam edebilirsiniz. 
ULASTIRMA BAKANI BINALI YILDIRIM (Devamla) - Tesekkur ederim. 
Ucuncii soruda, sivil havacihgin iste bu uyanlar yerine gelmedigi icin Avrupa sahalanna kapa-

nacagi ydnunde bir sorunuz var. Soruyu tekrar okumuyorum zaman kaybi olmasin diye. 
Simdi, Ulastirma Bakanhgi ile bagh, ilgili kuruluslannm tiimiinde oldugu gibi Sivil Havacihk 

Genel Mudiirliigiinde de personel atamalan mevcut mevzuata gore yapilmaktadir ve burada da mes-
leki ehliyete dikkat edilmektedir. 

Siz sorunuzda "ehliyetsiz yandas" diye bir tabir kullanmi§siniz. Bunu, eger biraz Sivil Havaci
hk Kanunu'nu inceleseydiniz, bunun ger?ekle ilgisi olmadigini gdrurdiiniiz. 

AHMET ERSIN (Izmir) - Birazcik var... 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) - Ciinkii, mevcut personelden sadece 

Genel Miidiir yenidir, digerleri, hepsi, orada cahsan arkadaslar terfi ettirilmistir. Bir tek atama yap-
misim, o da Genel Mtidurdur. 

AHMET ERSIN (Izmir) - Riisvet iddialari var. 
KAMER GENC (Tunceli) - Sayin Bakan, her §ey genel miidiire bagh. 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) - Eger her sey genel mudiire bagh 

olsa kurumlarda, bunu siz sdyliiyorsaniz vay halimize. 
Kurumlan ydneten birimlerdir. Uzmanlar, sube miidiirleri, daire baskanlan, genel miidiirler, 

mutfakta uzmanlar vardir. Genel miidiirliik temsil makamidir Sayin Milletvekili. 
KAMER GENC (Tunceli) - Direkt emri o verince... 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YTLDIRTM (Devamla) - Yillarin deneyimine sahip olmamza 

ragmen boyle diisiiniiyor olmamz a?ik9asi iiziiciidiir. 
AHMET ERSiN (izmir) - Saym Bakamm, riisvet iddialari var Sivil Havacilik Genel Miidiirliigiinde. 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Devamla) -Arkadaslar, Isparta ucagiyla ilgili 

kaza tahkik heyeti cahsmalanni halen surduriiyor. Zaman zaman da kamuoyuyla bunlari payla§iyor. 
Simdi, Tiirk sivil havacihgi ne yapti son yillarda, bir bakahm: 2003'te Tiirkiye'de, yurt i9inde 

u?an vatandasimizm sayisi 8,3 milyon. 2007 yihnda ne olmu§? 32 milyon. Diinya... i9 ve dis U9US-

lann sayisi 32 milyondan 2007'de 73 milyona 9ikmis. Artik vatandasimiz u9uyor. Hava yollari hal-
kin yolu haline geldi. imtiyazh olmaktan ihtiyac; haline geldi. Bu, bu donemde ger9eklesti. Tek, Tiirk 
Hava Yollari tarifeli U9US yaparken, artik, bir9ok hava yolu sirketi de U9US yapiyor. 

Kapatilan meydanlarm hepsi teker teker acildi. Hatay Havaalam, yillarca kaderine terk edilmis, 
a9tik; simdi her giin sefer var; dolu; torpille yer ayirtiyorlar. Daha hangisini sayayim? Adiyaman, 
Siirt, Tokat -daha burada liste var- Eskisehir, Canakkale... Yani, su anda, 23 meydanda faaliyet var-
ken 41 meydanda faaliyet var; diizenli seferlerin yapildigi faaliyet var. 

Simdi, Tiirk sivil havacihgi bir kere diinyada esi ve drnegi olmayacak §ekilde biiyiidii. Yani bunu 
ne kadar gdrmemezlikten gelirsek de bu insafsizlik olur. Biitun vatandaslanmiz bunun farkinda 9unkii 
U9ak seyahati artik her kesimden insanin kullandigi bir seyahat sekli haline geldi, giizel de oldu. 

Peki, emniyete yonelik ne yapmisiz? 2006-2007 yillan arasinda Tiirk U9aklanna ve yirmi ii? 
ayn iilkenin U9aklarma yedi yiiz yirmi sekiz tane denetim yapmisiz ve yaptigimiz bu denetimlerle bir
likte Tiirkiye, Avrupa Sivil Havacilik Orgiitiince Avrupa Birligi siralamasinda altinci olarak yerini al-
mistir. Emniyete verdigi ehemmiyet vasitasiyla ve Avrupa Birligi iiyesi olmadan ECAC yonetim 
kuruluna se9ilen tek iilke olmustur. Bu vesileyle bunu da sizlerle paylasmak istedim. 
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Isparta'da dusen ugagm elverislilik denetimleri yapilmis, ugus emniyeti bakimindan herhangi bir 
tehlike olmadigi tespiti yapilmis ve dusen ucagin biitiin belgelerinin, biitiin teknik donanimlannin el-
verish oldugu tespit edilmistir. Ama halen, ugagin diisusiiyle ilgili gahsmalar ekip tarafmdan siirdii-
riilmektedir. 

Diger bir soru, Saym Basbakammiza Sayin Kamer Genc'in ydnelttigi soru: "Tiirk Hava Yolla-
nmn ig hat seferlerinde her yere 'business class' var, Elazig'a niye yok?" diyor. Dogrusu ben Elazig 
igin... 

Necati Bey, "business" yok mu Elazig'da? 
KAMER GENC (Tunceli) - Yok efendim, Necati Bey'in haberi yok ki! 
ULASTIRMA BAKANI BINALi YILDIRIM (Devamla) - Teyit edelim bakahm. 
MEHMET NECATi CETiNKAYA (Elazig) - Uguslar fill olarak devam ediyor. 
KAMER GENC (Tunceli) - Haberi yok, haberi yok! 

ULASTIRMA BAKANI BINALi YILDIRIM (Devamla) - "Business," kismi var mi? 
MEHMET NECATI CETINKAYA (Elazig) - Yok. 
ULASTIRMA BAKANI BINALI YILDIRIM (Devamla) - Yok. Tamam, yokmus. 
KAMER GENC (Tunceli) - Sayin Bakan, biz oraya gidip geliyoruz. Tunceli, Elazig... 
ULASTIRMA BAKANI BINALi YILDIRIM (Devamla) - Biliyoruz tamam, sen gidiyorsun da 

Saym Valime de sorayim. Ne var yani? 
KAMER GENC (Tunceli) - Haberi yok ki! 
MEHMET NECATI CETINKAYA (Elazig) - Hayir, uguslar ful. 
OKTAY VURAL (izmir) - Her yerde "business" sart mi? 
ULASTIRMA BAKANI BINALi YILDIRIM (Devamla) - Ya tamam, aranizda muhabbeti bi-

rakin da beni dinleyin; burada daha giizel seyler sdyleniyor. 
Sjmdi, sayin vekillerim, bakin yalmz degilsiniz; bu "business" hizmetinin verilmedigi diger vi-

layetler de var. Sanhurfa, Malatya, Konya, Kayseri... 
MEHMET AKIF PAKSOY (Kahramanmaras) - Kahramanmaras... 
ULASTIRMA BAKANI BINALi YILDIRIM (Devamla) - Kahramanmaras'ta da mi dyle? 
MEHMET AKiP PAKSOY (Kahramanmaras) - Evet. 
ULASTIRMA BAKANI BINALi YILDIRIM (Devamla) - Esasen, diinyamn birgok yerinde 

artik yurt igi uguslarda "business" tamamen terk edilmistir. "Business" ne zaman lazim? Ug bes saat, 
on saat gibi yolculuklar olursa insanlar... Bizim "business"imiz de "business" degildir, onu sdyle-
yeyim. Bir paravan perde var, talebe gore arkaya one hareket eder; koltuklar tamamen aynidir. On ta-
rafa binilince once inme sansiniz da yoktur, yani ugagm arkasi da dnii de aym zamanda meydana 
varmaktadir! (Guliismeler) 

Simdi, bu bizim sivil havacilik gok gelisti ya fikralar da gok artti. $imdi, yolcular ugaga binmis, 
fuldolu. En arkada oturan birisi kesiyor on tarafi. En on koltuktan birisi kalkmis, perdeyi agmi§, one 
dogru gitmis. Bunu gdriince kosa kosa geliyor, oraya oturuyor, sag taraftaki ilk koltuga oturuyor. Bes 
dakika soma adam geri ddniiyor, bakiyor ki koltuk dolu. "Ya hemsehrim hayrola, burasi benim yerim, 
sen nereden geldin?" diyor. "Agabey, ben, sen indin zannettim." diyor! (Giilu§meler) 

Yani, ugak seyahat kiiltiiriimuz yeni fikralan da literatiiriimiize soktu. Bdyle onlarcasi var ama, 
zamamnizi almayayim. Baskan zaten... 

Efendim, simdi, Giresun Milletvekilimiz Sayin Murat Ozkan'in soru onergesi, Karadeniz sahil 
yoluyla ilgili. 
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Karadeniz sahil yolunda taahhiidii bulunan muteahhit firmalardan sdzlesmelerinde bitumiin idare 
tarafmdan verilecegi belirtilen islerde idare, belirtilmeyen durumlarda da muteahhit kendi temin et-
mektedir. Dolayisiyla, hak edislerde iistyapi yapimmda bitiim bedeli ddenmemektedir. Ancak, idare 
bitum vermedigi durumlarda da bunun bedelini muteahhide ddemektedir. 

Simdi, Carsibasi-Trabzon-Arakh yolunda 3 milyon 98 bin 956 ton, Piraziz-Espiye-Carsibasi yo
lunda 5 milyon 77 bin 333 ton bitiim firmanin kendisi tarafmdan temin edilmis, bedeli de Karayol-
lannca ddenmistir. 

Karayollan Trabzon Bdlge Mudurliigu yahut 10. Bdlge Miidiirliigiince yaptirilan islerde son bes 
yil igerisinde 27.490 ton bitiim verilmis, bunun da 2007 birim fiyatlanyla bedeli 13 trilyon 744 bin 
700 Tiirk lirasidir. Bitiim bedeli igin hak edislerde bitiim bedeli harig fiyattan ddeme yapildigmdan 
aynca bir kesinti sdz konusu degildir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Giresun Milletvekili Saym Murat Ozkan'in diger bir sorusu Giresun sahil yolu gegisinde trafik 

guvenliginin zayif oldugu ve dlumlerin olduguna iliskin bir sorudur. 2006-2007 yillarmda Bulancak 
Kavsagi, Espiye Kavsagi, Tirebolu - Yeni Yil Baglanti Kavsagi, Giresun sehir gegisi, Liman Kavsagi, 
Bulancak Sanayi Kavsagi sinyalizasyonlan tamamlanarak buralarda trafik giivenligi tamamen ger-
gekle§mistir. Valilik Kavsagi'nda ise, orta refujiin kapatilmasiyla sinyalizasyon sistemi ihtiyaci, sin-
yalizasyon ihtiyaci tamamen ortadan kalkmistir. 

Giresun sehir gegisindeki Hastane Kdpriilii Kavsagi ile Polisevi Kavsaklarimn da sinyalizas-
yona kavusturulmasi gereken kavsaklardan olup bunlann yapilmasi, gergeklesmesi igin ihale yapil
mis ve kisa zamanda da bunlar tamamlanmis, trafik giivenligi saglanmis olacaktir. 

Sahil yolunda trafik giivenligini saglamak igin gereken diisey isaretlemeler de yapilmistir, eksik 
olanlar da yapilmaya devam etmektedir. 

Kavsaklarin bas iistii levhalan, (T) ve (L) konstriiksiyon kullanilarak bilgi levhalari dikilmistir 
ve yerlerine montaji gergeklesmistir. Gayet tabii bu yol, sahil yolu oldugu igin, iki gidis, iki gelis, eski 
yola gore daha genis suruciilerimiz, hem sicak karisim kaplama, otoyol gibi bir standarda da kavus-
tugundan, maalesef tabii hiz kurallarma da burada riayet etmemektedir. Bu, bir etkendir ama bundan 
daha onemlisi sahil ile sahil yolu arasindaki baglanti iist gegitlerle yer yer de alt gegislerle saglan-
maktadir. Ama eski ahskanlik, insanlanmiz ihmalkarhk ediyor, yoldan gegiyor. Halbuki 100 metre 
dtesinde iist gegit var. Hayatini riske ederek yoldan gegiyor ve bdyle seyler de kagmilmaz oluyor. 

Efendim, diger bir sorumuz Aksaray Milletvekili Sayin Osman Ertugrul'un sorusu. Yine, kara 
yollanyla ilgili bir sorudur. Konya-Aksaray devlet yolu, 2007 yih yatmm programinda, Konya-Ak-
saray il siniri toplam... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafmdan kapatildi) 
BASKAN - Sayin Bakanim, siireniz, maalesef... Anlatim tarzimz gok giizel. Hakikaten dinle-

mek isteriz, ama sure de doldu efendim. Yani, ig Tiizuk'iin verdigi imkanlan zorladim. 
ULASTIRMA BAKANI BINALI YILDIRIM (Devamla) - Bir saat oldu mu Sayin Baskan? 
BASKAN - Efendim, elli dakikayi sadece size ayirdim. Sorular okundu, Sayin Bakanimiz cevap 

verdiler. 
Agiklamada bulunmak isteyenler var, o zaman size sdz veririm efendim. 
ULASTIRMA BAKANI BINALi YILDIRIM (Devamla) - Diger sorular igin -agarsaniz- bir 

agiklama yapayim isterseniz, son bir ciimle. 

BA$KAN - Peki, iki dakika daha vereyim size efendim. 
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Kusura bakmayin efendim, baska care yok. 

ULASTIRMA BAKANI BINALI YILDIRIM (Devamla) - Estagfurullah. Baskan sizsiniz, 
bizim diyecek bir seyimiz olmaz. 

Bir, iki, U9, ddrt, bes, alti, yedi soru kaldi. Gordugumiz gibi, her zaman oldugu gibi zaman yet-
medi. Sayin Rahmi Giiner, Sayin Resat Dogru, Saym Yilmaz Tankut, Sayin Mustafa Enoz'iin soru-
larini bizatihi kendilerine cevaplandiracagim, burada olacagim. Eger kendileri de uygun olursa bizzat, 
basa bas gdriismede cevaplandinnm. 

Saym Baskan, te§ekkiir ediyorum bana gosterdiginiz miisamaha i<?in ve yiice Meclisi saygiyla 
selamhyorum. (AK Parti siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiirler Saym Bakamm, tesekkiir ederiz, sag olun. 

Sayin Dogru, yerinizden herhalde bir a9iklama yapacaksiniz. 
Buyurun efendim. 
RE$AT DOGRU (Tokat) - Sayin Baskanim, tesekkur ediyorum. 

Ger9i Sayin Bakan benim soruma cevap vermedi, ama.. . Tokat Havaalam Isparta U9aginm diis-
mesinden soma kapatildi. Daha soma halkin tepkisiyle beraber a9ilma durumuyla karsi karsiya kaldi, 
su anda a9iktir. Ancak, a9ilmasinda Tokat Valisi ve Tokat halki 90k biiyiik bir gayret sarf ettiler. Yal-
niz, bu a9ilma esnasmda, apronun kisa oldugu ve uzatilmasi gerektigi konusu dile getirildi; apronun 
uzatilmasini bekliyoruz. 

Aynca, sadece istanbul'a U9ak 9ahsiyor, bunun dismda, ozellikle Ankara ve dis hatlara da a9il-
masi noktasinda 9ahsma yapilabilir mi, bu konularda bilgi istiyorum. 

Tesekkur ederim. 
BASKAN - Tesekkiirler. 
Saym Vural... 

OKTAY VURAL (izmir) - Tesekkur ediyorum Sayin Baskanim. 

Sayin Bakan, Bahkesir Milletvekilimiz Ahmet Duran Bulut Bey'in, Edremit-Canakkale kara 
yoluyla ilgili sorusuna cevap verdi, tesekkiir ediyorum. Kendileri a9ik kalp ameliyati olduklan iqin, 
bu sorunun cevaplandirmasmda burada bulunamadilar, hem kendisi adina hem de Bahkesirliler adina 
tesekkiir ediyorum, sag olun efendim. 

BASKAN - Tesekkiirler Sayin Vural. 
Sayin Gen9. . . 

KAMER GENC (Tunceli) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 
Sayin Bakan, tabii, sorulanmiza cevap verirken dedi ki, efendim, iste, Sivil Havacilik Genel 

Miidurii yalniz meslek dismdan geliyor. Tabii ki, genel mudiir bir isletmenin beynidir. Bu genel mii-
diirle ilgili basinda birtakim seyler de 9ikti. Tabii, beynin saglikh islemesi lazim ki kurum saghkh 9a-
hssin. O itibarla, her seyden once, bu kurumda birtakim siyaset yapildigi, yandaslann atandigi 
konusunda, ciddi, basinda yazilar var. Yani, biz bunlari kendimiz uretmiyoruz. Soru da ge9 soruldugu 
i^in, su andaki bilgi yammda olmadigi i<?in Sayin Bakana bu konuda bir sey sdylemiyorum. 

Elazig'da "business class" yok, kendisinin de haberi yok, partisine mensup milletvekillerinin 
de haberi yok. $imdi, Elazig 90k onemli bir ilimiz, Bingdl oraya gidiyor, Tunceli oraya gidiyor, Ma
latya zaman zaman oraya gidiyor ve. . . 

BASKAN - Saym Gen9, a9iklamanizi liitfen kisa tutar misiniz. 

KAMER GENC (Tunceli) - Evet, kisa tutayim da.. . 
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Bu itibarla, yani, Elazig ilimize de ucan ucaklarda "business class"in olmasi lazim. 

Ashnda soru boyle olmaz da Saym Bakan, yani 98'inci maddeye gore Sayin Baskanim, sorula-
nn tek tek cevaplanmasi lazim ve arkasindan da milletvekilinin dusiincesini sdylemesi lazim ama 
siz yanhs uygulama yapiyorsunuz. 

Peki, tesekkur ederim, 90k fazla Sayin Bakam da iizmeyelim. 
Saygilar sunuyorum. 
BASKAN - Yine polemik yapmayin, bakin yanhs uygulama yapmiyorum ben. 
KAMER GENC (Tunceli) - Yanhs yapiyorsunuz. 

BASKAN - Yerinizden kisa bir a9iklama diyor, I9 Tiiziik onunuzde, okuyun, bakin. Okuyu-
nuz.. . 

KAMER GENC (Tunceli) - Anladim ama Saym Baskan, I9 Tiizuk yanh§ uygulaniyor. 
BASKAN - Tamam, I9 Tiiziik yanhs, o zaman ne yapahm. 
Sayin C a l l s > buyurun efendim. 

HASAN CALIS (Karaman) - Sayin Baskanim, te§ekkiir ediyorum. 
Sayin Bakana, sorulanmin ikisine gdsterdigi ilgi iqin tesekkur ediyorum. Obiir sorumuza insal-

lah cevap gelecektir diye bekliyoruz. 
Bu, aletli inis sistemleriyle ilgili sorumun nedeni, iste Sayin Bakanin a9iklamalarmdan da anla-

sildigi gibi, ger9ekten inis giivenligi a9isindan bu cihazlar son derece onemli. Miimkiin olan havaa-
lanlanmiza da konulmasi gerekiyordu. Tabii ki Karamanhlann ve Konyahlann merak ettigi bir konu 
vardi, 0 soruyu sorus nedenim oydu, cihazlar alinmi§ olmasina ragmen iig yildir niye monte edile-
medigi yolunda sorular vardi. Sayin Bakamm bu konuya da a9ikhk getirmis oldu. Tesekkur ediyo
rum. Bundan soma insallah daha giivenli bir inis olusur. 

Tesekkur ederim. 
BASKAN - Tesekkiirler Sayin Calls. 
Buyurun Sayin Ozkan. 
MURAT OZKAN (Giresun) - Tesekkur ediyorum Sayin Baskanim. 
Sayin Bakanimiz Giresun sahil yolu ge9isinin tiim isaretlerinin tamam oldugunu ifade etti 

ancak daha soma sdziiniin son kisminda ise bunlann tamamlanmadigmi, ozellikle hastane ge9isi-
nin yapilmasi gerektigini ifade etti. Ben sorumda zaten, ge9i§ler yapilmadigi i9in, bu isaretler ya-
pilmadigi i9in kazalara sebebiyet verdigini ifade ettim. Aynca kazalann sebebinin, yol standardimn 
neredeyse otoyol standardina yakin oldugunu ifade etti. "Demek ki biz yol standartlarim yiiksel-
tirsek can kaybina sebebiyet verecegiz." gibi sakat bir zihniyetle ifade ettigini iiziilerek burada be-
lirtmek istiyorum. Ikinci bir hadise, yol standartlan yiikselmi§ olsa bile, trafik kurallanna uymanin, 
uymayanlara da gereken miieyyideleri uygulamamn da devletin gorevleri arasinda oldugunu ha-
trrlatmak istiyorum. 

Diger bir sorum ise, denetim raporlannda yer alan bitiimlii verilen ihalelerde aynca bitiim be-
delinin ddendigi kismi vardi ki, bunu da ifade etmedi. Bunun da a9iklanmasi gerektigini huzurlan-
nizda bir kez daha vurgulamak istiyorum. 

Tesekkiir ediyorum. 
BASKAN - Tesekkiirler Saym Ozkan. 
Sayin Bakan, yerinizden 90k kisa cevap verebilirsiniz efendim. 
ULASTIRMA BAKANI BiNALi YILDIRIM (Erzincan) - Tesekkiir ediyorum. 

- 2 1 2 -



TBMM B: 75 1 1 . 3 . 2 0 0 8 O: 1 

Efendim, Saym Resat Dogru Milletvekilimizin sorusuna tabii sira gelmedigi igin cevaplayama-
dik. Tokat'ta, biz geldigimizde, havaalani kapahydi. Havaalanmi elden gecirdik, tekrar seferleri bas-
lattik ve uzun siire de seferler devam etti. Daha soma, bir ara bir haber gikti, orada -sefer yapan 
kaptanlar- havaalaninin civanndaki bir minarenin, inisi, kalkisi tehlikeye soktugu ydniinde. Bunun 
gergekle alakasi yoktu ve nitekim, firma uyanldi, 1 Ocakta kapatilan seferler 7 Ocakta tekrar basladi. 
Bir yanlis bdylece dnlenmis oldu. 

Saym Murat Ozkan'in Giresun'la ilgili konusuna gelince: Ben burada izah ettim ama herhalde 
yanhs anlasildi. Yani giivenligi artinci gerek geometrik diisey, yatay isaretlemenin gerek sinyalizas-
yonun biiyiik oranda yapildigim ve yapilmayanlann da yapilmaya devam ettigini sdyledikten soma, 
burada yayalara da diisen gdrevler oldugunu ifade ettim. Yani siz, eger yayalann gegecegi alt ve iist 
gecisleri, yaya gegitlerini kullanmazsamz, hayatinizi riske atarsiniz. Yoksa, kabahati dlenlere yahut 
yayalara bulmak gibi bir niyetim asla olamaz, bdyle bir seyi de ifade etmedim, bunu diizeltmek isti
yorum. 

Ikincisi: Yine, bu bitiimlii ihaleyi, bitiimsuz ihaleyi de tamamen gok net, nokta virgiil izah ettim. 
Buna ragmen siz ikna olmadiysaniz, daha fazlasini Bakanhgimizdaki dosyalan inceleyerek kendiniz 
de belirleyebilirsiniz, size her zaman agiktir. Tesekkur ediyorum. 

Efendim, Kamer Bey'e diyecek bir sey yok. Maalesef bu sartlar altinda "business" seyahat ve-
remeyecegiz, giinkii halkin vekili halkm arasinda beraber seyahat eder, "businessle" gitmesine gerek 
yok. (AK Parti siralanndan alkislar) 

Tesekkur ediyorum Saym Baskanim. 
BASKAN - Tesekkiirler Sayin Bakanim. 
Sorular bdylece cevaplandirilmistir. 
Gundemin "Genel Gdrusme ve Meclis Arastirmasi Yapilmasina Dair Ongdriismeler" kismina ge-

giyoruz. 
Ahnan karar geregince; 3'iincii sirada yer alan Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozpolat ve 

20 milletvekilinin, termik santrallerin gevreye verdigi zararlann; 4'iincii srrada yer alan Tekirdag 
Milletvekili Enis Tiitiincii ve 38 milletvekilinin, Trakya ve istanbul ilinde gevre konularmdaki ge-
lismelerin Ergene gevre diizeni havza planma etkilerinin; 5'inci sirada yer alan Kirklareli Milletve
kili Tansel Bans ve 23 milletvekilinin, Kirklareli ili Vize ilgesindeki bir araziyle ilgili iddialann ve 
bu arazi iizerinde kurulmasi planlanan gimento fabrikasinin gevre iizerindeki muhtemel etkilerinin; 
15'inci sirada yer alan Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 milletvekilinin, Adana'daki la-
giinlerin karsi karsiya bulundugu gevresel risklerin; 19'uncu sirada yer alan Bartm Milletvekili Mu-
hammet Riza Yalginkaya ve 22 milletvekilinin, Bartin'da kurulmasi planlanan termik santralin olumlu 
ve olumsuz etkilerinin; 21 'inci sirada yer alan Canakkale Milletvekili Ahmet Kiigiik ve 22 milletve
kilinin, Kaz Daglanndaki madencilik faaliyetlerinin; 22'nci sirada yer alan Konya Milletvekili Hasan 
Angi ve 19 milletvekilinin, Konya Kapah Havzasindaki su kaynaklannin karsi karsiya bulundugu so
runlann; 23'iincii sirada yer alan Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28 milletvekilinin, Aksehir ve 
Eber Gdllerindeki kirlilik ve diger gevre sorunlannin; 27'nci sirada yer alan Canakkale Milletvekili 
Mustafa Kemal Cengiz ve 27 milletvekilinin, Kaz Daglanndaki madencilik faaliyetlerinin; 34'iincu 
sirada yer alan Aydin Milletvekili Ahmet Ertiirk ve 21 milletvekilinin, Biiyuk Menderes Nehrindeki 
kirliligin ve gevreye etkilerinin; 37'nci sirada yer alan izmir Milletvekili Selguk Ayhan ve 25 mil
letvekilinin, bahk giftliklerinin gevreye ve turizme olumsuz etkilerinin; 40'mci sirada yer alan Af-
yonkarahisar Milletvekili Halil Unliitepe ve 23 milletvekilinin, Eber Gdlii'ndeki gevre kirliliginin; 
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42'nci sirada yer alan Izmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 milletvekilinin, altin arama faali
yetlerinin hukuki durumu ile cevreye etkilerinin; 43'iincii sirada yer alan, Adiyaman Milletvekili 
Sevket Kdse ve 23 milletvekilinin, Van Gblii'ndeki kirlenmenin dnlenmesi ve Van ilinde turizmin ge-
listirilmesi konusunun; 46'nci sirada yer alan Izmir Milletvekili Biilent Baratah ve 26 milletvekili
nin, Kiiciik Menderes Nehri'ndeki kirliliginin; 48'inci sirada yer alan Artvin Milletvekili Metin 
Arifagaoglu ve 24 milletvekilinin, Artvin-Cerattepe'deki madencilik faaliyetlerinin cevreye etkile
rinin; 61'inci sirada yer alan Afyonkarahisar Milletvekili Abdiilkadir Akcan ve 21 milletvekilinin, 
Eber Golu'ndeki cevre sorunlannin; 64'iincii sirada yer alan Van Milletvekili Kayhan Tiirkmenoglu 
ve 19 milletvekilinin, Van Gdlii'ndeki cevre sorunlannin; 66'nci sirada yer alan Kahramanmaras 
Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 milletvekilinin, basta Afsin-Elbistan olmak iizere termik 
santrallerin cevreye etkilerinin; 75'inci sirada yer alan Isparta Milletvekili Mevliit Coskuner ve 25 
milletvekilinin, Isparta ilindeki gdllerin cevre sorunlannin; 78'inci sirada yer alan Izmir Milletvekili 
Ahmet Ersin ve 22 milletvekilinin, balik ciftliklerinin cevre ve turizm iizerindeki etkilerinin; 94'iincii 
sirada yer alan Izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu ve 39 milletvekilinin, denizlerdeki kirli
liginin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla ve bugiin okunarak bilgiye su-
nulan Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 milletvekilinin, Kahramanmas/ta Narh Ovasi'na 
kurulmasi planlanan kati atik depolama tesisinin cevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken on
lemlerin belirlenmesi amaciyla, Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 milletvekilinin, Egir
dir Golii ve havzasindaki cevre sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98'inci, Ic Tiiziik'iin 104 ve 105'inci maddeleri uyannca Meclis arastirmasi 
acilmasina iliskin dnergelerin birlikte yapilacak on gorusmelerine bashyoruz. 

VIII.- MECLIS ARASTIRMASI 
A) ON GORUSMELER 
1- Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat ve 20 milletvekilinin, termik santrallerin qev-

reye verdigi zararlarin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis aras
tirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/3) 

2.- Tekirdag Milletvekili Enis Tiituncu ve 38 milletvekilinin, Trakya ve Istanbul ilinde qevre ko-
nularindaki gelismelerin Ergene Cevre Diizeni Havza Plani 'na etkilerinin arastinlarak ahnmasi ge
reken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/8) 

3.- Kirklareli Milletvekili Tansel Bans ve 23 milletvekilinin, Kirklareli Hi Vize ilqesindeki bir 
arazi ile ilgili iddialarin ve bu arazi iizerinde kurulmasi planlanan qimento fabrikasinin qevre iize
rindeki muhtemel etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Mec
lis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/12) 

4.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur ve 23 milletvekilinin, Adana'daki lagiinlerin karsi 
karsiya bulundugu qevresel risklerin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi ama
ciyla Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/28) 

5.- Bartin Milletvekili Muhammet Riza Yalqinkaya ve 22 milletvekilinin, Bar tin'da kurulmasi 
planlanan termik santralin olumlu ve olumsuz etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/31) 

6.- Canakkale Milletvekili Ahmet Kiiquk ve 22 milletvekilinin, Kaz Daglan 'ndaki madencilik 
faaliyetlerinin arastinlarak qevreye olumsuz etkilerinin dnlenmesi iqin ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/33) 
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7.- Konya Milletvekili Hasan Angi ve 19 milletvekilinin, Konya Kapah Havzasi 'ndaki su kay-
naklannin karsi karsiya bulundugu sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/38) 

8.- Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28 milletvekilinin, Aksehir ve Eber Gollerindeki kirlilik 
ve diger cevre sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis 
arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/42) 

9.- Canakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 milletvekilinin, Kaz Daglan 'ndaki ma
dencilik faaliyetlerinin arastinlarak qevrenin korunmasi iqin ahnmasi gereken onlemlerin belirlen
mesi amaciyla Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/47) 

10.- Aydin Milletvekili Ahmet Ertiirk ve 21 milletvekilinin, Biiyiik Menderes Nehri 'ndeki kirlili-
gin ve qevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis 
arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/56) 

11.- Izmir Milletvekili Selquk Ayhan ve 25 milletvekilinin, bahk qiftliklerinin qevreye ve turizme 
olumsuz etkilerinin arastinlarak su iirunleri yetistiriciliginin qevreyle uyumlu gerqeklestirilmesi iqin 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi 
(10/59) 

12 - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Unliitepe ve 23 milletvekilinin, Eber Gdlu'ndeki qevre 
kirliliginin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi aqil
masina iliskin onergesi (10/62) 

13.- Izmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 milletvekilinin, altin arama faaliyetlerinin hu-
kuki durumu ile qevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/64) 

14.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 23 milletvekilinin, Van Gdlii'ndeki kirlenmenin 6n-
lenmesi ve Van ilinde turizmin gelistirilmesi iqin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/65) 

15.- Izmir Milletvekili Biilent Baratah ve 26 milletvekilinin, Kiiqiik Menderes Nehri 'ndeki kirli-
ligin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi aqilma
sina iliskin onergesi (10/68) 

16.- Artvin Milletvekili Metin Arifagaoglu ve 24 milletvekilinin, Artvin Cerattepe'deki maden
cilik faaliyetlerinin qevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi ama
ciyla Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/71) 

17.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdulkadir Akcan ve 21 milletvekilinin, Eber Gdlii 'ndeki qevre 
sorunlannin arastinlarak goliin korunmasi iqin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/84) 

18.- Van Milletvekili Kayhan Tiirkmenoglu ve 19 milletvekilinin, Van Gdlii'ndeki qevre sorun
lannin ve goliin potansiyelinin arastinlarak korunmasi ve degerlendirilmesi iqin ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/87) 

19.- Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 milletvekilinin, basta Afsin Elbis-
tan olmak iizere termik santrallerin qevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin be
lirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/89) 

20. - Isparta Milletvekili Mevlut Coskuner ve 25 milletvekilinin, Isparta ilindeki gollerin qevre 
sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi 
aqilmasina iliskin onergesi (10/98) 
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21- Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 milletvekilinin, balik qiftliklerinin qevre ve turizm iize-
rindeki etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastir
masi aqilmasina iliskin onergesi (10/101) 

22.- Izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu ve 39 milletvekilinin, denizlerdeki kirliligin aras
tinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin 
onergesi (10/119) 

23.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 milletvekilinin, Kahramanmaras'ta Narh Ovasi'na 
kurulmasi planlanan kati atik depolama tesisinin qevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi aqilmasina iliskin onergesi (10/145) 

24.- Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 milletvekilinin, Egirdir Gdlii ve Havzasi 'ndaki 
qevre sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastir
masi aqilmasina iliskin onergesi (10/146) 

Hukumet burada. 
Meclis arastirmasi dnergeleri sirasiyla Genel Kurulun, 2/10/2007 tarihli 2'nci, 3/10/2007 tarihli 

3'iincii, 23/10/2007 tarihli 10'uncu, 1/11/2007 tarihli 15'inci, 6/11/2007 tarihli 16'nci, 7/11/2007 ta
rihli 17'nci, 8/11/2007 tarihli 18'inci, 14/11/2007 tarihli 20'nci, 15/11/2007 tarihli 2l ' inci , 27/11/2007 
tarihli 25'inci, 28/11/2007 tarihli 26'nci, 29/11/2007 tarihli 27'nci, 30/11/2007 tarihli 28'inci, 
25/12/2007 tarihli 41 'inci, 26/12/2007 tarihli 42'nci, 8/1/2008 tarihli 46'nci, 9/1/2008 tarihli 47'nci, 
10/1/2008 tarihli 48'inci, 17/1/2008 tarihli 5l ' inci, 22/1/2008 tarihli 52'nci ve 7/2/2008 tarihli 60'inci 
ve bugunkii birlesimlerinde okundugundan tekrar okutmuyorum. 

Ic Tuziik'iimiize gore Meclis arastirmasi acihp agilmamasi hususunda sirasiyla Hiikumete, si
yasi parti gruplanna ve dnergelerdeki birinci imza sahibine ve onlann gdsterecegi bir diger imza sa-
hibine sdz verilecektir. Konusma siireleri, Hukumet ve gruplar igin yirmiser dakika, dnerge sahipleri 
igin onar dakikadir 102, 104 ve 60'inci maddeler hiikiimlerine gore. 

§imdi, sdz alan sayin uyelerin isimlerini okuyorum: Hukumet adina Cevre ve Orman Bakani 
Sayin Veysel Eroglu. 

Buyurun Sayin Eroglu. 
Siireniz yirmi dakika. 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Degerli Baskan, say-

gideger milletvekilleri; hepinizi saygiyla selamhyorum. Ozellikle gevre konusunda verilen arastirma 
dnergeleri hakkinda yiice Meclise bilgi arz etmek konusunda sdz aldim. 

Onergeleri bir araya getirdigimiz zaman, bunlann genelde balik giftlikleri, termik santrallerin 
gevreye tesirleri, maden arama faaliyetleri ve su kaynaklannin kirlenmesiyle alakah oldugunu gdrii-
yoruz. Dolayisiyla, ben de bu konularda yiice Meclise, degerli milletvekillerimize bilgi arz edecegim. 

Once balik giftlikleriyle alakah dnergeler var, onlara kisaca cevap vermek istiyorum: Bilindigi 
iizere, balik giftliklerinin, iilkemizde balik iiretimi ve aym zamanda baliklarin ihracatindan elde edi
len gelirler konusunda biiyiik bir katkisi var. Esasen, biz Cevre ve Orman Bakanhgi olarak balik gift-
liklerine karsi degiliz ancak balik giftliklerinin uygun yerlerde, uygun alanlarda yapilmasi, gevreyi 
kirletmeden yapilmasi konusunda bir hassasiyetimiz var. Yoksa balik giftliklerinin gergekten iilke 
ekonomisine biiyiik katkisi var. 

Simdi, bilindigi iizere, bu konuda 24 Ocak 2007 tarihinde, balik giftliklerini bir diizene sokmak 
maksadiyla bir genelge yaymlandi, daha dogrusu teblig. Bu tebligin adi: "Denizlerde Balik Cifthk-
lerinin Kurulamayacagi Hassas Alan Niteligindeki Kapah Koy ve Kdrfez Alanlannin Belirlenmesine 
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Iliskin Teblig." Bu teblig dogrultusunda, ger?ekten, Cevre ve Orman Bakanhgimiz, Tanm ve Koy
isleri Bakanhgimizin uzmanlan, yetkilileri, Ulastirma Bakanhgimizin -bilhassa Denizcilik Miiste-
sarhgi- Kiiltiir ve Turizm Bakanhgimizin elemanlari, valiliklerle birlikte, biz, ozellikle bu yil subat 
ayi ilinde her ilde toplantilar yaptik. Neticede yaptigimiz cahsmalarda, ozellikle bahk ^iftlikleri i?in 
uygun olan alanlar ve uygun olmayan alanlar teker teker belirlendi ve neticede mutabik kaldik: Bu 
balik 9iftliklerinden uygun olmayan yerlerde olanlann, bakanhklar tarafindan, bu koordinasyon ekibi 
tarafindan belirlenen alanlara tasinmasi kararlastinkh. insallah dniimiizdeki turizm mevsimine kadar 
bunlar tamamen yerlerine tasinmis olacaklardir. Hatta, biz -kolayhk olmak iizere- bunlann tasina-
caklan yerlerde ortak CED 9ahsmalan yapmalanna da imkan sagladik. Bdylece tasinmalan kisa sti-
rede gergeklesecek diye diisiiniiyorum. 

Bunun di§inda, termik santrallerle ilgili kisa bir bilgi arz etmek istiyorum. 

Degerli milletvekilleri, termik santraller, tabii, iilkemizin bir ihtiyaci. Bilindigi iizere, iilkemizde 
enerji ihtiyaci her yil yiizde 7 ile 8 arasinda bir artis gdsteriyor. Yilhk arti§ hizi dunya ortalamasinin 
90k iizerinde. Yani ge9en yil yiizde 8,3'tii. Dolayisiyla, bu enerji ihtiyacinin karsilanmasi i9in, tabii 
ki degisik enerji kaynaklan var. Bunlardan hidroelektrik enerji santralleri, bilindigi iizere, dogal gaz 
9evrim santralleri -dogal gazdan, aym zamanda- bunun di§inda kdmiir santralleri ve diger termik 
santraller -kdmiire bagh veya dogal gaza bagh termik santraller- ve niikleer santraller onemli oluyor 
bildiginiz iizere. Bu ihtiyacin karsilanmasi i9in, tabii ki biz, hidroelektrik enerji kaynaklanni sonuna 
kadar kullanmayi, riizgar, giines gibi birtakim yenilenebilir enerji kaynaklanni kullanmayi arzu edi-
yoruz. Fakat maalesef, sadece yenilenebilir enerji kaynaklan, gerek riizgar gerekse hidroelektrik 
santraller ihtiyaca kafi gelmiyor. 

Dolayisiyla, mutlaka iilkemizin elektrik ihtiyacinin karsilanmasi maksadiyla termik santrallere 
ihtiya9 var. Ancak Cevre ve Orman Bakanhgi olarak bizim talebimiz su: Bu termik santrallerin ku-
rulacagi yerlerin gerek iklim dzellikleri, topografik dzellikleri, riizgar a9isindan, cografi konum a9i-
sindan uygun alanlarda olmasi lazim. Aynca, gerek baca gazlanni, kontrollii sekilde, mutlaka 
standartlan saglayacak sekilde gerekli tedbirlerin, baca gazlanyla birtakim toz tutma ve diger gaz-
lan tutma tesislerinin mutlaka yapilmasi gerektigi kanaatindeyiz. 

Nitekim, bilindigi gibi, son yillarda, ozellikle bu termik santrallerin, gazlann ve tozlann kont-
rolii maksadiyla 90k ileri teknolojiler, 9evre koruma teknolojileri gelistirilmistir. Bunlar kullanildigi 
takdirde, ozellikle, problem olmayacaktu. Ama yeteri kadar tedbir ahnmadigi zaman, antma tesisle-
rini, baca gazi antma veya toz giderme tesislerini kullanmadigi zaman problem olacaktir. Bu mak-
satla Bakanhgimiz, Tiirkiye genelinde, hava kirliliginin izlenmesi maksadiyla, ulusal hava kalitesi 
izleme istasyonlan aginin yapim 9ahsmalanni seksen bir ilde tamamlayarak hizmet almistir. Dola
yisiyla, bunlari, bu ol9umleri, daha dogrusu ol9um istasyonlanndan elde ettigimiz bu degerleri Ba
kanhgimizin web sitesinde her an gdrmek miimkundiir. 

Bir diger husus da maden arama faaliyetleri: Saygideger milletvekilleri, eger maden 9evreyle 
uyumlu bir sekilde isletilmezse, 9evreyi tahrip ederse tabii boyle bir vahsi madencilige hepimiz kar-
siyiz. Ancak tabii ki iilkemizin ekonomik kalkinmasi, aym zamanda madenlerin en azindan ekono
mik hayatta, ekonomik faaliyetlerde kullamlmasi, iiretimde kullanilmasi bakimindan bu madenlerin 
de 9ikanlmasi ve bunlann ekonomik olarak faydaya ddniistiiriilmesi gerektigi de izahtan varestedir. 

Bu maksatla, biz, Cevre ve Orman Bakanhgi olarak sdyle bir slogan gelistirdik: "Cevreyle 
uyumlu madencilige evet, vahsi madencilige hayir." Slogammiz bu. 
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Bu maksatla, bilindigi iizere, birincisi: Madenle ilgili faaliyet gdstermek isteyenler eger orman 
sahasinda faaliyet gdstermek istiyorlarsa, malumunuz oldugu iizere, 6831 sayih Orman Kanunu'nun 
5177 sayih Kanun'la degisik 16'nci maddesi geregince izin verilmekte. 

Ozellikle sunu ifade etmekten fevkalade mutlu oldugumu burada belirtmek istiyorum: Biz su 
anda biitiin madencileri toplayarak, derneklerini ve birliklerini toplamak suretiyle, bundan boyle, artik, 
vahsj madencilige miisaade etmeyecegimizi, bilhassa ormanlik alanlarda izin verildigi zaman bunla
nn mutlaka izin talebiyle beraber, rehabilitasyon yani lslah planlanm venneleri gerektigini ifade ettik 
ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren, izin talebinde bulunan biitiin madencilere boyle bir rehabilitasyon 
plani vermeleri sarti koyduk. Hakikaten 90k faydah oldu. Ciinkii bu arada ger9ekten 9evreyle 90k 
uyumlu bir sekilde maden isletmeciligi yapan firmalar var. Ama bazen, maalesef, 9evreye uymayan, 
9evreyle uyumlu faaliyet gostermeyen, ormanlan ve tabiati tahrip edip lslah yapmayan madenciler de 
var. Boyle az da olsa bu sekildeki madenciler diger uygun faaliyet gdsteren madencileri de tdhmet al-
tinda buakryor. Buna miisaade etmemek i9in, biz, az once arz ettigim iizere, 1 Ocak 2008 tarihinden 
itibaren, mutlaka rehabilitasyon planlanm veya termin planini talep ediyoruz, buna gore islem yapi
lacak. Bundan soma siki bir sekilde kontrol edecegimizi ifade etmek isterim. 

Bunun dismda su kaynaklannin korunmasi konusunda: Bilindigi iizere, bu konuda bir kere, su 
kaynaklanni korumak iqin zehirli-zararh atiklann, evsel atiklann, kati atiklann yani 9dplerin -evsel 
9op, sanayi 9dplerinin- bir defa, uygun sekilde toplanmasi, bertaraf edilmesi gerekiyor. Bakanlik ola
rak kati atik eylem plani hazirladigimizi ifade etmek isterim. Su ana kadar yaklasik olarak otuz iki kati 
atik duzenli depolama tesisinde 28 milyonluk bir niifusun kati atiklan ayn olarak toplanarak uygun se
kilde bertaraf edilmektedir. Ancak bizim 2012 yih sonuna kadar hedefimiz sudur: 51 milyon kisinin kati 
atiklarmi duzenli olarak toplayarak bertaraf edecek olan sistemi gelistirmektir. Bdylece, bildiginiz gibi, 
gerek evsel kati atiklar, 9dpler veya tibbi atiklardan kaynaklanan su kirlenmesi gerek yiizeysel sulann 
kirlenmesi gerekse yer alti sulannin kirlenmesinin kati atiklar a9isindan oniine ge9ilmis olacaktir. 

Bunun disinda bir diger husus da atik su antma tesislerinin bir an once insa edilmesidir. Bili-
yorsunuz, bu konuda siireler, i§ termin planlan belediyeler tarafindan verilmi§tir. Bu siki bir sekilde 
takip edilmektedir ve bu konuda da 90k hassas oldugumuzu belirtmek istiyorum. 

Burada, dnergelerde isim gegtigi i<?in birka9 havzadan da bahsetmeden ge9emeyecegim. Bun-
lardan birisi Trakya'daki Ergene Havzasi. Ergene Havzasi'nin kirliliginin dnlenmesini, bu konuda ge-
rekli yatinmlar yapilmasini 90k onemsiyoruz ve zaten o bdlgedeki, Ergene Havzasi'ndaki ilgili 
muhtarlar, sivil toplum kuruluslanyla Bakanhgimizda toplanti yaptik. insallah, oniimuzdeki aylarda 
Trakya'da Ergene Havzasi'na giderek bu konuda gerekli 9ahsmalan hizlandiracagimrzi buradan ifade 
etmek istiyorum. Aynca, Ergene Havzasi'nda, gece saatlerinde veya cumartesi, pazar giinlerinde 
ka9ak olarak, antma tesislerini isletmeden ahci ortama atik sulanni veren kuruluslar hakkinda da ge
rekli islem yapihyor. Hatta bu konuda Bakanhgimizda ozel bir ekip kurduk, anhk baskinlar yapil
makta. Bu, ger9ekten 90k faydah olmustur 9iinkii daha once, ge9tigimiz haftalara kadar, maalesef, 
mesai saatleri i9inde kontrol yapihyordu ancak bunu biz degistirdik. Merkezde olusturdugumuz ve 
illerde olusturdugumuz ekipler vasitasiyla herhangi bir saatte, gecenin yansmda veya cumartesi, 
pazar giinii herhangi bir saatte kontrolleri yapacagiz. Sanayicilerimizin, buradan ifade ediyorum, dik-
katli olmalan lazim. Kimsenin 9evreyi kirletmeye hakki yoktur. Dolayisiyla, antma tesislerini diiz-
giin §ekilde, her saat, gece giindiiz, cumartesi, pazar 9ahstirmalan mecburiyeti vardir. 
Cahstirmayanlar hakkinda gerekli kanuni i§lemler yapilacaktir, cezalan verilecektir. Aynca, atik su 
antma tesislerinden 9ikan 9amurlann da uygun sekilde bertaraf edilip edilmedigini de kontrol et-
meye basladigimrzi ifade etmek istiyorum. 
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Bu arada, zamamm gok sinirh oldugu igin gok hizh sekilde, Biiyiik Menderes Havzasi'yla ilgili, 
Avrupa Toplulugu Eslestirme Projesi'yle ilgili bir proje baslattigimrzi, bu konuda da bilindigi iizere, 
ihaleyi kazanan ekibin gahsmaya basladigini ifade etmek istiyorum. 

Aynca, Aksehir Gdlii ve Eber Golu'yle ilgili de, bilindigi iizere, bir eylem plani hazirladik. Bu 
konuda detaylanm, ben, ileride arastirma komisyonu kuruldugu zaman onlara da arz edecegimi ifade 
etmek isterim. 

Konya Kapah Havzasi'yla ilgili soru soruldu. Ben gok dzetle sunu sdylemek istiyorum: Bilin
digi iizere -Konya milletvekillerimiz de bilir- Konya'yla alakah, Konya Ovasi Projesi yani "KOP 
projesi" adiyla amlan bir proje vardi. Bu proje gergekten gok ciddi bir sekilde ele ahnmistir. Bunla-
nn "KOP" projesi dedigimiz Konya Ovasi Projesi -ki GAP'tan sonraki en biiyuk projelerden birisi-
dir... Bu maksatla Bakanhgima bagh Devlet Su isleri Genel Mudiirliigu gerek Beysehir Gdlii'nu 
kurtarmak, Konya Ovasi'ndaki su eksikligini gidermek maksadiyla ciddi yatinmlar yapmistir, bir 
kismimn da ihalesi yapilmistir. Misal olarak, bilindigi iizere, Beysehir Gdlii'nu kurtarmak maksadiyla 
Derebucak mevkisinde Profesdr Doktor Yilmaz Muslu Baraji insaati tamamlanmistir. 6 Temmuz 
2007 tarihinde buradaki sular bir Gembos derivasyonu vasitasiyla bir tiinelden gegirilmek suretiyle 
Akdeniz'e bosa akacak olan sular Beysehir Gdlii'ne ydnlendirilmistir. Bdylece, yilda 130 milyon 
metrekup su Beysehir Gdlii'ne 6 Temmuzdan itibaren akmaya baslamistir. Bununlada iktifa etmiyo-
ruz, bilindigi iizere "BSA Kanah" adiyla biiyiik, muazzam bir kanal insa ediliyor Beysehir, Seydi-
sehir, Sugla, Apa istikametinde. Bu kanahn in§aatim da insallah dniimiizdeki yil tamamlayacagiz. 

Bunun disinda Konya Ovasi'nda -tabii, Karaman, Konya Ovasi'nda- yagislar az -Tiirkiye'de en 
az yagis diisen yerlerden birisi- dolayisiyla talep fazla fakat gelen yagis miktan az oldugu igin, bu ek-
sikligi tamamlamak igin iki yol takip ettik: Birincisi, Akdeniz'e bo§a akan sulan buraya ydnlendire-
rek eksigi kapatmak. Bir diger dnemli adim da kullanilan sulann en uygun sekilde, optimum sekilde 
kullamlmasim saglamak. Bu maksatla, biz, Karaman ve Konya'da pilot bdlge ilan etmek suretiyle ta
mamen damlamah veya yagmurlama sistemlerine agik sulama sistemlerinin ddniistiiriilmesi ydnunde 
biiyiik adimlar atiyoruz. Su anda hizh bir ddniisiim basladi. insallah birkag yil iginde tamamen agik 
kanallarda sulamak yerine bilhassa yer alti suyundan sulanan biitiin sebekeler, sulama tesisleri kapah 
sisteme ddniismiis olacak. Bdylece damlamah ve yagmurlama sulamasiyla dnemli miktarda tasarruf 
yapmis olacagiz. 

Tabii, bir diger eksikligi tamamlamak igin Konya Kapah Havzasi'nda, bilindigi gibi, asirlik riiya 
olan Mavi Tiinel Projesi de baslatilmistir. Bu maksatla, bilindigi gibi, Bagbasi Baraji ve 17 kilometre 
uzunlugundaki Mavi Tiinel'in insaati su anda yiiriimektedir. Cok hizh bir sekilde bunu da tamamlaya
cagiz. Bdylece, Konya Kapah Havzasi'ndaki problemleri bir an once gdzmenin gayreti iginde olacagiz. 

Van Golu'yle ilgili de gahsmalanmiz devam ediyor. $u anda, hakikaten bu Van Gdlii'nun etra-
findaki kirliliklerin azaltilmasi, ozellikle Van vilayetimizin turizme agilmasi agisindan Bakanhgimiz 
da su anda ciddi bir gahsma igerisinde. Bunu da burada arz etmek istiyorum. 

Kaz Daglariyla ilgili kisa bir bilgi arz edeyim: Kaz Daglannda altin aranan yer tamamen mill! 
parklar alam dismdadir. Ozellikle Kaz Daglanndaki mill! parklar alaninda bir santimetrekarelik dahi 
bir alan altin aramak veya altin madeni isletmek maksadiyla miisaade edilmemistir. Zaten bu konuda 
Sayin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanimiz da bildiginiz gibi gegtigimiz yil bizzat bdlgeye giderek 
incelemeler yapmistir. Aynca, ben de dzel bir ekip gdndererek tabiatm tahrip edilmemesi, bu Kaz 
Daglan Mill! Parki'mn mutlak suretle en iyi sekilde korunmasi, oraya tecavuz edilmemesi konu
sunda gerekli kontrolleri siirekli olarak yaptigimizi ifade etmek istiyorum. 
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Bunun disinda, Kiicuk Menderes ve Gediz'le alakali da sualler vardi, onu da cevaplandirmak is
tiyorum: Ozellikle Kiicuk Menderes'in ve Gediz'in kirlenmesi gercekten had safhada. Bu konuda, 
zaten, bundan iki ay once Izmir ve Manisa'ya gittigim zaman orada Bakanhgima bagh ve diger ba-
kanhklara bagh biitiin ekipleri toplayarak mart ayi sonunda, Gediz'le alakali cahsmalann degerlen-
dirilecegi, ahnacak tedbirlerin bir an once uygulamaya konulmasi icin bir cahsma yapacagimizi 
belirlemistik. Bu ay sonunda, Izmir'e biitiin Cevre ve Orman Bakanhgi ekipleriyle beraber giderek 
civarda ilgili valiliklerdeki elemanlan, sayin valilerimiz ve ilgili belediye baskanlarmi da davet etmek 
iizere, izmir'de bu ay sonunda bir hafta sonunda toplanti yapacagiz ve insallah, buradan 90k onemli 
neticeler ahnacak ve Gediz'i de kurtarmamn, Kiiciik Menderes'i de Biiyiik MenderesTe beraber kur-
tarmamn, insallah, mutlulugunu hep birlikte yasayacagiz. Bu konuda kararhyiz. Sizlerin de bu mev-
zuda yardimlannizi talep ediyorum. 

Ozellikle bu onerge... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - Hemen toparhyorum. 
BASKAN - Buyurun Sayin Bakamm. 

CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - Sdylenecek 90k sey var 
ancak ger9ekten bu dnergeler 90k faydah. Yani Bakanhgimiza verilecek birtakim bilgiler, birtakim 
tenkitler, tavsiyeleri 90k dnemsedigimi burada ifade etmek istiyorum. 

Biitiin bu arashrma dnergelerinin bir araya 9evre arastirma onergesi olarak toplanmasimn 90k 
faydah oldugunu ben miitalaa ediyorum. insallah, 9evreyi hep birlikte, biitiin milletvekillerimizin 
gayretiyle, sizlerin tenkit ve tavsiyeleriyle korumaya gayret edecegiz. 

insallah, ben, bu arastirma dnergelerinin bir araya toplanip 9evre ara§tirma onergesi seklinde gd-
riisiilmesinin 90k faydah olacagmi, bundan ger9ekten istifade edecegimizi, bu konuda kendimizi daha 
da gayrete getirmek suretiyle 9evre konusunda ciddi adimlar atacagimizi ifade etmek istiyorum. 

Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Aynca, onerge veren degerli milletvekillerimize de tesekkiir ediyorum. Onlan teker teker oku-
dum. istifade ediyoruz. Yaptiklan giizel degerlendirmelerden, bizlere verdigi katkilardan dolayi siik-
ranlanmi sunanm. 

Saygilanmla efendim. (AK Parti sualanndan alkislar) 

Tesekkiir ediyorum. 
BA$KAN - Tesekkiirler Saym Bakan. 
Sayin milletvekilleri, 9ahsma suremize 90k az kaldigindan gruplara soz veremiyorum. 
Bu bakimdan, ahnan karar geregince, kanun tasan ve tekliflerini sirasiyla gdriismek 19m, 12 

Mart 2008 Carsamba giinu saat 14.00'te toplanmak iizere, birlesimi kapatiyorum. 
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IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I- Istanbul Milletvekili Siileyman Yagiz'in, Alevi inanq ve kulturiine ydnelik qahsmalara iliskin 

Basbakandan sorusu ve Devlet Bakani Mustafa Said Yazicwglu 'nun cevabi (7/1721) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA$KANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin, Basbakan Sayin Recep Tayyip Erdogan 
tarafmdan yazih olarak yanitlanmasi istegimi bilgilerinize sunarim. 

Saygilanmla. 22 Ocak 2008 

1- Alevi-Bektasi inanci ve kulturuniin anlatimmda dnemli bir enstruman 
olan "BAGLAMA"nm okullarda ders kapsamma ahnmasi yonunde 
hukumetinizin bir cali§masi var midir? 

2- Hukumetinizin, Alevi kardeslerimize ydnelik oldugu ileri surulen, 
ancak icerigi henuz net olarak agiklanmayan agilimi konusunda bilgi 
verir misiniz? 

3- Cemevlerinin ibadet yen" statiisune ahnmasi ve ibadet yerlerine 
saglanan olanaklardan yararlandinlmasi da hukumetinizin Alevi 
a^iliminda yer alacak midir? 

4- Alevi karde§lerimizin, "egitim ve yardimci kitaplardaki inan$ 
aynmciligi ve farkli inanclara hakaret iceren metinlerin kaldinlmasi" 
ydniindeki taleplerinin karsilanmasi yoniinde hukiimetinizce bir 
calisma yapilacak midir? 

Siileyman Yagiz 
DSP istanbul Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

Sayi : B.02.0.009/O3 • Ob/03 /2008 

Konu : Soru Onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

tlgi: a) 08.02.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-37-19/655 sayih yazi. 
b) 04.03.2008 tarih ve B.08.0.SGB.0.03.05.03-11/1108sayih yazi. 
c) 27.02.2008 tarih ve B.02.1.DIB.0.61.012/333 sayih yazi. 

Istanbul Milletvekili Siileyman YAGIZ'in Saym Basbakammiza tevcih ettigi, Saym 
Basbakanimizin da kendileri adina Bakanhgim koordinatdrliigiinde cevaplandinlmasim 
tensip ettikleri 7/1721 esas sayih yazih soru onergesi ile ilgili olarak Milli Egitim Bakanhgi 
ve Bakanhgim bagh kurulusu Diyanet isleri Baskanhgindan ahnan ilgi (b) ve (c) cevabi 
yazilar ekte gdnderilmistir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOGLU 
Devlet Bakani 

Ek: Ilgi (b) ve (c) yazilar 
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MILLt EGiTtM BAKANLIGI 
Strateji Gelistirme Baskanhgi 

Sayi : B.08.0.SGB.0.03.05.03-1 l/i(f>S 

Konu : Soru Onergesi 

<?< /Oj/2008 

DEVLET BAKANLIGINA 
(Saym Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOGLU) 

ilgi : 11.02.2008 tarihli vc B.02.0.009/13/324 sayih yazi. 

Istanbul Milletvekili Sayin SUleyman YAGlZ'tn, Saym Basbakannruza tevcih ettigi, 
Saym Basbakanimizin da kendileri adina Bakanhgmiz koordinatorlugunde cevaplandinl-
masim tensip ettigi "Alevi inane ve kulturilne ydnelik cahsmalara iliskin" ilgi yazi eki 7/1721 
esas numarah yazih soru onergesi incelenmistir. 

Talim ve Terbiye Kurulu'nun 28.08.2006 tarihli ve 348 sayih Karan. ile kabul edilen 
"jlkdgretira Miizik (1-8'inci simflar)" dersi dgretim programmin biitiin smiflannda, Ogrenme 
alanlarmm (A-Dinlenie-Calma-S5yleme, C-Muziksel Yaraticihk, D-Miizik Kiilttiru) 
kazanimlannda galgi egitimi yer almaktadir. Calgi olarak "Baglama" da bunlardan birisidix. 

Liselerin miizik dgretim programi konu bashklannda ise; geleneksel miizik kavrami, 
uzun ve ktnk hava, TOrk miiziginde ses sistemi ve dizi kavrami, ozanlar-asiklar, gunOmuzde 
yasayan rnuzikler, calma-sttyleme gibi bashklar vardir. Bu konular miizik derslerinde 
islenirken aym sekilde "Baglama"ya da calgi olarak yer verilmektedir. 

Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi, miizik alanmda okutulmak iizere gelistiriJen ve Talim 
ve Terbiye Kurulu'nun 18.12.2006 tarihli ve 392 sayih Karan ile kabul edilen "Tiirk ve Bati 
Miizigi Calgilan" dersi adi altinda "Baglama" dgretim programi yer almakta ve 4 yil boyunca 
okutulmaktadir. 

Aynca, Bakanhginuz tarafmdan hazirlanan ders ve egitim araclannm hicbirindc 
ayrnneihgi ve farkb inanclan tahlciri igeren herhangi bir metin buhmmamaktadir. 

Bilgiterinize arz ederim. — ") * 

Mill? Egitim Bakani 
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T.C. 
BASBAKANLIK, 

Diyanet Isleri Baskanhgi 

Sayi :B.02.1.DtB.0.61-012-333 
Konu :Soruonergesi 2 7 .02 .2008 

DEVLET BAKANLIGINA 

Ilgi : 11/02/2008 tarihli ve B.02.0.009/031/324 sayih yazi. 

Ilgi yazi ekinde gdnderilen istanbul Milletvekili Suleyman Yagiz'a ait 22/01/2008 
tarihli ve 7/1721 sayih yazih soru dnergesine verilen cevap ekte gdnderilmistir. 

Bilgilerinize saygilanmla arz ederim. 

EK : 
1- Cevap 

Onergeyi Veren Milletvekili : Suleyman Yagiz 
istanbul Milletvekili 

Onergenin Konusu : Soru onergesi 
Onerge Esas No : 7/1721 

SORULAR 

1-Alevi-Bektasi inanci ve kulturunun anlatiminda onemli bir enstriiman olan 
"BAGLAMA"nin okullarda ders kapsamina ahnmasi ydnunde hukumetinizin bir ^ahsmasi 
var midir? 

2-Hukumetinizin, Alevi karde§lerimize yonelik oldugu ileri siiriilen, ancak icerigi 
henuz net olarak a?iklanmayan a9ihmi konusunda bilgi verir misiniz? 

3-Cemevlerinin ibadet yeri statiisiine almmasi ve ibadet yerlerine saglanan 
olanaklardan yararlandinlmasi da hukumetinizin Alevi aciliminda yer alacak midir? 

4-Alevi kardeslerimizin, "egitim ve yardimci kitaplardaki inan? aynmcihgi ve farkh 
inanclara hakaret i9eren metinlerin kaldmlmasi" yoniindeki taleplerinin kar§ilanmasi yonunde 
hukumetinizce bir 9ahsma yapilacak midir? 

- 2 2 4 -
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CEVAP 

3, 4- islam'in on dort asvrhk tarihsel tecriibesinde cami ve mescitler, belli bir 
mezhebin, mesrebin veya inane grubunun ibadet yeri degil, camiye gelen, gelmeyen, namaz 
kilan kilmayan biitiin Miislumanlann ortak mabedi olarak varhgim siirdiire gelmistir. islam 
tarihinin hi9bir ddneminde kendisini islam i9inde gdriip de camiye alternatif baska bir 
ibadethane kuran mezhep ve tarikat olmadigi gibi, tasawufi adap ve erkamn yuriituldugu 
mekanlar hi9bir zaman caminin alternatifi bir ibadethane olarak algilanmamis ve 
isimlendirilmemistir. Dolayisiyla cemevi, caminin alternatifi bir ibadethane degildir. 
Cemevinin caminin alternatifi gibi sunulmasi, Aleviligi mustakil bir din haline getirecegi ve 
kahir ekseriyeti camiyi ibadethane olarak kabul eden Alevileri Miisliimanliktan koparacagi 
i9in yanhstir. Bu talep, Aleviligin dziine ve tarihsel tecriibesine aykin oldugu gibi 
Miislumanlar arasinda tefrikamn koriiklenmesine ve meydana getirilen aynhgin giderek 
kemiklesmesine de yol a9ar. 

Alevilik, Anadolu'nun mistik ve sufi gelenegi i9inde ortaya 9ikan, yazih kaynaklardan 
ziyade biiyiik dl9iide kiiltiirel ogeleri i9eren ve sifahi yolla ve 9esitlenerek bugiine intikal 
etmis olan islam i9i bir inanis ve yorum bi9imidir. Tarihimizde de boyle algilanmis, hi9bir 
zaman aynsma, dtekileme sebebi olmamistir ve olmamahdir da. Cemevleri de dzgiin, kulttirel 
ve mistik kimligi ve misyonu bulunan ve bize ait olan bir zenginligimizdir. 

inanci, mezhebi, mesrebi ne olursa olsun, hiq kimse bu inan? sebebiyle kinanamaz. 
Bu yasal oldugu kadar insani ve ahlaki bir ilkedir de. Bizim kendi kiiltur mirasimiz, milli ve 
dini degerlerimiz arasinda yer alan Alevilik gelenegine ve bu gelenege mensup Alevi 
kardeslerimize yonelik ne kadar ayinmci, dislayici ve incitici ifadeler veya tammlamalar 
varsa, topyekiin bunlann karsisinda yer almamizi gerektirir. Diyanet isleri Ba§kanhgi bu tiir 
ifadelerin hepsinden rahatsizhk duymakta, toplumu bu yonde bilgilendirmekte ve uyarmakta, 
metinlerde bu tiir incitici ve otekilestirici ifadeler varsa, bu metinlerin acilen kitaplardan 
9ikarilmasimn gerekli oldugunu diisunmektedir. 
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2.- Igdir Milletvekili Pervin Buldan'in, ozel egitim kurumlari ogretmenlerinin SSKprimlerine 
iliskin sorusu ve Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakam Faruk Celik'in cevabi (7/1736) 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLISI BA$KANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakam Sayin Faruk CELIK 
tarafindan Anayasanin 98. ve ictuziigun 99. maddeleri geregince yazih olarak 
cevaplandinlmasini arz ederim. 

Pervin BULDAN 
Igdir Milletvekili 

1-) Milli Egitim Bakanhgina bagh bulunan ozel 1 egitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde cahsan dgretmenlerin toplam kacimn SSK primi asgari iicret uzerinden 
yatirilmaktadir? 

2-) Milli Egitim Bakanhgina bagh bulunan ozel dershanelerde cahsan ogretmenlerin 
toplam kacimn SSK primi asgari Ucret uzerinden yatirilmaktadir? 

3-) Milli Egitim Bakanhgina bagh bulunan dzel ilkdgretim ve Use okullannda cahsan 
ogretmenlerin toplam kacimn SSK primi asgari ucret uzerinden yatirilmaktadir? 

T.C. 
CALI§MA VE SOSYAL GUVENLIK BAKANLl6l 

t Strateji Gelistirme Baskanligi 

Sayi : B.l 3.SGB.0-12.00-00-7/1736 

Konu : Yazih Soru Onergesi 

11 Mart 2008 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Ilgi : 05/02/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3316 sayih yazimz. 

Igdir Milletvekili Pervin BULDAN'a ait 7/1736 Esas No'lu yazih soru onergesi 
Bakanhgimiz ilgili birimlerince incelenmis olup, konuya iliskin cevabi bilgi ve 
degerlendirmeler ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk CELIK 
Bakan 

EK : 1 yazi / 
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IGDIR M i L L E T V E K I L i PERVIN BULDAN'IN 7/1736 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ONERGESINE I U S K I N CEVAP 

5580 sayih Ozel dgretim Kurumlan Kanunu'nun 9'uncu maddesinin 2'nci fikrasinda; 
"Okullarda ydneticilik ve egitim-ogretim hizmeti yapanlara, kidemlerine gore (emekliler 
haric) dengi resmi okullarda ddenen ayhk ile sosyal yardim kapsamindaki ek ddeme 
tutarlanndan az ucret verilmez." hiikmu yer almaktadir. 

Aynca, aym maddenin 5'inci fikrasmin (a) bendi hiikmii geregi kurumda gdrevli 
personel sosyal guvenlik ve ozliik haklan yoniinden 506 sayih Sosyal Sigortalar Kanunu ile 
4857 sayih is Kanunu hiikiimlerine tabidir. 

Sdz konusu merkezler ile dershanelerde gdrev yapan personelin maasi, yukandaki 
kanun hukumleri geregi asgari ucretten az olmamasi ve SSK primlerinin bu miktar iizerinden 
yatmlmasi gerekmekte, dzel ilkdgretim ve dzel ortadgretim okulunda gdrev yapan 
dgretmenlerin maasi da, 5580 sayih Kanun geregi kidemlerine gore -emekliler had?- dengi 
resmi okullarda odenen ayhk ile sosyal yardim kapsamindaki ek ddeme tutarlanndan az 
olmamakta ve SSK primlerinin bu miktar iizerinden yatinlmasi gerekmekte olup Milli Egitim 
Bakanhgma bagh kurumlarda cahsanlarin kurucu ile yapmis olduklan sozlesme sonucu 
belirledikleri ucret miktarlanna iliskin veri bulunmamaktadir. 

Ote yandan, (mevcut sistemimizde sigortalinin dgretmen olup, olmadigi bilgisi 
bulunmamakla birlikte) is Kazalan ve Meslek Hastahklan Sigortalan Prim Tarifesinde yer 
alan " 8210: Hususi Okullar, Cocuk Yuva ve Bahceleri" is Kolu kodunda olan isyerlerinde 
sigortah olarak cahsanlara iliskin olarak, asgari iicret iizerinden SSK primi yatmlan (2007 
yihna ait) veriler tablo halinde gdsterilmistir. 

AYLAR OZEL RESMI 
Ocak 63.087 5.128 
Subat 66.000 5.186 
Mart 62.450 4.698 
Nisan 64.102 4.781 
Mayis 60.539 4.546 
Haziran 62.017 4.022 
Temmuz 52.432 1.191 
Agustos 50.179 1.281 
Eyliil 63.164 3.922 
Ekim 64.919 4.619 
Kasim 73.543 5.045 
Arahk 70.417 3.181 
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3.- Yalova Milletvekili Muharrem Ince 'nin, mahkeme karanyla iptal edilen gdrevde yukselme si-
navina iliskin sorusu ve Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Faruk Celik'in cevabi (7/1738) 

Asagidaki sorulanmin Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Sayin Faruk CELJK 
tarafmdan yazih olarak yanitlanmasini saygilanmla arz ederim. 21.01.2008 

Bakanhgimza bagh olan Sosyal Sigortalar Kurumu Baskanhgi Saghk Isleri Genel 
MiidttrliigU tarafmdan 12.11.2006 giinii Pazar giinii yapilan Gdrevde Yukselme Sinavi Soru 
Kitapciklannda aym sorular soruldugu halde bazi test kitapgiklarmda birinde aym sorularin 2 
kez tekrar edilmesi, dolayisiyla o test kitapcigmda 5 sorunun eksik kalmasi nedeniyle bir 
personel tarafmdan dava acilmis ve personelin degerlendiroie konusunda yapigi basvurunun 
reddine iliskin islem Ankara 16.idare Mahkemesi tarafmdan iptal edilmistir. 

1- Mahkemenin iptal karannda guruplardan birisinin 80 soru digerinin ise 75 soru 
iizerinden degerlendirilmesi neticesinde objektif dlcme ve degerlendirme ilkesinin 
ihlal edildigi belirtildigi halde sinava katilarak basanh olan tiim adaylann smav 
sonuclarinin iptal edildigi dogm mudur? 

2- Mahkeme karan dogrultusunda tiim adaylann 75 soru iizerinden degerlendirilerek 
(yani guruplardan birinde bulunmayan sorularin bulunan gurupta da iptal edilmesi 
suretiyle) bir degerlendirme yapilmasi yoluna gidilemez miydi? 

3- Mahkeme karan objektiflik ilkesini aradigina gore iki gurubun da denk duruma 
getirilerek degerlendirme yapilmamasimn gerekcesi nedir? 

4- 26.03.2005 tarihinde Milli Egitim Bakanhginca yapilan Mudur Yardimcihgi Secme 
Sinavi ile ilgili olarak sorularin yanhs olmasi nedeniyle mahkemece iptal edilmis 
bakanhk ta bu dogrultuda o sorulan iptal ederek yeniden puan hesaplamasi yoluna 
gitmistir. Bakanhgimzca neden bdyle bir uygulama yapilmamistir? 

5- Bakanliginizca bu durumda olup kadro degisikligi yapilan ve atamalan iptal edilen kac 
personel vardir? 

6- Mahkeme karanyla ilgili olarak temyize gidilmis midir? Gidilmisse ne asamadadir? 
7- Aym hukiimetteki iki bakanhk arasindaki iki farkh uygulamanin gerekgesi nedir? 
8- Bu durumda mahkeme karannin yanhs yorumlanmasi sdz konusu olabilir mi? 
9- Eger oyle ise Milli Egitim Bakanhgimn yaptigi gibi yeniden degerlendirme yaparak 

magdur olan memurlann magduriyetlerini gidermeyi diisuniiyor musunuz? 
10-Mahkeme karannin tebligi ve karann uygulanmasi sonucu iizerinden uzun bir siire 

gectigi halde yeniden Gdrevde Yukselme Sinavi acilmamasinin sebebi nedir? Yeni 
smav ne zaman yapilacaktir? 

11-Magdur olan bu memurlar igin smav acilmasi ydniinde bakanhginizda bir gahsma var 
midir? 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA$KANLIGINA 
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T.C. 
C A L I S M A V E S O S Y A L G U V E N L I K B A K A N L I G I 

t Strateji Gelist irme Baskanligi 

Sayi :B.13.SGB.0-12.00-00/610- SC-'+-
Konu : Yazih Soru Onergesi 1 1 M a r t 2 0 0 8 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISi BASKANLIGINA 

Ilgi : 05/02/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3316 sayih yazimz. 

Yalova Milletvekili Muharrem INCE'ye ait 7/1738 Esas No'lu yazih soru onergesi 
Bakanhgimiz ilgili birimlerince incelenmis olup, konuya iliskin cevabi bilgi ve 
degerlendirmeler ilisikte sunulmustur. 

^ 

Faruk CELIK 
EK : 1 yazi Bakan 

YALOVA MILLETVEKILi MUHARREM INCE'NIN 7/1738 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ONERGESINE iLiSKiN CEVAP 

Sosyal Sigortalar Kurumu Baskanligi Saghk isleri Genel Miidurliigu personelinin 
Gorevde Yiikselme Sinavinin "4. Grup Memurlar" i?in olan kisminda A ve B olmak iizere iki 
ayn soru kitapcik tiirii ile 80 sorunun cevaplandinlmasimn istendigi, fakat 5 sorunun B 
kitapciginda miikerrer olarak yer almasi ve iptal edilen bu sorulann sinav somi9larimn 
degerlendirilmesi asamasinda goz oniine ahndigi, bu nedenle B kitapcigi ile smava giren 
kisilerin sinav sonu^lannin 75 soru uzerinden, A kitapcigi ile sinava girenlerin sinav 
sonuclannin ise 80 soru uzerinden degerlendirilmis, ancak soz konusu sinav ve tiim sonuclan 
Ankara 16. idare Mahkemesince verilen 19/07/2007 tarihli ve 2007/18 sayih kararina 
istinaden iptal edilmistir. 

Ankara 16. idare Mahkernesinin 19/07/2007 tarihli ve E. No: 2007/106, K. No: 
2007/18 sayih karannda " . . . her iki kitapcik turiindeki katilimcilar icin hem aleyhe hem de 
lehe sonuclar dogurabilecek siibjektif bir duruma sahip oldugu, yansma sinavlannda her 
katihmcinin aym objektif kriterler uzerinden sinav sonuclannin degerlendirilmesini isteme 
hakkinin varhgi gdz ardi edilemeyeceginden objektif dlcme ve degerlendirme ilkesinin ihlal 
edildigi sonucuna vanlan dava konusu smavda hukuka uyarhk goriilmemistir. Aciklanan 
nedenlerle, dava konusu islemin iptaline . . . " karar verilmis olup, ancak soz konusu sinava 
iliskin her tiirlu degerlendirme Milli Egitim Bakanhginca yapildigmdan Sosyal Guvenlik 
Kurumu Baskanhgmca yapilacak bir islem de bulunmamaktadir. 

Sosyal Guvenlik Kurumu Baskanligi halen devam eden davanin sonucuna gore 
yeniden bir degerlendirme yapacaktir. 

Bur cercevede Kadro degisikligi yapilan ve atamalan iptal edilen 106 personel 
bulunmaktadir. 

Sosyal Guvenlik Kurumu Baskanligi soz konusu mahkeme karanna yiirutmeyi 
durdurma talepli temyiz edilmis olup, heniiz derdest durumdadir. 

Milli Egitim Bakanhginca yapilan smavin mahiyeti hakkinda yeterli bilgi 
bulunmamaktadir. Sosyal Guvenlik Kurumu aleyhine acilan dava ile ilgili surec 
sonu9landigmda yeniden degerlendirme yapilacaktir. 

"Yapilan islemin iptaline" dair verilen kararlar sonucunda idare Mahkemesi 
kararlannin iptali durumunda anilan islemin "hie yapilmamis" gibi degerlendirilecegi genel 
kabul gormus Yargisal i^tihatlar oldugundan bahse konu idari islem hi? yapilmamis 
sayilmistir. 

Sonu? halen ahnamamistir. Sosyal^.Gu.ye.nlik Kurumu'nca 2008 ve 2009 yillannda 
Gorevde Yiikselme Sinavlan a9ilmasi jtfih 9ali§rflaiaTxyapilmaktadir. 
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4.- Bartin Milletvekili Muhammet Riza Yalcinkaya 'nin, 2022 sayih Kanuna gore maas alanlar-
dan maasi kesilen ve yer siz odemenin tahsili istenen kisilere iliskin sorusu ve Cahsma ve Sosyal Gu
venlik Bakam Faruk Celik'in cevabi (7/1739) 

A§agidaki sorulanmin, ^ah§ma ve Sosyal Guvenlik Bakam Sayin 
Faruk CELIK tarafindan yazih olarak yamtlanmasini dilerim. 

Bilindigi iizere, 2022 sayih "65 yasim doldurmus muhtac, gticsuz ve 
kimsesiz Tiirk vatandaslarina ayhk baglanmasi hakkinda kanuna" gore 65 
yasini doldurmus, kendisine kanunen bakmakla miikellef kimsesi bulunmayan, 
sosyal guvenlik kuruluslannin herhangi birisinden her ne nam altmda olursa 
olsun bir gelir veya ayhk hakkindan yararlanmayan, nafaka baglanmamis veya 
baglanmasi mumkiin olmayan, mahkeme karanyla veya dogrudan dogruya 
kanunla baglanmi§ herhangi bir devamli gelire sahip bulunmayan ve 
muhtacligini il veya lice idare heyetlerinden alacaklari belgelerle kanitlayan 
Tiirk Vatandaslarina, hayatta bulunduklan siirece, 300 gosterge rakammin her 
yil biitce kanunu ile tespit edilecek katsayi ile 9arpimindan bulunacak tutarda 
ayhk baglanmaktadir. 

Yasaya gore ayhk almakta iken, maa?i kesilmis ve yersiz odeme yapilmis 
oldugu tespit edilen bircok vatandasimiza, yersiz odenen paranin, %50 fazlasiyla 
birlikte bore cikartilmis ve bu bor^lann en kisa zamanda odenmesi talep 
edilerek, odemeyenler hakkinda gerekli yasal i§lemlerin ba§latilacagi 
bildirilmistir. 

Zamaninda, §ahislara verilen bu paralan oderken hi9 bir usulsiizluk 
gormeyen Devletimiz, §imdi vatandasimizm bogazma sanlmakta ve onlan 
magdur etmektedir. 

Ornek verecek olursak; iki bobregi de 9ali§mayan, hafta da 3 kez diyaliz 
makinesine girmekte olan %80 ozurlii ve 430 milyon YTL.maas, ahyor diye 
bor9landinlan, kira odeyen, aldigi tiim parasim kendi saglik harcamasma yatiran 
bir vatanda§imizdan, yersiz odeme yapildi diye 6 milyar'a yakm para 
istenmesini bir insanhk ayibi olarak gormekteyim. 

TUPvKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 
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Sosyal Devlet anlayisinda devlet'in bu tiir vatanda§lanna, sahip 
cikmasi gerekirken, maalesef insanlarimiz bon? batagina itilmekte, borclanni 
odeyebilmek i?in, hayatinda yapmadigi seyleri yaparak, bankalardan kredi 
fekmekte, Devlete olan borcumu odeyeyim derken, kendi banka borcunu 
odeyemez duruma gelmekte, hatta birden bire ac ve susuz kalmaktadir. 

Bu duruma aciklik getirilmesi amaciyla ; 

1 -Yersiz odeme yapildi diye kendilerine bore cikartilan ki§i sayisi nedir? 
2-Tebligat sonucu toplanacak olan para miktan ne kadardir? 
3-Yersiz odemeyi kendisi yapan devlet, gee de olsa hatasini anlayarak 

yanhs, yaptim dii§uncesiyle vatanda§larimiza odedigi parayi toplamaya 
9alismaktadir. Bakanhk tarafmdan vatanda§lanrmza yersiz odeme konusunda, 
bore miktannin tebligatmdan once, yersiz odeme ahyorsunuz diye g6nderilmi§ 
olan herhangi bir uyan veya bilgilendirme yazisi yazilmi§ midir? 

4-Yasaya gore yersiz odeme yapilmi§ oldugu tespit edilen bircok 
vatanda§imiza, yersiz odenen paranm, %50 fazlasiyla birlikte, bor9 9ikartilmi§ 
ve bu bor9larm en kisa zamanda Qdenmesi talep edilerek, odemeyenler 
hakkinda gerekli yasal i§lemlerin baslatilacagi bildirilmi§tir. Vatanda§lanmizin, 
magduriyetlerinin giderilmesi ve bor9larinin silinmesi i9in konunun yeniden 
degerlendirilerek Bakanhgimzca yeni onlemler ahnmasi du§uniilmekte midir? 

5-Yersiz odemelerin geri almmamasi ile ilgili TBMM' de beklemekte 
olan 9e§itli tarihlerde verilmi§ kanun teklifleri bulunmaktadir. Bakanhgimzca bir 
an once bu kanun teklifinin giindeme ahnarak yasalasmasi du§unulmekte midir? 

6-Bakanhgmizca vatanda§larimizin bor9lannm silinmesi du§uniilmuyorsa, 
odeme ko§ullarimn kolaylashnlmasi hususunda 9ah§malanmz var midir? 

T.C. 
C A L I S M A V E S O S Y A L G U V E N L I K BAKANLIGI 

Strateji Gelistirme Baskanligi 

Sayi : B.13.SGB.0-12.00-00/610- s 6 S

 U Mart 2008 
Konu : Yazih Soru Onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi : 05/02/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3316 sayih yazimz. 

Bartin Milletvekili M. Riza YALCINKAYA'ya ait 7/1739 Esas No'lu yazih soru 
onergesi Bakanhgimiz ilgili birimlerince incelenmis olup, konuya iliskin cevabi bilgi ve 
degerlendirmeler ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk CELIK, 
EK : 1 yazi B a k a n 
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BARTIN MILLETVEKILi M. RIZA YALCINKAYA'NIN 7/1739 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ONERGESINE ILISKtN CEVAP 

2022 sayih " 65 yasim doldurmus muhta?, giigsuz ve kimsesiz Tiirk vatandaslanna 
ayhk baglanmasi hakkinda kanuna" gore 65 yasim doldurmus, kendisine kanunen bakmakla 
miikellef kimsesi bulunmayan kisilere yersiz odeme yapilmasmdan dolayi bor? gikartilan kisi 
sayilan asagidaki tablolarda gdsterilmistir. 

1- 01/01/2007 -31/12/2007 tarihleri arasinda; 

AYLIK TURU ADEDi MJKTAR 

OZURLU (%70 ve iizeri) 1.084 2.903.492,29 
<^QRLD(%40 ile %69 arasi) £££900^*1? "^10.840160^80 
TOPLAM 17.029 17.852.748,89 

01/01/2008- 11/02/2008 tarihleri arasinda; 

A Y L I K TURU A^IEDi M IKTAR 
¥/• ^ ,1 ! - I M 
O Z U R L U (%70 veuzeri) 255 1.163.603,94 
J!!)ZQ&LUt%4i2^^ 315 '•• *"i''̂ >*5̂ î 2itiJ959 42 
T O P L A M 2.795 6.429.593,71 

vatandasimizm <?esitli nedenlerle ayhklan kesilerek adlanna bore tahakkuk ettirilmistir. 

Sosyal Guvenlik Kurumunca cikanlan bore miktan Uygulama Ydnetmeligi geregi 
tahsil edilmek iizere mahalli maliye teskilatlanna bildirilmekte olup sdz konusu borclar 
bildirildikten sonra bore takipleri mahalli maliye te§kilatlannca yapildigindan toplanacak olan 
para miktan Kurumca bilinmemektedir. 

Uygulama Ydnetmeliginde, Sosyal Guvenlik Kurumu Baskanhgindan 2022 sayih 
ICanuna gore ayhk alan vatandaslanmizin durumlannda degisiklik meydana geldiginde 
bildirim yukumliiliigu bulunmaktadir. Bu nedenle, durumlannda degisiklik oldugu halde 
bildirimde bulunmayan vatandaslanmizin sorgulamalan Kurumumuzca yapilmaktadir. Uc 
Sosyal Giivenlik Kurumunun (SSK, Bag-Kur ve Emekli Sandigi) birlesmesi sonucunda T.C. 
Kimlik numaralan ile durum degisikligi sorgulamalan bundan bdyle daha saghkh 
yapilabileceginden uzun siireli bor? 9ikarmalarda en aza inmis olacaktir. 

Oliim, Ayhktan feragat, Sosyal Guvenlik Kurumundan ayhk almak veya ise girmek 
suretiyle cahsmaya baslayanlara pikanlan bor?lannm tahsil edilmemesi konusunda 
9ahsmalanmiz devam etmekte olup, vatandaslanmizin durumlan ayhklanmn kesilmesini 
gerektiren gelirleri itibanyla degerlendirilerek bor? 9ikanlan vatandaslanmiz ile ilgili 
9ahsmalanmiz sonu9landinlacaktir. Aynca, 9ahsmalar sonu9landinldiginda Sosyal Guvenlik 
Kurumunca gerekli yasa 9ahsmalan yapilacaktir. 

Yukanda bahsedilen 9ahsmalar tamamlandigmda bor9 9ikanlmasi gereken 
vatandaslanmizin durumlan da bu kapsamda degerlendirilecektir. 
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5.- Izmir Milletvekili Oktay Vural'in, AB uzerinden ithal edilen uriinlerin denetimine, 
Kimya sektorunii ilgilendiren bir AB tuzugune, 

- Van Milletvekili Fatma Kurtulan 'in, Van 'daki sinir ticaret merkezi uygulamasina, 
Iliskin sorulan ve Devlet Bakam Kiirsad Tiizmen 'in cevabi (7/1745, 1746, 1747) 

Asagidaki sorulanmin Anayasanin 98 inci Ic Tuzugun 96 ve 99 uncu 
maddeleri geregince Dis Ticaret Mustesarligi'ndan sorumlu Devlet Bakam Saym 
Kiirsad Tuzmen tarafindan yazih olarak cevaplandirilmasim arz ederim. 

1. CE denetimi ulkemizde hangi kuruluslar tarafindan yapilmaktadir? 

2. Ogiincu ulkeler ve ozellikle Uzakdogu menseli olup, AB'de serbest dolasima 
giren ancak AB ulkelerinde piyasaya arz edilmeyip, trafik sapmasi yoluyla ATR 
belgesi ile ulkemize giris yapan urunlere iliskin ithalat asamasmda CE isareti 
ve urun giivenligi denetimleri yapilmakta midir? 

3. Trafik sapmasi yoluyla AB Uzerinden denetimsiz bir sekilde ulkemize giris 
yapan urunlerle ilgili olarak ulkemizin ugradigi vergi kaybma iliskin bir calisma 
yapilmakta midir? Varsa sonu^lan son 3 yil 19111 nedir? 

4. 2005-2006-2007 yillan kpin AB'den ithal edilen ve urun giivenligi bulunmayan 
Urunlere iliskin sayisal veri bulunmakta midir? 

5. 2005-2006-2007 yillannda ithal edilip urOn giivenligM bulunmadigmda dolayi 
islem yapilan urunler ve bu uriinlerin adetleri nedir? Ne tur bir islem 
yapilmistir? 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Oktay VURAL 
izmir Milletvekili 

SORULAR: 
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TURKiYE BUYUK MJLLET MECLJSi BASKANHGINA 

Asagidaki sorulanmin Anayasanin 98 inci Ic Tuzu^un 96 ve 99 uncu 
maddeleri geregince Dis Ticaret Mustesarligi'ndan sorumlu Devlet Bakam Saym 
Kiirsad Tuzmen tarafindan yazili olarak cevaplandirilmasmi arz ederim. Saygilanmla, 

Tiirk Kimya Sektoru dnemli bir ihracat ve rekabet giicune sahiptir. AB'nin 
hazirladigi REACH Tuzugunun bu sektoru yakmdan etkileyecegi aciktir. Bu 
cercevede asafljda yer alan sorularimi yoneltiyorum: 

1. Turk Kimya Sektorunun son 3 yil icinde ithalat ve ihracati yillar itibariyle, 
miktari ve degeri ne kadar olmustur? Bu sektdrde uretimde bulunan 
isletmelerden ne kadari KOBl'dir? 

2. AB'de 1 Haziran 2O07 tarihi itibariyle yururluQe girmis bulunan ve kimyasallara 
iliskin cok genis kapsamli duzenlemeler getiren REACH tuziigu ile ilgili olarak 
bugune kadar herhangi bir galisma yapilmis midir? Bu kapsamda bahse konu 
Tuzugun Turk kimya sanayi sektbrune muhtemel etkilerini degerlendirmeye 
yonelik calisma yapilmis midir? Yapilmissa nasil etkileyecektir? 

3. Bu tuziikle menfi etkilenebilecek KOBi adedi nedir? Bu KOBl'lerin 
guglendirilmesi igin ne tur bir destek planlanmaktadir? 

4. REACH TuzugOne uyum Cevre Basligma dair uyum muzakerelerin 
baslatilmasinm sarti olarak konulmus mudur? 

Oktay VURAL 
izmir Milletvekili 

- 2 3 4 -



T B M M B: 75 1 1 . 3 . 2008 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGTNA 

Asagidaki sorulanmin, Devlet Bakam Kiirsat Tuzmen tarafindan Anayasa'nin 98. ve TBMM 
I? Tuziigii'niin 99. maddeleri geregince yazih olarak cevaplandinlmasini arz ederim. 

Dogu ve Guneydogu Anadolu Bolgelerinde simr ticareti olgusu, oteden beri bolgenin ihtiya9 
duydugu, ancak bir tiirlii hayata ge^irilememis modern istihdam yapisinin yerini tutmus ve 
ihtiyac mallannin ticareti sayesinde bolgenin ihmal edilen ekonomik potansiyeli, bolge 
sakinlerinin kendi cabalan ile hayata ge9irilmeye 9ahsilmistir. Dolayisiyla smir ticareti, 
nufusun %50'den fazlasimn issiz oldugu bdlgede vazge9ilmez 6nemi haiz bir ekonomik 
dinamiktir. 

1987 yihnda Bakanlar Kurulunca 9ikanlan kararnameye istinaden Van-Kapikoy simr 
kapisindan iran ile baslatilan simr ticareti Van ekonomisinin ve istihdamimn temel kaynagi 
durumuna gelmis, bolge halkinin ihtiya9larmi kolay ve ucuz yoldan karsilamanin kapisi 
olmustur. Yine Van Ticaret ve Sanayi Odasi'nin Arahk 2007 tarihinde yayinladigi rapora 
gore; simr ticaretine kisitlamalann getirildigi d6neme kadar, Van'da simr ticareti kapsaminda 
ticari faaliyette bulunmak iizere 3000'e yakin miitesebbis isletme kurmus ve yalnizca Van il 
Tescil kayitlannda 5000'e yakin nakliyeci esnaf ise baslamistir. 1997-1999 yillan arasinda 
yapilan simr ticareti sayesinde Van ve bolgede faaliyet gosteren tiiccar ve esnaf, biiyiik 6l9iide 
gelir elde etmis, bu gelir sayesinde yatinma dontisen finansman, Van ilinde Organize Sanayi 
Bolgesi'nin kurulmasim saglamistir. 

Ancak bu olumlu gidisat, 1998 yihndan itibaren baslatilan kimi uygulamalarla 
sonlandinlmistir. 1998'de Bakanlar Kurulu'nun aldigi onlemler arasinda simr ticaretinin 
sadece komsu iller arasinda yapilmasi, ticarete konu olan mallann bu illerin sinirlanni 
asmamasi, simr ticareti kapsamindaki mallann vergilerinin yiizde 80'lere 9ikartilmasi yer 
almistir. Karann 1998 Temmuz basindan itibaren uygulamaya sokulmasiyla 10'u askin Dogu 
ve Giineydogu ilinden yapilan simr ticareti fiilen durmustur. 

59'uncu Hukiimet doneminde ise, 2003 yihnda Bakanlar Kurulu tarafindan ahnan 5408 sayih 
Simr Ticaret Merkezleri kurulmasina iliskin karar ile simr ticaret merkezi a9ilmistir. Ancak 
a9ilan bu merkez simr ticaretini canlandirmamis, ustelik merkezin a9ilmasiyla birlikte simr 
ticaretine kota uygulamasi baslatilmistir. Kota uygulamasina tabi tutulan kalemler de ihtiya9 
olan kalemler i9erisinde olmadigi i9in islev gormemistir. Simr Ticaret Merkezleri 
diizenlemesiyle, simr ticareti»yapan tiim girisimciler vergiye baglanmis ve ticaret odasina 
kayith olma sarti getirilmistir. Diger yandan 24/3/2006 tarih ve 26118 sayih Resmi Gazete'de 
yayimlanarak yiiriirluge giren 2006/11 sayih Basbakanlik Genelgesi'ne gore, ihracat ve 
ithalata iliskin gumrtik islemlerini kolaylastirma adi altinda 31/12/2006 tarihinden itibaren 
ihracat ve ithalata iliskin gumriik islemlerinin en yakin i9 giimriikte yapilmasi 
kararlastirilmistir. Bu durum simr kapisinin tamamen kapanmasma neden olmustur. 
Bolgemizde kis kosullan da gdz oniine ahndigmda, vatandasi rahatlatmak bir yana, giimriik 
islemleri bizzat eziyete doniismustur. Oysa ki, i9 giimriikleme uygulamasina ge9ilmeden Once 
fiziki sartlarin da, mutlaka, yeterli hale getirilmesi gerekmektedir. Sonu9 olarak, yoksulluk 
sininnin altinda yasayan vatandaslarimiz smir ticaretini engelleyen diizenlemelerin 
kaldinlmasim ve smir kapisinin eskiden oldugu gibi yeniden isler hale getirilmesini 
istemektedir. Bolge isverenleri de, eskiden oldugu gibi ithalati ve ihracati serbest olan biitiin 
mallann simr ticaretine dahil edilmesini talep etmektedir. 

22.01.2008 

Fateia KURTULAN 
Van Milletvekili 
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Bu baglamda; 

1. Van halkinin ekonomik gelir kaynaklanmn basinda gelen sinir ticaretini kisitlayan 
ithalat ve ihracat uriinlerine uygulanan kotayi kaldirmayi diisiiniiyor musunuz? 

2. 59'uncu Hukumet ddneminde uygulamaya konulan Sinir Ticaret Merkezi'nin Van 
ekonomisine katkisi hangi diizeyde gerceklesmistir? 

3. Sinir Ticaret Merkezinin kuruldugu 2003'ten buyana gerceklesen ticaret hacminin 
yillara gore dagihmi nedir? 

4. Sinir Ticaret Merkezi'nin kurulmasindan once sinir kapisindan gerceklesen ticaret 
hacmi nedir? 

5. Sinir Ticaret Merkezi'nin kurulmasiyla ticaret hacminde diistis yasanmis midir? 
Yasanmissa ne gibi tedbirler almayi dusiiniiyorsunuz? 

6. Sinir ticaretinin durma noktasina gelmesi, aym zamanda Bati'ya ydnelik gdcii 
arttiran bir faktdr olarak dikkate ahnmakta midir? Gd9ii engellemek icin ahnan 
ekonomik dnlemler nelerdir? 

Ilgi : 05/02/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3316 sayih yazilan. 

Ilgi'de kayith yazilan eki Izmir Milletvekili Sn. Oktay VURAL tarafmdan verilen 7/1745 ve 
7/1746 sayih yazih soru dnergeleri ile Van Milletvekili Sn. Fatma KURT ALAN tarafmdan verilen 
7/1747 sayih yazih soru flnergesine iliskin cevaplar ilisikte sunulmaktadir. 

Bilgilerine arz ederim. 

T.C. 
BASBAKANLIK 

Dis Ticaret Miistesarhgi 

Konu : Yazih Soru Onergeleri 
0 6.03.2003 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Kursad TUZMEN 
Devlet Bakani 

Ekler: 
1- Cevap yazi si 
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izmir Milletvekili Sn. Oktay VURAL tarafindan verilen 7/1745 sayih soru onergesi: 
/ 

1- CE isareti mallann insan, bitki ve hayvan saghgi gibi temel gerekliliklere gore uretildigini 
gerektiginde test ve muayene edildigini, belgelendirildigini gosteren bir isarettir. Asil amaci urtin 
giivenligi olan bu isaret Tiirkiye'de urtin gtivenliginden sorumlu kuruluslar tarafindan 
denetlenmektedir. 

Tiirkiye'de CE isaretine tabi iiriinlerin denetimleri; 
- Ithalat asamasindaki urtin giivenligi denetimlerinden sorumlu kuruluslar olan Dis Ticaret 

Miistesarhgi (B6lge Miidiirliiklerine Bagh Dis Ticarette Standardizasyon Denetmenleri ile) ve Tiirk 
Standartlan Enstitisii, 

- Mallar piyasaya sunulduktan sonraki urun giivenligi denetimlerinden sorumlu kuruluslar 
olan Sanayi ve Ticaret Bakanhgi, Saghk Bakanhgi, Bayindirhk ve Iskan Bakanhgi, Cahsma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanhgi, Telekomunikasyon Kurumu, 

tarafindan gerceklestirilmektedir. 

2- AB ile imzalanan Giimriik Birligi Karan ile Tiirkiye, AB teknik mevzuatimn ustlenilmesini ve bu 
mevzuatin bir parcasi olan ithalat denetim sisteminin de AB'ye uyumlu bir sisteme 
doniistiiriilmesini taahhiit etmistir. Gttmrtik Birligi Karan ile, hem Tiirkiye AB'den gelen mallara' 
hem de AB Tiirkiye'den gelen mallan gtimrtikte durdurulup kontrol etmeme taahhiidtihde 
bulunmustur. 

Bu itibarla, Uctincii iilkelerden gelip AB uzerinden Tiirk Giimriik Sahasina giren iiriinler 
herhangi bir ithalat denetimine tabi tutulmamaktadir. Bu urtinler piyasada yetkili kuruluslar 
tarafindan denetlenmektedir. 

3- Giimriik Birligi geregince Tiirkiye ile AB arasinda ticarete konu urtinler mense ispat belgesine 
ihtiyac olmaksizin serbest dolasimda bulunmaktadrr. AB'nin tercihli ticaret duzenlemesi uyguladigi 
ulkelerden trafik sapmasi yoluyla iilkemize giren iiriinlere iliskin olarak bugiine kadar yapilan 
cahsmalanmiz neticesinde uygulamada karsilasilan zorluklann sayisal anlamda etkin veriler 
olusturulmasini gticlestirdigi bilinmektedir. 

Bununla birlikte, uygulamada yasanan zorluklar bir kenara birakilarak ozellikle dntimtizdeki 
donemde uygulanacak tercihli rejimler kapsaminda AB'den yapilan ithalatta ulkemiz tarafindan 
kapsamh mense sorgulamasi yapilmasi planlanmakta olup konuya iliskin olarak yapilan cahsmalar 
halihazirda devam etmektedir. 

4- 2005-2006-2007 yillan i9in giivensiz iiriinlere ySnelik istatistikler mense esasma gore degil, uriin 
tiiru/tanimi esasina g6re tutulmustur. Piyasa gdzetimi kapsaminda giivensiz oldugu tespit edilen AB 
menseli iiriinlerle ilgili istatistiki 9ahsmalar baslamis ancak heniiz sonu9lanmamistir. 

Diger taraftan, AB kaynakh iiriinler ithalatta Dis Ticaret Miistesarhgi denetimine tabi 
olmadigi i9in bu konuda istatistiki bir veri bulunmamaktadir. Soz konusu verilere yetkili 
kuruluslardan ulasilmasi mtimkiin bulunmaktadir. 

5- ithalatta uriin giivenligi denetiminden Dis Ticaret Mtistesarhgi ve Tiirk Standartlan Enstitiisii 
sorumludur. Dis Ticaret Miistesarhgi Tasra Teskilatina bagh denetmenler tarafindan ger9eklestirilen 
Uriin giivenligi denetimlerine yonelik istatistikler su sekildedir (veriler denetimlerin basladigi tarihte 
baslamakta, §ubat 2008'de sonlanmaktadir): 
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-Kissel Koruyucu Donanimlar (denetimler 16/05/2005'te baslamistir, istatistikler Subat 
2008'tarihine kadardir.): 
Denetlenen parti sayisi: 1544 
Uygun olmayan parti sayisi: 2,43 
Uygun olmayan parti orani: %15 

-Oyuncaklar: (01/01/2006- 04/02/2008 tarihleri arasi veriler) 

Denetlenen parti sayisi: 10809 
Uygun olmayan parti sayisi: 328 
Uygun olmayan parti orani: %3 

-Telekomunikasyon Terminal Ekipmanlan: (01/05 /2006-04/02/2008 tarihleri arasi veriler) 

Denetlenen parti sayisi: 11637 
Uygun olmayan parti sayisi: 272 
Uygun olmayan parti orani: %2.3 

-Pil ve Akiiler: (01/05/2006-04/02/2008 tarihleri arasi veriler) 

Denetlenen parti sayisi: 14421 
Uygun olmayan parti sayisi: 127 
Uygun olmayan parti orani: %0.9 

-Yapi Malzemeleri: (01/08/2006-04/02/2008 tarihleri arasi veriler) 

Denetlenen parti sayisi: 267 
Uygun olmayan parti sayisi: 10 
Uygun olmayan parti oram: %3.7 

ithalatta giivensiz bulunan iiriinlere ydnelik yaptinmlar: Uriinun ithalati engellenmis ve 
giivensizligin turiine gore uyari cezasindan, ithalattan mene kadar 9esitli cezalar uygulanmistir. 

Diger taraftan, uriinler piyasaya girdikten sonra piyasa gdzetimi ve denetiminden sorumlu on 
Devlet Kurumu tarafmdan denetlenmektedir. Bu denetimler sonucu mevzuata uygun bulunmayan. 
veya giivensiz uriinlere, 4703 sayih Kanun cercevesinde para cezasi ve uriin toplatma gibi cezalar 
uygulanmaktadir. Ancak, bu denetimler uriin temelli olup mense temelinde olmadigindan (Tiirk 
menseli urunleri de i9erdiginden) sadece ithal edilen iiriinlere ydnelik bir uygunsuzluk verisi bu 
kurumlar tarafmdan Dis Ticaret Miistesarhgina bildirilmemistir. 

izmir Milletvekili Sn. Oktay VURAL tarafmdan verilen 7/1746 sayih soru onergesi: 

1- Tiirk Kimya SektOrii, iilkemizin son yillarda en hizh biiyiiyen sektdrlerinden biri konumunda 
olup toplam imalat sanayi i?indeki payi %30 duzeyindedir. Gerek uretim ve tiiketim, gerekse dis 
ticaret ydniiyle onemli gelisme gOsteren sektdriin dnumiizdeki yillara iliskin giindeminde, yatinm 
ve ihracatta ulasilmasi dngoriilen hedeflerin yaninda, Avrupa Birligi ile uyum siireci ilk siralari 
almaktadir. REACH adiyla anilan ve kimyasalann kayit, degerlendirme, yetkilendirilme ve 
sinirlandinlmasini duzenleyen AB kimyasallar mevzuati ve sdz konusu mevzuatin ihracatimiza 
etkileri de iizerinde dumlmasi gereken konular arasinda yer almaktadir. 

2007 yih toplam iiretiminin mineral yakitlar / petrol urunleri hari9 yaklasik 14,5 milyar 
dolari buldugu (bu uriinler dahil 50 milyar dolar) Turk kimyevi maddeler ve mamulleri sektdrii, 
10.4 milyar dolar ihracat ve 49,1 milyar dolar ithalat ile 59,5 milyar dolarhk bir dis ticaret hacmine 
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sahiptir. Avrupa Birligi'ne gerceklestirilen kimyevi madde ihracati ise 3,34 milyar dolara ulasmis 
olup toplam kimya sektdrii ihracati i9erisindeki, payi % 38,5 olarak ger9eklesmistir. 2005 ve 2006 
yillarinda amlan sektdre ili§kin ihracatimiz sirasiyla, 2,946 ve 3,620 Milyar ABD Dolari olarak 
ger9eklesmistir. Amlan sektortin aym yillara iliskin ithalati ise sirasiyla 17,875 ve 19,827 Milyar 
ABD Dolan olarak ger9eklesmistir. 

Tiirk kimya sektdriinde REACH dtizenlemesinden dogrudan etkilenebilecek yaklasik 770 
kendi halinde (substance), kalani ise miistahzarlar olmak iizere AB ye ihracat yapan 2500 firma 
mevcut olup bu firmalann biiyiik bir bdlumti KOBl niteligindedir. imalat Sanayi i9indeki firmalann 
yaklasik %3'ti kimya Sanayinde yer almaktadir. Firmalann biiyiik boliimii, istanbul, izmir, Kocaeli, 
Bursa ve Ankara gibi illerde toplanmislardir. 

2- Avrupa Birligi'nin Yeni Kimyasallar Politikasini teskil eden REACH (Registration, Evaluation 
and Authorization/Restriction of Chemicals) Sisteminin asamah bir sekilde uygulanmasini ongoren 
1907/2006 sayih REACH Yonetmeligi, 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yururliige girmis 
bulunmaktadir. Teknik mevzuat a9ismdan bugiine kadar yapilan uygulamalardan farkh ve yeni bir 
yapiyi (ortak kurum olusturulmasi-Avrupa Kimyasallar Ajansi- ve ortak uygulama) ongoren 
REACH Yonetmeligi, AB'de son yirmi yilda genpeklestirilen en biiyiik sistem degisikligini 
olusturmaktadir. Bu kapsamda, REACH Sistemi, kimyasallar alaninda AB'nin i9 pazannin yam sira 
Avrupa Ekonomik Alanina (AEA) iiye EFTA ulkeleri (Norve9, izlanda ve Lihtenstayn) tarafmdan 
da mevzuatin ustlenilmesini takiben tiim Avrupa Ekonomik Alaninda ge9erli hale gelecektir 

Bu 9er9evede, konunun onemine binaen Dis Ticaret Mustesarhgi Koordinasyonunda ve 
bagh kurulu§lanndan istanbul Kimyevi Maddeler ve Mamuller ihracat9ilan Birligi Genel 
Sekreterligi ile birlikte REACH kapsammda bir takim faaliyetler organize edilmistir. 

- REACH sistemi kapsamindaki gelismeler gerek kurumlara iletilen yazilar, notlar, brosur 
9evirisi ve rehber aracihgiyla gerekse DTM Avrupa Birligi ve Ihracat Genel Mudtirluklerinin 
elektronik ag sayfasi kanaliyla ilgili taraflann hizmetine sunulmaktadir. 

- REACH sisteminin hukurnlerinin olusturulmasi ve yorumlanmasi amaciyla olusturulan 
REACH Komisyon Cahsma Grubu ve Yardim Masalan arasindaki isbirliginin saglanmasi 
amaciyla Avrupa Kimyasallar Ajansi (AKA) baskanhginda diizenlenen REACH Yardim 
Masalan Agi toplantilanna, Cevre ve Orman Bakanhgi yetkilileri ile birlikte katihm saglanarak, 
toplantilar ve yazismalar yolu ile AB nezdinde girisimlerde bulunulmaya devam edilmektedir. 

- REACH sistemi kapsaminda iilkemiz firmalannin zamaninda ve etkin bir sekilde 
bilgilendirilmesi amaciyla, iilkemizde de bir Ulusal REACH Yardim Masasi kurulmasi hususu, 
kimyasallar mevzuatmin iistlenilmesinden sorumlu kurulus olan Cevre ve Orman Bakanhgi ile 
ilgili meslek tesekkiilleri nezdinde giindeme getirilmektedir. 

- Avrupa Ekonomik Alani (AEA) iiyesi iilkelerin yam sira ti9tincii ulkelerin REACH sistemi 
kapsamindaki hazirhklan, kurulan ulusal yardim masalan, sanayi yardim masalan ve gelismeler 
konusunda, Cevre ve Orman Bakanhgi, Sanayi ve Ticaret Bakanhgi, Turkiye Kimya 
Sanayicileri Dernegi (TKSD), Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB), Ku9iik ve Orta 
Ol9ekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme idaresi Baskanhgi (KOSGEB), Avrupa Bilgi 
Merkezleri, Cevre ve Kimya Muhendisleri Odalan ile Giimruk Musavirlikleri Demekleri basta 
olmak iizere, kimya sanayiinin alt kollannda faaliyet gdsteren diger dernekler de konunun 
degisik boyutlanyla ilgili olarak bilgilendirilmektedir. 
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- Yardim Masalan kurulmasi hususu 15 Mayis 2007 tarihinde Cevre ve Orman Bakanhgi, 
TOBB ve TKSD'nin de katihmiyla DTM'de gerceklestirilen AB icra Kurulu Ocuncti 
Toplantisinda DTM tarafindan tekrar giindeme getirilerek diger ulkelerde oldugu gibi sanayi 
yardim masalarinin kurulmasi icin ilgili birlik ve dernekler tesvik edilmektedir. 

- Daha once sektdrun katihmi ile gerceklestirilen bir dizi toplantida da vurgulandigi iizere, 
iMMIB (istanbul Maden ve Metal ihracatci Birlikleri) tarafindan ihracatcilanmiza yardimci 
olmak iizere kurulan REACH Portalinin, REACH Yardim Masasina doniisturulmesi, REACH 
Yonetmeliginin fevirisinin yapilmasi, yetkili temsilcilikle ilgili gerekli girisimlerde 
bulunulmasi, bilgilendirme i9in seminerler duzenlenmesi, bro§iirler hazirlanmasi, AKA 
tarafindan hazirlanan uygulama rehberlerinin 9evirisinin yapilmasi, TKSD ve benzeri meslek 
tesekkiilleri ile isbirligi i9inde hareket edilmesi ve benzeri faaliyetlerin yiiriitulmesi bakimindan 
iMMiB, DTM tarafindan 27 Eylal 2007 tarihi itibariyle yetkilendirilmistir. 

- Bu kapsamda, iMMIB tarafindan kurulan Yardim Masasinda Sistemin gereklilikleri 
dogrultusunda gorevlendirilecek nitelikte personel istihdami ger9eklestirilmis olup Tek 
Temsilcilik konusunda firma ve maliyet arastirmalari hizla devam ettirilmektedir. REACH 
sistemi kapsaminda ihracat9ilann hazirlamalari gereken kayit belgelerinin olusturulmasi 
asamasinda gerekli olan IUCLID 5 Veri Tabani Programimn kullammma iliskin egitimlere 
IMMiB ve BOSAD tarafindan katihm saglanmi§ ve Ihracat9i firmalann bilgilendirilmesi 
amaciyla hazirlanan brostir ve kitap9iklar, iMMiB'in elektronik ag sayfasinda yayimlanmis ve 
firmalara dagitilmistir. 

- 23 Ekim 2007 tarihinde diizenlenen REACH Ulusal Yardim Masalan Agi (REHCORN-
REACH National Helpdesks Correspondents' Network) Toplantisinda DTM'nin bagh kurulusu 
niteliginde olan iMMiB tarafindan bir yardim masasi kuruldugu Komisyon yetkililerine 
bildirilmis ve olusturulan yardim masasimn REHCORN'la irtibatmin kurulmasi yoniindeki 
iilkemiz talebine olumlu yanit ahnmistir. 

- 23 Kasim 2007 tarihinde Kocaeli Sanayi Odasi tarafindan diizenlenen REACH sistemi konulu 
kimya sektdrii toplantisina DTM'nin ilgili birimlerince panelist olarak katki saglamistir. S6z 
konusu seminere kimya sektoriinde faaliyet gdsteren 58 firma istirak etmis olup seminerde 
DTM temsilcileri tarafindan konu hakkinda bilgi verilmistir. 

- REACH mevzuatimn uyumlastmlmasindan sorumlu kurulu§ olan Cevre ve Orman 
Bakanhgi'mn 9ahsmalannda faydah olacagi diisuncesi ile, olasi yuktimltilukler ve haklar 
hakkinda ayrmtih bilgi teminine ydnelik girisimler Komisyon nezdinde surdurtilmektedir. Bu 
baglamda, konu GUmrUk Birligi Ortak Komitesi (GBOK) basta olmak iizere, tiim ikili 
platformlara tasinmaya baslanmistir. Bu 9er9evede, 28 Kasim 2007 tarihinde Bruksel'de 
diizenlenen 19'uncu GBOK toplantisi esnasinda Komisyona REACH sistemine iliskin olarak 
ulkemizde yiirutiilen hazirhklar ve degerlendirmeler hakkinda bilgi aktanlmistir. 

- REACH sistemine uyum saglamamn kimya sektdrune yaklasik maliyetini hesaplamaya 
yonelik olarak Sanayi ve Ticaret Bakanhgi, Cevre ve Orman Bakanhgi, iMMiB, TKSD ve 
TOBB gibi kurum ve kuruluslarla Dis Ticaret Miistesarhginin koordinasyonuyla makro veriler 
marifetiyle bir "Ekonomik. Etki Analizi" yapilmasina ydnelik 9ahsmalar baslatilmistir. Aynca 
daha detayh sektorel analiz4i9in ilgili kuruluslarla temasa ge9ilmesi planlanmaktadir. 

Bununla birlikte, REACH uygulamalarimn ihracatimiz iizerindeki etkilerine iliskin olarak 
Olkemizde heniiz bir sanayi envanteri ve islenebilir veri eksikligine karsin, DTM tarafindan 
halihazirda mevcut veriler ile bir etki analizi 9ahsmasi yapilmaktadir. 
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Aynca, Kimya sektdrtintin yogunlastigi ?esitli illerde (istanbul, Kocaeli, izmir, Mersin, Bursa, 
Konya, Ankara, Gaziantep, Eskisehir) kimya sektoru temsilcilerinin konuyla ilgili bilgilendirilmesi 
amaciyla 14 semineri kapsayan bir seminerler dizisi baslatilmistir. REACH kapsamindaki kimyevi 
maddelerin envanterinin fikanlmasi amaciyla alt sektor temsilcileri ile cahsma baslatilmistir. 
(BOSAD-Boya (ilk toplanti 14 Kasim 2007'de diizenlendi ), KTMD-Kozmetik, SDSD-Sabun ve 
Deterjan, TKSD-Kimya Sanayicileri ve diger sektor dernekleri.) 

3- Ulkemiz kamu kurum ve kuruluslan ve sektdr temsilcilerince; mevzuat uyumu, olasi uyum 
takvimi ve uyumun fayda ve maliyetleri Dis Ticaret Mustesarhgi ve ilgili kurumlar ile birlikte 
degerlendirilmekte olup bunlann etkisinin olciilmesine ydnelik analiz ^alismalannin yapilmasi icin 
gerekli girisimler baslatilmistir. 

Bununla birlikte, ulkemizin kimyasallara dair yeni sistemden olumsuz etkilenmemesini 
teminen konu, AB ile ulkemiz arasindaki ilgili tiim ikili platformlara tasinmaktadir. Bu noktada, 
bilgiye ve kayda dayah bir yapiyi teskil eden REACH Sisteminin uygulanmasindan 
kaynaklanabilecek muhtemel pazara giris engelleri ile karsilasilmamasini veya maruz kahnabilecek 
engellerin zamanmda belirlenmesi ve etkin bir sekilde bertaraf edilebilmesini teminen KOBI'ler 
basta olmak iizere ilgili turn ihracatcilanmizin gerekli bilgileri edinmeleri ve kayit icin gerekli 
teknik dosyalanm hazirlamalan biiyiik dnem arz etmektedir. 

Bu cercevede, iMMIB tarafmdan KOBi'lerin maliyet acisindan olumsuz etkilenmemesini 
teminen gerekli girisimler baslatihmts olup bir REACH yardim masasi kurulmustur. Aynca, 6n 
kayit siireci ve REACH'e iliskin diger hususlarda damsmanhk hizmetlerinden yararlandmlmalan 
gibi destek faaliyetleri planlanmaktadir. 

4- REACH Tiiziigii'ne uyum konusu Cevre Bakanhginin yetki alaninda bulunmaktadir. Ancak, AB 
Komisyonu yetkilileri ile Qevre Bakanhginin yanisira Dis Ticaret Mustesarhgi yetkililerinin de 
katihmiyla Briiksel'de yapilan toplantida konu giindeme gelmis olup Komisyon yetkililerince 2/97 
sayih OKK kapsaminda uyumu dngdriilen diizenlemelerin yerini REACH'in almasi nedeniyle 
REACH Tiizugu'nun bu cercevede degerlendirilmesi gerektigi ve uyumun zorunlu oldugu 
vurgulanmistir. Bu durum, Gumriik Birligi ve tam iiyelik siireci 9er?evesinde degerlendirilmekte 
olup uyum zorunlulugu gerekse dahi Tiirk Kimya sektdrilntin mumkiin olan en alt diizeyde 
etkilenmesi icin Dis Ticaret Miistesarhginca gerekli 9ahsmalara mtimkiin oldugunca katki 
saglanmaktadir. 

Tiirkiye-AB Uyelik Miizakerelerinin 27. Fashm teskil eden Cevre Bashgi altinda yer alan 
REACH Tiiziigune uyum hususu, mevcut Giimriik Birligi yukumlulttklerimiz altinda amlan fasila 
iliskin bir a9ih§ kriteri (benchmark) olarak konulmamistir. Ancak, REACH Komisyon yetkililerince 
ayn bir giindem maddesi altinda yakindan takip edilen bir konu olarak dn planda bulunmaktadir. 

Cevre Fashnda ger9eklestirilen tarama sonrasi 2006 yih Nisan ayi itibariyle, REACH 
mevzuatinin heniiz tamamlanmamis olmasi ve dolayisiyla bu mevzuatin Turkiye tarafmdan 
ustlenilmesi yonunde Komisyonun herhangi bir talepte bulunmamis olmasi nedeniyle amlan 
Tiiziigiin sdz konusu fasil kapsaminda bir a9ihs kriteri olarak Turkiye'nin karsisina konulmasimn 
mtimkUn olamayacagi dusiiniilmektedir. 
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6.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bingo I ilindeki bir koprunun durumuna iliskin sorusu 
ve icisleri Bakam Besir Atalay 'in cevabi (7/1758) 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin icisleri Bakani Saym Besir ATALAY tarafindan yazih 
olarak cevaplandinlmasini saygilanmla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bingol ilinde 2003 yihnda meydana gelen depremde tasiyici ayaklari hasar 
goren ve 2005 yihnda yapilan gudendirme calismasi ile ayakta tutulmaya calisilan 
Capakcur Koprusu ozellikle kis aylannda bir cok kazanin yasanmasma sebep 
olmaktadir. Bolge halki kopru yuzunden buyuk matjduriyet ya§amaktadir. Koprunun 
yerine bir viyaduk yapilmasinin kazalann onlenmesi agisindan buyuk yarar 
sa§layaca§i bildirilmektedir. 

1. Capakcur Koprusu ile ilgili olarak 2008 yili igerisinde planlanmis calismalanniz 

var midir? 

2. Capakgur Koprusunun yerine viyaduk yapilmasiyla ilgili planlanmis 

calismalanniz mevcut mudur? 

3. Bingol halkinin kopru nedeniyle yasadi§i kazalann onune gecilmesi ve 

ma§duriyetlerinin giderilmesi amaciyla acilen neler yapmayi planliyorsunuz? 

T.C. 
ICiSLERi BAKANLIGI 

Mahalli idareler Genel Mudurlugu 

SAY1 : B050MAH065O00/^ S o S ow/c^2008 

KONU: 7/1758 Yazih soru onergesi 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

ILGi: TBMM Baskanhginin 05/02/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
3316-7/1758-3416-7394 sayih yazisi. 

Bursa Milletvekili Sayin Kemal DEMIREL'in 7/1758 sayih yazih soru Onergesi ile 
ilgili olarak Bingol Valiliginden alinan cevap ekte gonderilmishr. 

Bilgilerinize arz ederim. —"T 

Besir ATALAY 
Bakan 

EKLERrl 
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T.C. 
BiNGOL VALlLKit 

II Mahalli Idareler Mudurlugti 

Sayi :B054VLK4l20700/349/774 19.02.2008 

Konu :7/1758 Esas Nolu Yazih Soru Onergesi 

ICISLERI BAKANLIGINA 
(Mahalli Idareler Genel Mudftrlugll) 

Dgi: a) 14.08.2008 tarih ve B.05.0MAH.0.65.00.002/4325 sayih yazimz, 
b) 18.02.2008 tarih ve 729 sayih yaamiz. 
c) KarayoUan 8.Bdlge MUdurltlgU'nUn 19.022008 tarih ve 03006 sayih tele feks 
yazilan. 

Bursa Milletvekili Sayin Kemal DEMtREL'in tlimiz Capakcur KdprQsU hakkindaki 
7/17S8 esas nolu yazih soru Onergesi ile ilgili olarak KarayoUan 8.B6lge Muduriugtt ile 
yapilan yazisma neticesinde; 

flnergenin t 2mflddcai: 
Sdz konusu kdprii ile ilgili zemin etudii plankote cahsmasi, guzergah profil tespiti ile 

birlikte fizibilite calismalannm devam ettigi; 

Qnergenja 3.m»dd<ai; 
Amlan guzergahta her mrlu yatay ve trafik isaretlemeleri yapilmis olup flasdr 

yerlestirildigi anlasilmistir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

IrfanBALl 
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7.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mudanya Cayonu Koyii goletinin sulama borulan iha-
lesine iliskin sorusu ve Icisleri Bakam Besir Atalay 'in cevabi (7/1760) 

TURKiYE BUYUK MTLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin igisleri Bakani Sayin Besir ATALAY tarafindan yazili 
olarak cevaplandirilmasini saygilanmla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili, Mudanya ilcesi, Cayonu koyu goleti bolgede ya§ayan halkin tarlalanni 
barjislamasi ile yapilmis ve bolgeye kazandirilmistir. Devlet ve halkin ortak katkilan ile 
2 yil once tamamlanan goletten bolge halki yararlanamamaktadir. Bunun sebebi de 
golet icin gerekli sulama borulan ihalesinin yapilamamis olmasidir. 

Kullanilabilecek suyun bulunmasina karsin, gerekli borularin bulunmamasi 
nedeniyle ureticilerin sulama yapamamasi uretimi kotu yonde etkilemektedir. Bolge 
halki konuya en kisa zamanda coziim getirilmesini istemektedir. 

1. Bursa ili Mudanya ilcesi, Cayonu koyii goletinin sulama borulan ihalesi neden 

yapilamamaktadir? 

2. Sulama borulannin ihalesi ne zaman yapilacak ve goletten sulama yapilmasi 

saglanacaktir? 

3. Sulama borulan ile ilgili sorunun cozumlenmesi ve bolge halkinin sulama ile 

ilgili magduriyetinin giderilmesi icin acilen neler yapmayi planilyorsunuz? 
T.C. 

IClSLERi BAKANLIGI 
Mahalli idareler Genel Miidiirlugu 

SAYI : B050MAH065000/ Q^./..5/2008 

KONU: 7/1760 Yazih soru onergesi 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

ILGl: TBMM Baskanhginin 05/02/2008 tarih ve KAN.KAR.MDA.01.0.GNS.0.10.00.02-
3316-7/1760-3460-7467 sayih yazisi. 

Bursa Milletvekili Sayin Kemal DEMlREL'in 7/1760 sayih yazih soru onergesi ile 
ilgili olarak Bursa Valiliginden ahnan cevabi yazi ekte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. • 

c v i , Besir ATALAY 
E K I : 1 Bakan 
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T C. 
BURSA VALiLIGi 

II Mahalli idareler Miidiirlugii 

Sayi : B.05.4.VLK.4.16.07.00.610/ 
Konu : 7/1760 No.lu yazih 

Soru onergesi 

19.02.2008 

iCiSLERi BAKANLIGINA 
(il Mahalli idareler Mudurliigu) 

ANKARA 

ilgi: 14.02.2008 gun ve 4321 sayih yaziniz. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMTREL'in ilimiz Mudanya il9esi Gayonii Koyu Goleti ile ilgili 
olarak TBMM Baskanhgina sundugu 7/1760 No'lu yazih soru dnergesine, Sayin Bakanimizca ve-
rilecek cevaba esas olmak iizere hazirlanan cevabimiz asagiya 9ikanlmistir. 

Bursa il Ozel idaresince, Mudanya ilcesi Cayonu Koyii Goletinin sulama borulan ihalesinin 
2008 yih programina ahndigi, yih i^erisinde ihalesi yapilarak tesisin hizmete sunulacagi ilimiz 
Ozel idaresi tarafindan Valiligimize verilen bilgiden anla§ilmistir. 

5.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, ekonomide muhtemel krizlere karsi ahnacak tedbir-
lere iliskin sorusu ve Devlet Bakam ve Basbakan Yardimcisi Nazim Ekren 'in cevabi (7/1807) 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin Devlet Bakam Sayin Nazim EKREN tarafindan yazih olarak 
cevaplandinlmasina miisaadelerinizi arz ederim. 21/01/2008 V 

1. ABD'de yasanan durgunluk dalgasimn Tiirkiye'yi etkileme riskine karsihk ne tiir 
tedbirler aldmiz veya almayi dusumiyor musunuz? 

2. Yiiksek faiz , cari a9ik, btiyume, enflasyon, dis ticaret a9igi konularmda yeni bir 
inisiyatif gelistirmeyi diisiiniiyor musunuz? 

3. 2008 yihnda Tiirk ekonomisinde "belirsizlik" yasanacagmi ve yeni ve farkh 
inisiyatifler gelistirilmesi gerektigini sOyliiyorsunuz. Bunlar nelerdir? Yasanmasi 
muhtemel krizlere karsi halkimizi ve ozellikle tiretim sektoriinti koruyucu tedbirleriniz 
belirlendi mi? Neler oldugunu topluma a9iklayacak misiniz? 

4. 2008 yih muhtemel gelismelerine karsi toplumun odeyecegi ilave bedeller olacak mi? 
Bunlar nelerdir? Dolayh vergileri ne kadar arttirmayi planhyorsunuz? 

Bilgilerinize arz ederim. 
VaJB Yardimcisi 

Vali Vekili 

/ M e h m e t § A N D I R 
M H P M e r s i n Mil le tveki l i 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGI VE BASBAKAN YARDIMCILIGI 

Sayi : B.02.0.003/ Oi - Ofc /ctf/2008 

Konu : 7/1807 sayih 
yazih soru onergesi 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLtSI BASKANLIGINA 

Ilgi: TBMM BaskanhgVnin 05/02/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1807-3300/7150 
sayih yazisi. 

Mersin Milletvekili Saym Mehmet §ANDIR tarafindan Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 
BaskanhgVna sunulan 7/1807 sayih yazih soru onergesinin cevabina iliskin olarak, Devlet 
Planlama Teskilati (DPT) MUstesarhgi'mn 05/03/2008 tarihli, B.02.1.DPT.0.06.03-16-25/843 
sayih yazisi ekte sunulmaktadir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nazim EKREN 
Devlet Bakani 

ve 
Basbakan Yardimcisi 

EK: DPT yazi ve eki 
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T.C. 
BASBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TESKILATIMUSTESARLIGI 
(Yillik Programlar ve Konjonktur Degerlendirme Genel Mudurlugu) 

Konu 

Sayi 

DEVLET BAKANLIGI VE BASBAKAN YARDIMCILIGINA 
(Sn. Nazim EKREN) 

Ilgi : a) TBMM 05.02.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1807-3300/7150 sayih yazisi. 
b) TBMM 28.02.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1807-3300/7150 sayih yazisi. 

ilgi (a)'da kayith yaziyla, Mersin Milletvekili Mehmet §andir'in yazih olarak 
cevaplandmlmasi amaciyla Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina vermis oldugu soru 
onergesi tarafimiza iletilmektedir. 

Sdz konu soru dnergesine iliskin Miistesarhgimiz tarafmdan hazirlanan cevap ekte yer 
almaktadir. Geregini bilgilerinize arz ederim. 

EK: MHP Mersin Milletvekili Mehmet Sandir Tarafmdan (7/1807) Esas Numarah Yazih Soru 
Onergesine iliskin Hazirlanan Yanit 

- 2 4 9 -



TBMM B: 75 11 . 3 . 2008 

EK: MHP Mersin Milletvekili Mehmet Sandir Tarafmdan (7/1807) Esas Numarah Yazih 
Soru Onergesine Iliskin Hazirlanan Yanit 

1. ABD'de yasanan durgunluk dalgasmin Tiirkiye'yi etkileme riskine karsihk ne tiir 
tedbirler aldiniz veya almayi diisiiniiyor musunuz? 

ABD kaynakli Diinya piyasalanndaki yavaslamanin ulkemiz uzerindeki olasi etkilerini gidermek 
afismdan asagidaki tedbirler dikkatle takip edilmektedir: 

• Mali disiplin surduriilmektedir. 
Kamu net bore stokunun milli gelire orani yiizde 40'lar seviyesine gerilemistir. 

• Bankacihk sektdriiniin finans yapisi gu9ludtir. 
• TCMB bagimsiz olarak para politikasmi uygulamakta, parasal disiplin siirdiiriilmekte, 

piyasalara aninda miidahale imkam bulunmaktadir. 
• Kamu bor? stokunun faize ve ddviz kuruna duyarhgi azaltilmistir. 
• Niifiisun gen9 (ortalama yas 27) olmasi ve kentlesmenin artmasiyla bUyiime potansiyelimiz 

de yiiksek seviyede bulunmaktadir. 
• Devlet gelenegimiz ve en zor kosullarda bile bor9larini ddeme sorumlulugumuz 

bulunmaktadir. 
• Bunlarin iistiine iki kritik faktdre daha sahip bulunmaktayiz. Bunlar, ekonomik reformlar ve 

siyasi istikrardir. 
Aynca, 2008 yihna girerken Hiikumetimiz Program kapsaminda, Eylem Plani hazirlamistir. Ama9 
ekonominin dis soklara karsi kinlganhginin en aza indirilmesi, rekabet guciiniin artinlmasidir. Bu 
Eylem Plamnda kurumsal bazda almmasi gereken tedbirler detayh olarak yer almaktadir. Bunlar 
U9er ayhk periyotlarda degerlendirilecek, gerekli mudahaleler yapilacaktir. Ekonomik reformlar 
2008 Yih Programinda detayh olarak verilmekle birlikte yogunlasilan alanlar su sekildedir: 

Rekabet giiciimiiziin artinlmasi, 
• istihdamin artinlmasi, 
• Insan kaynaklanmizm gti9lendirilmesi, 
• Bolgesel potansiyellerin harekete ge9irilmesi, 
• Is ve vatandas dostu kamu hizmetleri. 

2. Yiiksek faiz, cari ncik, biiyume, enflasyon, dis ticaret a9igi konularinda yeni bir inisiyatif 
gelistirmeyi diisiiniiyor musunuz? 

Enflasyon: 

2007 yihnda enflasyon yiizde 8,4 oraninda ger9ekleserek hedefi asmistir. Ancak bu gelismede 
para politikasinm etki alani disinda kalan; kurakhk, enerji ve emtia fiyatlarindaki artislar gibi 
faktdrler biiyiik dl9iide etkili olmustur. 2008 yihnda da TCMB tarafmdan a9ik enflasyon 
hedeflemesi rejimi uygulamasina devam edilecektir. 

Cari Afik: 

Cari a9iktaki hizh artisin nedenleri: 
• Asm degerli YTL nedeniyle ithalattaki hizlanma ve uluslar arasi enerji ve hammadde 

fiyatlarindaki artis, 

• Uretimin ve ihracatin ithalata artan dl9iideki bagimhhgi olarak sayilabilir. 

Cari a9ik ekonomimizin dnemli bir dengesizligi ve dnemli bir yapisal sorunudur. 
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Bu dengesizligin iki tdniel nedeni vardir: 
• Enerji kaynaklan acisindan disa bagimli bir tilkeyiz. 2007 yihnda enerji ithalat 

faturamiz yaklasik 35 milyar $, hemen hemen cari a9ik buyuklugu kadardir. 
• Uretim yapimiz ara mah ithalatma bagimli bir yapi arz etmektedir. hnalat 

sanayiinde, ozellikle dtisuk dl9ekli, diisiik ve orta teknolojili ve diisiik katma degerli 
bir yapi soz konusudur. 

Bu yapisal sorunu, aldigimiz ve alacagimiz tedbirler, reformlarla kisa ve orta vadede 
yonetilebilir bir siirece sokmayi, uzun vadede de 9dziime kavusturmayi ama9hyoruz. Bunun 
i9in: 

• Dogrudan Yabanci Sermaye Yatinmlanna onem vermeye devam edecegiz, 
• Mali sistemin derinligini artiracagiz, 
• Kayitdisihkla miicadele edecegiz, 
• AR-GE, egitim, altyapi ve lojistik reform ve yatinmlarla rekabet giicunii artiracagiz, 

daha yiiksek katma degerli bir yapiya ge9ecegiz, 
• Enerjide disa bagimhhgi azaltmak iq'm komiir, hidrolik, yenilenebilir, niikleer enerji 

ve enerji verimliligine, tasamifa onem veriyoruz. 

Biiyiime: 

2007 yihnda i9 ve dis piyasalarda yasanan dalgalanmalar biiyumeyi olumsuz ydnde etkilemistir. 
Yiizde 5 olarak hedeflenen 2007 yih biiyiimesinin hedeften sapmasi beklenmektedir. Bu sapmanin 
nedenleri sdyle siralanabilir: 

• Kurakhk sonucunda tanmsal tiretimde gerileme, 
• Sanayi iiretimi artisinin \i9uncu 9eyrekte beklentilerin altinda kalmasi ve 
• I9 ve dis belirsizliklerdir. 

2008 yihnda biiyiime hedefi yiizde 5,5 olarak ahnmistir. Ozel sektor tiiketimi ve yatinmlari ile 
ihracat btiytimenin temel kaynaklan olacaktir. 

3. 2008 yihnda Tiirk ekonomisinde "belirsizlik" yasanacagini ve yeni ve farkh inisiyatifler 
gelistirilmesini gerektigini soyltiyorsunuz. Bunlar nelerdir? Yasanmasi muhtemel krizlere 
karsi halkimizi ve ozellikle uretim sektoriinii koruyucu tedbirleriniz belirlendi mi? Neler 
oldugunu topluma aciklayacak misiniz? 

Uygulanmakta olan ekonomik programin temel ama9lanndan biri de, ekonomiyi ekonomik ve 
finansal dalgalanmalara karsi daha guglii hale getirmektir. Hazirlanan tiim politika metinlerinde; 
Kalkinma Planlannda, Yilhk Programlarda, Orta Vadeli Programlarda, Katihm Oncesi Ekonomik 
Programlarda, ekonominin i9 ve dis soklara karsi direncini artirmak oncelikli hedeflerimizden biri 
olmustur. 
Daha onceki yillarda oldugu gibi 2008 yihnda da, para politikasi enflasyon hedefiyle uyumlu 
olacak ve but9e disiplininden taviz verilmeyecektir. Bu maksatla ekonomi politikamizin onemli bir 
9ipasi niteliginde olan, 2008 yih faiz disi fazla hedefi yiizde 5,5 olarak belirlenmistir. 
Enflasyon hedefiyle uyumlu para politikasi, disiplinli bir maliye politikasi ve faiz disi fazla 
hedefinin ger9eklestirilmesi i9 ve dis piyasalarda Tiirkiye ekonomisinin dalgalanmalara karsi 
direncini artiracaktir. 
Merkez Bankamiz, uygulayacagi likidite politikasiyla, finans ve reel sektdriin olumsuzluklardan en 
az etkilenmesini saglayacaktir. 
Oniimuzdeki siire9te dis piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan belirsizlik ortamina ragmen 
yapisal reformlara dncelik veren, AB tarn iiyelik miizakerelerini devam ettiren ve mali disiplini 
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tavizsiz bir sekilde yiiriiten' Tiirkiye, karsilasacagi dalgalanmalann olumsuz etkilerini en aza 
indirecektir. 
Ekonomik ve finansal dalgalanmalann yasandigi ddnemlerde piyasa beklentilerini dogru bir 
sekilde ydnetebilmek buyuk onem tasimaktadir. Ozellikle ekonomi yonetimine guven, programin 
temel parametrelerine uymak ve ekonomide gerekli reform politikalanni hayata gecirmekle 
artmaktadir. 
2008 yih programi ve 60.Hiikiimet Eylem Plani uyansmca, ekonomide uygulayacagimiz tedbirler 
ve reform ajandasi, Tiirkiye ekonomisine giiven artmci ve piyasalann beklentilerine y6n verici 
niteliktedir. 

Oniimuzdeki donemde reform ajandamizda yer alan temel oncelikler asagida yer almaktadir; 

• Sosyal giivenlik reformuna iliskin kanun tasansi TBMM Plan ve Biitce Komisyonunda 
gorusulmektedir. Kanunun oniimiizdeki donemde kabul edilmesi ve 2008 yih i9erisinde 
ytiriirltige girmesi beklenmektedir. 

• Istihdamin iizerinde bulunan idari ve mali yiiklerden, oncelikle idari yiiklerin kaldirilmasi 
i9in 9alisilacaktir. Bu konuda yasa taslaklan TBMM'ye yakinda sevk edilecektir. 

• KIT'lerin mali ve idari yapilannin gii9lendirilmesine ydnelik reform 9abalanmiz 
siirdiiriilecektir. 

• Ozellestirmelere hizla devam edilecektir. 
• 2008 yih programinda 398 tane tedbir ongdriilmiis ve bu tedbirlerin 262 tanesi yatinm 

ortaminin iyilestirilmesine yoneliktir. 
• ARGE yasasi TBMM'ce kabul edilmistir. 
• Kamu-Ozel isbirligi kanun tasansi 9ahsmalan tamamlanmistir. 
• Devlet yardimlan hakkinda kanun taslagi hazirlanmistir. 
• Niikleer enerji santrallerinin kurulmasina iliskin kanun 9ikanlmistir. 
• Vakiflar Kanunu TBMM'ce kabul edilmistir. 
• Tiirk Ticaret Kanunu TBMM'de gorusulmektedir. 

Tiim bu tedbirler sayesinde Tiirkiye ekonomisi, 2008 yih ve sonrasinda karsilasilacak soklara karsi 
daha dayanikh bir durumda olacak, yasanilacak olumsuzluklan en az hasarla atlatabilecektir. 
Genjeklestirilecek onlemler sayesinde ekonomimiz gelismekte olan iilkeler arasinda, yabanci 
yatirimcilar acisindan on plana 9ikacaktir. 

Diinyada enerji fiyatlannda yasanan diizensizligin iilkemiz ekonomisine olumsuz etkilerinin 
ongdriilebilir seviyeye indirilerek biit9e dengelerinin bozulmamasi amaciyla enerji KIT'leri 
arasmdaki maliyet degisimlerinin birbirlerine periyodik olarak yansitilmasi amaciyla maliyet bazh 
fiyatlandirma mekanizmasi olusturulmustur. Bu konuda YPK karan 9ikarilmistir. Boylelikle diinya 
fiyatlanndaki degisimlerin iilkemiz ekonomisine yansimalannin sinirlanlandinlmasi suretiyle son 
donemde saglanan ekonomideki istikrar ortaminin korunmasi ama9lanmistir. 

4. 2008 yihnda muhtemel gelismelere karsi toplumun odeyecegi Have bedeller olacak mi? 
Bunlar nelerdir? Dolayli vergileri ne kadar arttirmayi planhyorsunuz? 

2008 yihnin kalan kismmda dolayli vergiler alaninda herhangi bir vergi artmmi 
planlanmamaktadir. Ancak, gerek vergi gelirlerinin ekonomik faaliyetlerden dogrudan etkilenmesi 
ve bazi vergilerin her yihn basinda otomatik olarak giincellenmesi (har9, damga vergisi ve motorlu 
tasitlar vergisi gibi) gerekse de ge9en yihn son 9eyreginde yapilan bir takim vergi artislan ile vergi 
tahsilatinda yasanan sorunlann azaltilmasi 9ahsmalan sonucunda 2008 yih dolayli vergi 
tahsilatmda bir miktar artis olmasi ka9inilmazdir. 
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9.- Izmir Milletvekili Recai Birgun'iin, isci emeklilerinin ayhklarina iliskin Basbakandan so
rusu ve Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Faruk Celik'in cevabi (7/1820) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA$KANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin Basbakan Saym Recep Tayyip ERDOGAN tarafmdan yazih 

olarak yamtlanmasi icin geregini arz ederim. 30 / 01 / 2008 

Isci Emeklileri icin 2008 yih icin dngdriilen Biitce Kanunu'nda yer alan; ilk 6 ay icin 

% 2 ve ikinci 6 ay icin gerceklesecek olan enflasyon oramna gdre yapilmasi planlanan zam 

beklentilerin 90k uzaginda kalmistir. Ocak 2008'de i§<?i emeklilerinin taban ayhklanna 

yapilacak zam ayhk 10.44 YTL'ye , giinliik olarak da 35 YKR'a denk gelmektedir.l Ocak 

2008 tarihinden itibaren, tabandan ayhk alan bir i§9i emeklisinin eline kaldinlan vergi 

iadesinin yerine getirilen % 4'liik ek ddemede dahi] olmak iizere tarn olarak 558.41 YTL aylik 

ge9mektedir. Bu rakam Arahk 2007 itibariyle belirlenen a9hk sininnm 130 YTL altinda 

kalmaktadir. Yapilacak % 2'lik artis i§9i emeklilerinin beklentisinden 90k geride kalmistir. 

Elektrige yapilan zamlar, vergilere uygulanan artislar ve dogal gaz zammi i§9i emeklilerine 

yapilan % 2 oranindaki zammin daha ellerine ge9meden kat kat fazlasiyla geri ahndigim 

a9ik9a ortaya koymustur. Tek 9ati sistemi ile emeklilerin ayhklannda da bir standarda 

gidilecegini uman emeklilerimiz biiyiik bir hayal kinkhgi yasamaktadir. Ciinkii; tabandan 

ayhk alan bir memur emeklisi 1 Ocak 2008 itibariyle (2007'nin enflasyon farki hari9) 729.23 

YTL ayhk alacakken i§9i emeklisi taban ayhgi bunun tarn olarak 170.82 YTL altinda 

olacaktir. 

1. Bu sosyal adaletsizligi diizeltecek ne gibi tedbirler almayi planhyorsunuz ? 

2. i$9i emeklilerine ydnelik emekli ayhklannda yeni bir artis diisiiniiyor musunuz ? 

3. Biit9e Kanunu'nun Kamu Personeline iliskin diizenleme yapan 21 . maddesinin 3. 

fikrasi 2007 yih Arahk ayi endeksinin 2007 yih Haziran ayi endeksine gdre degisim 

orani %4'ti asarsa, asan kismi telafi edecek sekilde 2008 yih Ocak ddemelerine ilave 

yapmaya Bakanlar Kurulunu yetkili kilmistir. 2007 yih enflasyon farki Kamu 

9ahsanma ve emeklisine verilmekte, i§9i emeklisine neden verilmemektedir.? 

izmir Milletvekili 
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T.C. 
CALISMA VE SOSYAL GUVENLIK BAKANLIGI 

tStrateji Gelis tir me Baskan I igi 

Sayi : B.13.SGB.0-12.00-00-7/1820fc*ft>-

Konu : Yazih Soru Onergesi 11 Mart 2008 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLISI BASKANHGINA 

Ilgi : 13/02/2008 tarih ve AO 1.0.GNS.0.10.00.02-3485 sayih yazimz. 

Izmir Milletvekili Recai BiRGUN'e ait 7/1820 Esas NoTu yazih soru onergesi 
Bakanhgimiz ilgili birimlerince incelenmis olup, konuya iliskin cevabi bilgi ve 
degerlendirmeler ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk CELIK/ 
EK : 1 yazi Bakan 

IZMIR MILLETVEKILi RECAI BIRGUN'UN 7/1820 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ONERGESINE lLiSKIN CEVAP 

Bilindigi iizere, 4447 sayih Kanunla 506 sayih Kanunda yapilan degisikliklerle 
01/01/2000 tarihi itibariyle ayhk baglama sistemi ile gelir/ayhklann artinlmasi yeniden 
diizenlenmis, 4447 sayih Kanunla 506 sayih Kanuna eklenen Ek 38 inci maddede, bu Kanuna 
gore baglanan gelir ve ayhklar ile Gecici 76 nci maddeye gore yapilan telafi edici ddemelerin her 
ay bir dnceki aya gdre Turkiye istatistik Kurumu (TUIK) tarafmdan aciklanan en son temel yilh 
kentsel yerler tuketici fiyatlan indeksi artis orani kadar arttinlmasi dngdruldiigiinden, 01/01/2003 
tarihine kadar Kurum emekli, dul ve yetimlerinin gelir ve ayhklan her ay bir dnceki aya gore 
tuketici fiyatlan indeksindeki artis orani kadar aitinlarak ddenmis, 17/01/2003 tarih ve 24996 
sayih Resmi Gazete'de yayimlanan 2003/5146 sayih Bakanlar Kurulu Karan ve eki 
Kararnamenin 1 'inci maddesi geregince, 2003/Ocak ayindan itibaren gelir, ayhk ve telafi edici 
ddemelerde yapilan artis miktarlan toplamiru 75.000.000 liraya tamamlayacak sekilde sosyal 
destek ddemesi yapilmistir. 

506 sayih Kanunun Ek 38 inci maddesine gdre, gelir/ayhklar Tiirkiye istatistik Kurumu 
tarafmdan aciklanan en son temel yilh kentsel yerler tuketici fiyatlan indeksi artis oram kadar 
arttmlmakta iken 2004 yihndan itibaren kanunlarla belirlenen oranlarda arttmlmistir. 

En son, 28/12/2007 tarih, 26740 (Miikerrer) sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak 
yururliige giren 5724 sayih "2008 Yih Merkezi Yonetim Butce Kanunu"nun 28 inci maddesinin 
(10)'uncu fikrasimn (a) bendi ile 506 ve 2925 sayih kanunlar geregince 01/01/2008 tarihinden 
once baglanmis gelir ve/veya ayhklar ile 506 sayih Kanunun gecici 76 nci maddesine gore yapilan 
telafi edici ddemelerin, 2008 yihnin Ocak ayi ddeme ddneminden itibaren % 2 oraninda, 2008 yih 
Temmuz ayi ddeme ddneminden gecerli olmak iizere de 2008 yihnin birinci alti ayhk ddnemi icin 
Turkiye istatistik Kurumu (TUIK) tarafmdan aciklanan en son temel yilh tuketici fiyatlan (TUFE) 
genel endeksindeki degisim orani kadar artinlacagi, (c) bendi ile TUiK tarafmdan 2007 yih Arahk 
ayina iliskin olarak aciklanan 2003=100 Temel Yilh Tuketici Fiyatlan Endeksinin 2008 yih 
Haziran ayi endeksine gore degisim orammn % 2'yi gecmesi halinde, asan kismi telafi edecek 
oram; 2008 yihnin ikinci alti ayhk ddnemine ait gelir ve ayhklarda (a), (b) ve (c) bentleri 
geregince yapilacak artisa ilave etmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olacagi hiikum altma 
ahnmistir. 
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Buna gore, 2008 yih Ocak odeme doneminde 506 sayili Kanuna gore ayhk alanlara 
odenen asgari yashhk ayhgi 532,25 YTL ayhk, 21,29 YTL ek odeme, 4,69 YTL sosyal 
yardim zammi olmak iizere toplam 558,23 YTL'dir. 

Diger taraftan, sosyal guvenlik kurumlannin tek bir cati altinda toplanmasi amaciyla 5502 
sayih Kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumu, T.C. Emekli Sandigi ve Bag-Kur Sosyal Guvenlik 
Kurumu olarak yapilandinlmis ve tek bir sosyal guvenlik kurumu olusturulmus, ancak, sosyal 
guvenlik kurumlannca aym risklere karsi saglanan yardimlarda norm ve standart birliginin 
saglanmasi amaciyla hazirlanan ve 16/06/2006 tarihli, 26200 sayih Resmi Gazete'de 
yayimlanarak 01/01/2007 tarihi itibariyle yuriirliige girmesi ongdriilen 5510 sayih Sosyal 
Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanununun bazi maddelerinin Anayasa Mahkemesinin 
26/12/2006 tarih, 2006/111 Esas, 2006/112 sayih Karan ile iptal edilmesi nedeniyle Kanunun 
yururluk tarihi, 28/12/2007 tarihli ve 26740 Mukerrer sayih Resmi Gazetede yayimlanan 
14/12/2007 tarihli ve 5724 sayih 2008 Yih Merkezi Yonetim Biitce Kanununun 28 inci maddesi 
geregince 01/06/2008 tarihine kadar ertelenmis olup, Anayasa Mahkemesi Karanna esas 
gerekceler de goz onunde bulundurularak Sosyal Guvenlik Kurumu koordinatorliigiinde yiirutiilen 
9ahsmalar sonucu hazirlanan "Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasi Kanunu ile Diger Bazi 
Kanun ve Kanun Hiikmunde Kararnamelerde Degisiklik'"Yapihnasina Dair Kanun Tasansi" 

Kurum emekli, dul ve yetimlerinin ayhklan Kanunlarla belirlenen oranlara gore 
arttinlmakta olup, Kurum kanunlann uygulayicisi oldugundan kanunlarla belirlenen miktarlarin 
dismda bir artis yapilmasi soz konusu olamayacagi gibi prim karsihgi olmadan ayhklann 
yukseltilmesi Kurumun aktiieryal dengesini de olumsuz yonde etkileyecektir. 

5565 sayih "2007 Yih Merkezi Yonetim Bwee Kanunu"nun, 30 uncu maddesinin 
6 nci bendi geregi, Kurumca odenmekte olan gelir ve ayhklar, 2006 yih Temmuz odeme 
doneminden ge9erli olmak iizere yapilmis olan % 3'liik artisin yam sira 2006 yihnda 
Kurumdan gelir/ayhk alanlann kiimiilatif artis orani ile memur maas katsayilanmn 
yukseltilmesi suretiyle olusan kiimiilatif arti§ orani arasinda ger9eklesen %1,33'liik fark ile 
birlikte % 4,37 oraninda artinlarak odenmistir. 

Diger taraftan, 5724 sayih "2008 Yih Merkezi Yonetim Biit9e Kanunu"nun 28 inci 
maddesinin (10)'uncu fikrasimn (9) bendi ile, 506 ve 2925 sayih kanunlara gore gelir ve ayhk 
almakta olanlar yoniinden, TUIK tarafindan 2007 yih Arahk ayina iliskin olarak a9iklanan 
2003=100 Temel Yilh Tuketici Fiyatlan Endeksinin 2008 yih Haziran ayi endeksine gore degisim 
oraninm % 2'yi ge9mesi halinde, asan kismi telafi edecek orani; 2008 yihnin ikinci alti ayhk 
donemine ait gelir ve ayhklarda (a), (b) ve (c) bentleri geregince yapilacak artisa ilave etmeye 
Bakanlar Kurulunun yetkili olacagi ongdruldugiinden, 2008 yih ilk alti ayhk donemde Kurum 
emekli, dul ve yetimlerinin gelir ve ayhklan % 2 oraninda artinlmistir. 
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10.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'in, turizm sektoriine istihdam ve enerji destegi veril-
mesine iliskin Basbakandan sorusu ve Kiiltiir ve Turizm Bakam Ertugrul Giinay'm cevabi (7/1827) 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

AsaQidaki sorulanmin Basbakan Sayin Recep Tayyip ERD06AN 
tarafindan yazili olarak yamtlanmasi isin geregini arz ederim. 30.1.2008 

1- Turizm sektdrunde, kag kisi istihdam edilmektedir? Istihdam edilen 
bu kisilerden kag kisi tesislerin kapali oldugu zamanlarda issiz 
kalmaktadir? 

2- Kis aylannda acik tutulan tesislerde calisanlann SSK primi ve diger 
vergilerinde indirim yapilmasim saglayacak misimz? Bu konuda bir 
cahsma yapilmakta midir? 

3- Turizm sektdrunde yapilan KDV indirimi, sektdrde saglayaca^i 
rahatlama daha yasanamadan, enerjiye yapilan zamla etkisiz hale 
gelmis, amacina ulasmamistir. Sektoru te§vik amaciyla - ucuz 
enerji verilmesi gibi- yeni bir cahsmaniz var midir? 
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T.C. 
KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI 

Strateji Gelistirme Baskanligi 

Sayi : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610- Lf3^[S^ 
Konu: Soru Onergesi 

/ / / ©3 Y 2 0 0 8 

TURKiYE BUYUK MtLLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi: Basbakanlik Kanunlar ve Kararlar Genel Mudurluguniin 14/02/2008 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-38-18/772 sayih yazisi. 

Antalya Milletvekili Sayin Osman KAPTAN'nin Sayin Basbakanimiza tevcih ettigi, 
Sayin Basbakanimizin da kendileri adina Bakanhgim koordinatorliigiinde cevaplandinlmasim 
tensip ettigi 7/1827 Esas No'lu yazih soru dnergesinin cevabi ekte sunulmaktadir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertugrul GUNAY 
Bakan 

EKLER: 
Cevap 
Liste 
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A N T A L Y A M T L L E T V E K I L I S A Y I N O S M A N K A P T A N ' I N 7 /1827 E S A S N O ' L U 
Y A Z I L I S O R U O N E R G E S I N E I S T I N A D E N H A Z I R L A N A N B A K A N L I G I M I Z 

C E V A B I 

S O R U 1: Turizm sektoriinde, kac kisi istihdam edilmektedir? Istihdam edilen bu 
kisilerden kac kisi tesislerin kapah oldugu zamanlarda issiz kalmaktadir? 

C E V A P 1: Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi verilerine gore 2007 yih itibariyle 
Turizm sektoriinde otellerde cahsan personel sayisi 319.000 kisidir. Sezonun diisiik oldugu 
ddnemde ka9 kismin issiz kaldigini belirleyen istatistiki bir diizenleme bulunmamaktadir. 

S O R U 2 : Kis aylannda acik tutulan tesislerde cahsanlann SSK pirimi ve diger 
vergilerinden indirim yapilmasini saglayacak misiniz? 

C E V A P 2 : SSK primi ve diger vergisel tesvik araclanndan yararlanarak diisiik 
sezonda personel istihdam kapasitesinin olabildigince yiiksek diizeyde tutulmasi bakanhgimin 
gundemindedir. Bu konu Maliye ve Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi ile 
gdriisiilmektedir. Gerekli diizenlemelerin yapilmasi bu bakanhklann yetkisinde olup, 
cahsmalar bakanhgimizca takip edilmektedir. 

S O R U 3 : Turizm sektoriinde yapilan KDV indirimi, sektdrde saglayacagi rahatlama 
daha yasanamadan, enerjiye yapilan zamla etkisiz hale gelmis, amacma ulasmamistir. Sektorii 
tesvik amaciyla-ucuz enerji verilmesi gibi -yeni bir cahsmamz var midir? 

C E V A P 3 : Bakanhgimdan belgeli tesislere 09/05/2005 tarihli ve 25901 sayih Resmi 
Gazetede yayimlanan "Yatinmlarda Devlet Yardimlan" hakkindaki kararin uygulanmasina 
iliskin teblig dogrultusunda Hazine Mustesarhginca enerji indirimi uygulanmaktadir. 2004, 
2005 ve 2006 yillannda enerji indirimi konusunda toplam 44.943.706,23 YTL. ddemede 
bulunulmustur. 
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T U R I Z M V E I S T i H D A M 

Kisi Basina istihdam Maliyeti (2006) 

Yatinm Projeleri Tesvik 
Belgesine Bagtanan Sektorter 

Tesvik Belgelerinin 
Toplam Yatinm Tutan 

(milyon SI 

Yatinmlann OngordugO 
istihdam 

10 Milyon $ Yatinm ile 
Kac Kisiye Istihdam 

Yaratiliyor 

TARIM 366 4.006 109 
MADENClUK 429 4.406 103 
iMALAT SANAYI 8.384 63.365 76 
GIDA ve iCKl 53S 7.891 147 
00KUMA ve GlYlM 1.355 16.333 120 
TASITARACLARI 2.197 8.032 37 
ClMENTO 957 4.379 . 46 
ENERJI 1.320 1.452 11 
HlZMETLER 5.423 49.959 92 
ULASTIRMA 1.570 5.712 36 
TURIZM 1.250 14.889 119 
SAGLIK 899 17.459 194 
TORKlYE toplami 15.924 123.188 77 

SEKTORLER YTL SEKTBRLER YTL j SEKTfiRLER YTL 

Ulastirma 1.678.015 Uemir Disi Metaller 166.967 Su Oriinleri 93.998 
Cam 513.020 Kagjt 159.939 . Insaat 89.333 
Oemir-Celik 470.635 Seramik 157.403 ', Mesl. Bil. Olc. Opt. Do. 83.356 
Di§er 409.509 Bitkisel Orilnler 147.652 ! Madeni Esya 79.022 
Cimento 377.806 Hayvancilik 146.495 i Ticaret 60.718 
Kimya 360.288 I Deri ve Kosele 141.269 j Makinelmalat 43.604 
Tasit Araclan 300.266 : Turizm 139.057 ! Elektronik 43.344 
Orman Oriinleri 275.485 Gidavelcki 137.974 : Alt yapi 16.393 
Dijjerteri 241.621 Dokuma ve Giyim 122.248 1 Elektrikli Makinalar 11.930 
Lastik-Plastik 237.761 Saglik 116.588 
Pismis Kilve Cimento 184.371 E§itim 109.717 TOPLAM 189.014 
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Sektorlere Gore Bir Kisiye istihdam Yaratmanin Dolar Bazinda Maliyeti iocak-A§ustos 2007) 
SEKTORLER Bin Oolar SEKTORLER Bin Dolar SEKTORLER Bin Dolar 

Pismis Kil YE Cimento G. 28.15 
Ulastirma 336.72 Di§er 94.02 Elektronik 25.71 
Cam 237.82 Demir Djsj Metaller ?3.)3 Madeni Esya 22.62 

DEJTHR-Celik 162,31 Ookuma ve Giyim 6973 Makine imalat 19.63 
Cimento 136.90 Seramik; 59.13 Hayyancilik 16,38 
Orman Oriinleri 134*13 Deri YE Kosele 59,13 Egitim 11,83 
Tasit Araclan 130,21 Gida VE igki 44,18 lur i /m 770 
Kimya 128,11 Bilkisel Orunler 44,11 Elektfikti MAFCTNATOR 
Digerleri '26.68 Mesl Bil Olc Opt Oe> 35,60 lica»ri 3,97 
Lastik-Plastik 117J4 Su Orynlen 34,87 Alt y»|>> 0.33 
Kagit ''• 94,87 Saglik 31.94 ORTALAMA 63.74 

5Q0 Biiyiik Sanayi Kurulusu'nda ve Konaklama Tesislerinde Calisanlann Sayisi 

Ytllar 500 Buyuk Sanayi Otellerde 
Kurulusunda Cahsan 

Calisan Sayisi (1) Sayisi 

1993 626701 167.525 
1994 596701 174.302 
1995 539.238 183.484 
1996 545.988 188.689 
1997 578.333 199.072 
1998 585.433 203.126 
1999 549.825 203.997 
2000 558.288 211.428 
2001 526.314 216.688 
2002 504796 224.576 
2003 518.532 246.277 
2004 530770 289.887 
2005 514.642 294.113 
2006 
2007 

533.395 

Otellerde calisanlann 
Sanayide calisanlara orani 2/1 (*/•) 

34.40 « 34.00 , 34,40. 
21.20 34.70 

41.20 • • .44,50 

309.678 „ , , „ ^ , 

N N) IN ̂ ) R 
319.288 o o- o o o 

Kaynak: 500 Buyuk Sanayi Kurulusu Verileri; ISO. 
Konaklama Sektorunde Calisanlann Sayisi; Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi 

O R< O O cj TP A A O 2 O 
N (N N N 
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Turizm Ydnelik Yatinmtardan Tesvik Belgesine Baglanan Proje Sayisi , 

Yaratilan istihdam ve Bir Kisiye istihdam Yaratmanin Maliyeti 

Te$vike Her Proje ile Projelerin Turizmde Bir Te$vik Belgesine 
Baglanan Ongoriilen Toplam Yatinm Kisiye istihdam BaQlanan Projeler ile 

Yil Proje Sayisi istihdam Edilecek De§eri Yaratmanin Maliyeti Yaratilan istihdam 
(Adetl Kisi Sayisi (Milyon TLI IMilyon TL.) (Kisi) 

1987 288 78 6.542.169 290 22.522 
1988 463 60 8.236.938 297 27.713 
1989 592 58 15.564.558 451 34.526 
1990 138 84 4.846.509 420 11.552 
1991 141 76 5.860.569 545 10.747 
1-992 115 61 28.806.130 4.115 7.000 
1993 152 53 23.236.115 2.905 8.000 
1994 58 86 9.583.270 1.917 5.000 
1995 137 80 70.959.779 6.443 11.013 
1996 186 74 83.226.158 6.062 13.729 
1997 284 92 237.562.320 9.051 26.246 
1998 243 73 210.739.571 11.867 17.759 
1999 199 97 302.372.683 15.604 19.378 
2000 153 75 315.462.000 27.362 11.529 
2001 116 64 323.382.000 43.759 7.390 
2002 173 99 1.456.421.000 85.316 17.071 
2003 257 116 2.710.887.000 91.156 29.739 
2004 179 101 1.703.283.000 94.125 18.096 
2005 228 159 2.956.181.000 81.775 36.150 
2006 146 100 1.787.221.444 122.396 14.602 
2007 124 74 1.267.739.064 138.294 9.167 

1987-2007, TOPLAM 358.929 
Kaynak: Hazine Mustesarligi 

Sektdrlerde Bir Kisiye istihdam M a m Yaratmanin Maliyeti (Turizm = 100) 

Orman Urunleri 13 Ticaret 120 
Deri ve Kosele 45 Ula$tirma 123 
Gida ve icki 53 Kagit 124 
Tanm 58 Lastik 135 
Eqitim 77 Cam 137 
Dokuma ve Giyim 89 Elektrikli Makineler 146 
Turizm 100 Seramik 215 
Madeni Esya 104 Ta$it Araclan 236 
Madencilik 106 Kimya 252 
Imalat Sanayi 107 Cimento 260 
Saqlik 110 Demir-Celik 264 
ORTALAMA 113 Enerji 1.667 
Hizmetler 117 

Enerji 

- 2 6 1 -



TBMM B : 7 5 1 1 . 3 . 2008 

let Akif PAKSOY 
Kahramanmaras Milletvekili 

Yapi hizmet surest, basamagi aym olan Bag-Kur emeklilerine zaman cerisinde 
muhtelif mevzuat degisiklikleri sebebiyle yaklasik 15 civarinda farkh maas ddenmektedir. Bu 
durum haksizhga yol afmakta, emeklilerinde sikayetlerine yol acmaktadir. Sosyal hukuk 
devletinde bdyle bir uygulamanm ve yanhshgm dtizeltilmesi icin gerekli intibak islemlerinin 
yapilmasi, konusunda bir cahsma yaptinhp sdz konusu Bag-Kur emeklilerinin magduriyetini 
Onlemeyi dtlsttnuyor musunuz? 

Bag-Kur emeklilerinden isme devam edenlerden %10 Sosyal GUvenlik Destek primi 
tahsil edilmektedir. Emekli ayhklannin diisiik oldugu hesaba katildigmda emeklilerin 
magduriyeti sdz konusu olmaktadtr. Kaldi ki, emekli olan bir sigortahniri 9ahsmasinm is 
iiretmesinin ekonomiye katkisi oldugu da bir gercektir. Buradan hareketle Sosyal Guvenlik 
Destek Priminin (SGDB) 50 yasini doldurmus bayanlardan, 55 yasinda doldurmus bulunan 
erkek sigortah lard an KESlLMEMESl gibi bir 9dzum sekli dustintir musunuz? 

Aktif Bag-Kur sigortahlanna, saghk hizmeti verilmesi esnasmda internet iizerinden 
prim ve ikv? doz kontrolii yapilmakta olup, 1 ay dncesinden borcu olan sigortahlara saghk 
hizmeti verilmemektedir. 

Ancak, dar gelirli veya geliri olmayan vatanda§lara Ye§il Kart verilmek suretiyle 
saghk hizmeti ttcretsiz olarak sunulmaktadir. Magduriyetin dnlenmesi esnasinda bor9 
sorgulamasmin 3 ay dncesine kadar esnetilmesi §eklinde yapilacak 9dzilm §ekli, Bag-Kur 
sigortalilanni rahatlatacaktir. Bu konuda bir 9ahsma yapacak misimz? 

T.C. 
C A L I S M A y E S O S Y A L G U V E N L I K B A K A N L I G I 

Strateji Gelistirme Baskanligi 

11 Mart 2008 
Sayi : B.13.SGB.0-12.00-00/610-£ f c S 

Konu : Yazih Soru Onergesi 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi : 13/02/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3489 sayih yazimz. 

Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif PAKSOY'a ait 7/1828 Esas No'lu yazih 
soru onergesi Bakanhgimiz ilgili birimlerince incelenmis olup, konuya iliskin cevabi bilgi ve 
degerlendirmeler ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
" Faruk CELlI 

EK : 1 yazi Bakan '' 
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11.- Kahramanmaras Milletvekili Mehmet AkifPaksoy'un, BA&-KUR emeklilerine bazi konu-
larda iyilestirme yapilmasina iliskin sorusu ve Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Faruk Celik'in ce
vabi (7/1828) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA$KANLIGINA 

Asagidaki sorumun Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Saym Faruk CELfK 
tarafmdan yazih olarak cevaplandinlmasini arz ederim. 



TBMM B: 75 1 1 . 3 . 2008 

KAHRAMANMARAS MiLLETVEKIU MEHMET AKIF PAKSOY'UN 7/1828 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ONERGESINE ILISKiN CEVAP 

1479 sayih Kanunun uzun vade sigorta kollanndan ayhk baglanmasma iliskin 
maddeleri 4447 sayih Kanunla 01/01/2000 tarihinden ge?erli olmak iizere degistirilmi§, sdz 
konusu duzenlemeyle, katsayi esasina day all gdsterge sistemi yiiriirlukten kaldinlmi?, yerine 
sigortahlarin sigortahhk siiresi i?inde aylar itibariyle prim ddedigi gelir basamaklannin bu 
basamaklardaki prim odeme sureleri de dikkate ahnarak ayhk baslangic tarihinde yiirurlukte 
bulunan gelir tablosu iizerinden hesaplanacak agirhkh ortalamasinm ahnmasi dngoriilmiis ve 
ayhk baglama oramnin belirlenmesine iliskin hukumler de yeniden diizenlenmistir. 

Diger taraftan, 4447 sayih Kanunla 1479 sayih Kanuna eklenen Gecici 11'nci madde 
ile 01/01/2000 tarihinden once sigortah olup, bu tarihten soma tahsis talebinde bulunan 
sigortahlarin ayhklarinm 2000 yihndan once ve soma yiirurlukte bulunan ayhk baglama 
sistemlerinin birlesiminden olusan karma sisteme gore baglanmasi dngdriilmiistur. 

1479 sayih Kanuna tabi baglanan ayhklardaki farkhhklar, ayhk baglama sisteminin 
degistirilmesindcn kaynaklandigi gibi, prim ddedikleri basamaklann, bu basamaklardaki prim 
odeme sureleri, basamaklar arasmdaki sosyal destek ddemesinden, sosyal yardim zammi 
farkhhklanndan ve ayhklarda sigortahlarin durumlanna gore yapilmasi gereken kesintilerden 
kaynaklanmaktadir. 

Buna gore, baglanan ayhklar arasinda aciklanan nedenlerle olusan farki an n 
giderilmesi yeni bir yasal duzenleme gerektirmekle birlikte, prim karsihgi olmadan ayliklann 
yiikseltilmesi Kurumun aktiieryal dengesini olumsuz ydnde etkileyecektir. 

1479 sayih Kanuna gore yashhk ayhgi baglananlardan Kanunun 24 iincii maddesinin 
(I) numarah bendinde belirtilen 9ahsmasina devam edenlerin veya daha sonra 9ahsmaya 
baslayanlann, sosyal yardim zammi dahil tahakkuk eden ayhklardan ayiigin baglandigi veya 
tekrar 9ah§maya basjadigi tarihi takip eden aybasindan itibaren % 10 oramnda sosyal 
guvenlik destek primi kesilmektedir. 

Diger yandan, 1479 sayih Kanunun Ek. 12. maddesinde " Bu kanuna gore ilk defa 
sigortah olanlann saghk yardimlanndan yararlanmalan, en az sekiz ay yeniden sigortah 
olanlann ise en az ddrt ay eksizsiz saghk sigortasi primi 6demi§ olmalan, saghk ve sigorta 
prim borcu bulunmamasi §artina baglidir." hiikmii geregi saghk sigortasi yardimlan 
yapilmaktadir. 

Yine primlerin ddenmesi bashgi altinda; 
53. maddesinde" Sigortahlar ayhk prim borcunu ilgili ayin sonuna kadar ddemek 

zorundadirlar..." denilmektedir. 
Bu itibarla sigortah ve hak sahiplerimizin saghk yardimlanndan bir dnceki aydan prim 

ve gecikme ceza borcu bulunmamasi halinde bulundugu aym primini 30 giinluk sure 
i9erisinde ayin sonuna kadar yatirabilmekte ve saghktan yararlanabilmektedirler. 

- 2 6 3 -



TBMM B: 75 1 1 . 3 . 2008 

12.- Balikesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, isci emeklilerinin maaslarinin iyilestirilme-
sine iliskin sorusu ve Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Faruk Celik 'in cevabi (7/1829) 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Asagida yazih olan sorulanmin Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani 
CELIK tarafmdan yazih olarak cevaplandinlmasini arz ederim. 30.01.2008 

Ahmet Duran BULUT 
Balikesir Milletvekili 

^ \ \ I 
I§ci Emeklilerine 2008 yihnda ilk 6 ay icin %2 olarak belirlefien zamlann beklentilerin 

cok gerisinde kaldigi gdriilmektedir. Ilk 6 aylik ddnem icerisinde ortalama 10,00 YTL olan 
maas artisi isci emeklilerini magdur etmektedir. 

l.Ekonominin iyilestigi savunuluyor. Ancak bu iyilesme nedense maas artislanna 
yansimiyor. isci emeklilerine yapilan ilk 6 aylik ddnemde %2 oramndaki artisi yeterli buluyor 
musunuz? 

2.Siirekli maaslarda iyjlestirmelerin yapildigini veya yapilacagim 
vurguluyorsunuzjs9i Emeklilerinin maaslannda iyilestirme yapmayi diisiinuyor musunuz? 
Bunu ne zaman ger9eklestireceksiniz? 

T.C. 
C A L I S M A V E S O S Y A L G U V E N L I K BAKANLl6l 

Strateji Gelistirme Baskanligi 

Sayi : B.13.SGB.O-12.00-00/610--S42_ 11 Mart 2008 
Konu : Yazih Soru Onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi : 13/02/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3489 sayih yazimz. 

Balikesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT'a ait 7/1829 Esas No'lu yazih soru 
onergesi Bakanhgimiz ilgili birimlerince incelenmis, olup, konuya iliskin cevabi bilgi ve 
degerlendirmeler ilisjkte sunulmu§tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk CELil 
Bakan. 

E K : 1 yazi 
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BALIKESIR MILLETVEKiLI AHMET DURAN BULUT'UN 7/1829 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ONERGESINE tLISKIN CEVAP 

Bilindigi iizere, 4447 sayih Kanunla 506 sayih Kanunda yapilan degisikliklerle 
01/01/2000 tarihi itibariyle ayhk baglama sistemi ile gelir/ayhklann artmlmasi yeniden 
diizenlenmi§, 4447 sayih Kanunla 506 sayih Kanuna eklenen Ek 38 inci maddede, bu Kanuna 
gore baglanan gelir ve ayhklar ile Gecici 76 nci maddeye gore yapilan telafi edici odemelerin 
her ay bir onceki aya gore Tiirkiye istatistik Kurumu (TUIK) tarafindan aciklanan en son 
temel yilh kentsel yerler tiiketici fiyatlan indeksi artis oram kadar arttinlmasi 
ongoruldugiinden, 01/01/2003 tarihine kadar Kurum, emekli, dul ve yetimlerinin gelir ve 
ayhklan her ay bir onceki aya gore tiiketici fiyatlan indeksindeki artis orani kadar artinlarak 
odenmistir. 17/01/2003 tarih ve 24996 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan 2003/5146 sayih 
Bakanlar Kurulu Karan ve eki Kararnamenin 1 inci maddesi geregince de, 2003/Ocak 
ayindan itibaren gelir, ayhk ve telafi edici odemelerde yapilan artis miktarlan toplamini 
75.000.000 liraya tamamlayacak sekilde sosyal destek odemesi yapilmis, 2004 yihndan 
itibaren Kurum emekli, dul ve yetimlerinin gelir ve ayhklanna oransal artislar uygulanmistir. 

Buna gore, Kurum sigortah ve hak sahiplerine odenen gelir ve ayhklar; 
- 5073 sayih Kanun geregince, 2004/Ocak odeme doneminde % 10, 2004/Temmuz 

odeme doneminde % 10 oraninda, 
- 5282 sayih Kanun geregince, 2005 yihnda, ayhk miktanna bagh olarak kademeli 

olarak %6, %7 , %8 oranlannda, 
- 5454 sayih Kanun geregince, 2006/Ocak odeme doneminde % 3, 2006/Temmuz 

odeme doneminde % 3 oraninda, 
- 5565 sayih Kanun geregince, 2007/Ocak odeme doneminde % 5 oraninda, 

2007/Temmuz odeme doneminde de 2007 yihmn birinci alti ayhk donemi icin Tiirkiye 
istatistik Kurumu (TUIK) tarafindan aciklanan en son temel yilh tiiketici fiyatlan genel 
endeksindeki degisim oram (TUFE) olan % 3,87 oraninda, 

Aynca, 01/01/2007 tarihinden once baglanmis gelir ve ayhklar, 2006 yih Temmuz 
odeme doneminden gecerli olmak iizere yaptlmi? olan % 3'liik artism yam sira 2006 yihnda 
Kurumdan gelir/ayhk alanlann kiimiilatif artis oram ile memur maa§ katsayilanmn 
yukseltilmesi suretiyle olusan kiimiilatif artis oram arasinda gerceklesen %1,33'liik fark ile 
birlikte % 4,37 oraninda, 

- 5724 sayih Kanun geregince de, 2008/Ocak odeme doneminden itibaren de % 2 
oraninda, 

artinlarak odenmistir. 
Buna gore, 2008 yih Ocak odeme doneminde 506 sayih Kanuna gore ayhk alanlara 

odenen asgari yashhk ayhgi 532,25 YTL ayhk, 21,29 YTL ek odeme, 4,69 YTL sosyal 
yardim zammi olmak iizere toplam 558,23 YTL'dir. 

5724 sayih "2008 Yih Merkezi Yonetim Biitce Kanunu"nun 28 inci maddesinin 
(10)'uncu fikrasinin (9) bendi ile TUIK tarafindan 2007 yih Arahk ayina iliskin olarak 
aciklanan 2003=100 Temel Yilh Tiiketici Fiyatlan Endeksinin 2008 yih Haziran ayi 
endeksine gore degisim oraninin % 2'yi gecmesi halinde, asan kismi telafi edecek oram; 2008 
yihnin ikinci alti ayhk donemine ait gelir ve ayhklarda (a), (b) ve (c) bentleri geregince 
yapilacak artisa ilave etmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olacagi hiikiim altina ahnmi§tir. 

Sosyal Guvenlik Kurumunca; emekli, dul ve yetimlerinin gelir ve ayhklan kanunlarla 
belirlenen oranlara gore arttinlmakta olup, kanunlarla belirlenen miktarlann di§inda bir artis 
yapilmasi soz konusu olamayacagi gibi/pn'rh karsihgi olmadan ayhklann yukseltilmesi 
Kurumun aktiieryal dengesini olumsuz jyqnde etkileyecelftir. 
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13.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose'nin, prim borclari yeniden yapilandmlan bazi 
BAC--KUR 'Mann magduriyetine iliskin sorusu ve Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Faruk Celik 'in 
cevabi (7/1830) 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLISi BASKANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Sayin Faruk CELIK tarafmdan 

yazih olarak cevaplandirilmasini arz ederim. 30.01.2008 

Bag-Kur il MUdurluklerine, Ydnetim Kurulu'nun 15.08.2007 tarih ve 2007/265 sayih karan 
dogrultusunda gdnderilen genelgeye gdre, 04.03.2006 tarihinde 26098 sayih Resmi Gazete'de 
yayimlanarak yururltige giren 5458 sayih Sosyal Guvenlik Prim Alacaklannin Yeniden 
Yapilandinlmasi ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanuna istinaden 03.04.2006-
30.06.2006 tarihleri arasinda, 1479 ve 2926 sayih Kanunlara tabi prim borcu bulunan sigortahlar ile 
sosyal guvenlik destek primi borcu bulunan sigortahlarin yeniden yapilandirma talepleri isleme 
ahnmistir. Ancak; talep coklugu ve yogunluk gibi gerekcelerle ek sure verilmesi uygun goriilmiistur. 
Bag-Kur sigortalilannin bor9lannin yeniden yapilandinlmasi 19111 5458 sayih Kanun'un 2. maddesine 
istinaden, siiresi i9erisinde talepte bulunarak yeniden yapilandirma bo^larim ddeme taahhiidtinde 
bulunanlardan, a) Bir takvim yihnda yeniden yapilandirma taksitleri ile cari ay prim borclanni 09 
defadan fazla ddemedikleri iĉ in yeniden yapilandirma talepleri iptal edilenler ile iptal pozisyonunda 
olanlann, b) Yeniden yapilandirma boi^lanni pes in ddeme taahhudtlnde bulunup da pes in ddeme 
tutannin bir kismini 31/07/2006 tarihine kadar ddeyip, kalan kismim mtiteakip aylar i9erisinde 
odedikleri 19111 yapilandirma talepleri iptal edilen veya iptal pozisyonunda olanlann, c) Yeniden 
yapilandirma basvuru siiresi iverisinde yazih talepte bulunmayarak, edindikleri bilgiler dogrultusunda 
yeniden yapilandirma bo^lantnn pes in odeme tutanni odeyen, ancak yazih basvuru sartint yerine 
getirmedikleri icin yapilandirma talepleri ge9ersiz olanlann, 31.12.2007 tarihine kadar, yapilandirma 
taleplerinin ge9erli olup olmadigim dgrenmek amaciyla sure verilmistir. Belirtilen sartlarda, belirli 
miktar ddeme yapan; ancak, kanuni eksiklikleri bulunan kisilerin yaptiklan Sdemeler iptal edilmistir. 
Ornegin; U9ten fazla odeme yapmayan bir kisinin, yaptigi Sdemeler iptal edilmistir. Oysa hi9 ddeme 
yapmayanlar ise yeniden yapilandirma talebi i9erisinde degerlendirilmistir. Bu dummdan se9im 
bdlgem olan Adryaman'da ve tiim Tiirkiye'de binlerce yurttasimiz magdur durumdadir. Bu baglamda: 

1. ilgili kanun uyannca sozlesme imzalayip, daha sonra §artlan yerine getiremeyen Bag-Kur 
esnafinin magduriyetlerini gidermek i9in yeni bir dtizenleme dusiintilmekte midir? 

Saygilanmla 

Sevket KOSE 

Adiyaman Milletvekili 
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T.C. 
CALISMA VE SOSYAL GUVENLiK BAKANLIGI 

Strateji Gelistinne Baskanhgi 

Sayi : B. 13.SGB.0-12.00-00/610-
Konu : Yazih Soru Onergesi 

11 Mart 2008 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi : 13/02/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3489 sayih yaziniz. 

Adiyaman Milletvekili Sevket KOSE'ye ait 7/1830 Esas No'lu yazih soru onergesi 
Bakanhgimiz ilgili birimlerince incelenmis olup, konuya iliskin cevabi bilgi ve 
degerlendirmeler ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk CELIK 
Bakan 

EK: 1 yazi 
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ADIYAMAN MILLETVEKILi SEVKET KOSE'NIN 7/1830 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ONERGESINE UTS KIN CEVAP 

04/03/2006 tarihinde, 26098 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak 01/04/2006 
tarihinde yiirurluge giren Sosyal Guvenlik Prim Alacaklanmn Yeniden Yapdandinlmasi ve 
Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanuna istinaden 03/04/2006-30/06/2006 
tarihleri arasinda, 1479 ve 2926 sayih Kanunlara tabi prim borcu bulunan sigortahlar ile 
sosyal guvenlik destek primi borcu bulunanlann yeniden yapilandirma talepleri isleme 
ahnmistir. 

Yeniden yapilandirma uygulamasinin ba§ladigi 03/04/2006 tarihinden, basvuru 
stiresinin sona erdigi 30/06/2006 tarihine kadar gecen sure zarfinda taleplerin yogunlugu 
nedeniyle olusan izdiham ortaminda uygulamadan faydalanmak icin yazih basvuru §artim 
yerine getirmeden yeniden yapilandinlan borclannin pesin odenecek tutarlarini pesin odeyen 
sigortahlar ile pesin odeme talebinde bulunup da uygulamaya iliskin son basvuru tarihini 
(30/06/2006) takip eden ay sonuna kadar (31/07/2006) pesin odenecek tutarlannin bir kismim 
odeyerek miiteakip aylarda kalan kismim odeyenlerin, aynca 5458 sayih Kanunun 3 tincii 
maddesinin ticiincti fikrasi hiikmii geregince yeniden yapilandirma taksitlerinin odeme 
yukumluluklerini bir takvim yih icerisinde tic defadan fazla ihlal ettikleri icin yeniden 
yapilandirma talepleri iptal edilen sigortahlarm yeniden yapilandirma uygulamasindan 
faydalanabilmeleri amaciyla, Sosyal Guvenlik Kurumu Yonetim Kurulunun 15/08/2007 tarih 
ve 2007/265 sayih karan dogrultusunda yeniden yapilandirma programinda yapilan 
degisiklik neticesinde, yeniden yapilandirma uygulamasi icin yazih basvuru sartini yerine 
getirmeden yapilandirma borclannin pesin odeme tutarlanm 31/07/2006 tarihine kadar 
odeyenlerden 31/12/2007 tarihine kadar il mtidiirltiklerine miiracaat edenlerin talepleri gecerli 
sayilmistir. Aym sekilde yapilandirma borclanni pesin odeme talebinde bulunmakla birlikte 
31/07/2006 tarihine kadar pesin odeme tutarlanm odeyemeyenlerin pesm odeme talepleri 12 
aya kadar taksit yapilarak uygulamadan faydalanmalan saglanmistir. Uygulamamn basladigi 
03/04/2006 tarihinde takvim yih baslangici olarak yapilandirma basvuru tarihlerini 
takip eden ay baz ahndigi icin 2006 yihnda ihlal edilen taksit sayilanna ( 3 
defadan fazla olmamak kaydiyla) 2007 yihnda yapilan taksit ihlallerinin ilave edilmesi 
nedeniyle yapilandirma talepleri iptal edilen sigortahlann magdur olmamalan icin mevcut 
uygulama kaldinlarak takvim yih, 1 Ocak-31 Arahk tarihleri uygulanmak iizere 2006 yih 
icerisinde tic defadan fazla olmamak kaydiyla odenmeyen taksit tutarlanm ve bu tutarlara 
gecikilen her ay icin Hazine Miistesarhginca aciklanan bir onceki aya ait YTL cinsinden 
iskontolu ihrac edilen devlet ic borclanma senetlerinin ayhk ortalama faiz oranina 1 puan 
eklenmek suretiyle bulunan faiz oraninin bilesik bazda uygulanmasi sonucunda hesaplanan 
faiz miktanni izleyen takvim yihmn sonuna kadar odeme imkani saglanmistir ve bu konuda 
yapilacak islemler hakkinda 31/10/2007 tarih 168203 sayih talimat ile II Miidiirliikleri 
talimatlandinlmistir. 

5458 sayih Kanun hiikiimleri dogrultusunda borclan yeniden yapilandinlan ancak, 
soz konusu Kanunun 3 tincti maddesi uyannca yapilandirmasi bozulan Bag-Kur 
sigortahlannin bu durumlan Kurumca takip edilmekte olup, bu sigortahlann 
yapilandirmalannin devam ettirilebilmesi ancak yeni bir yasal diizenlemenin yapilmasi ile 
miimkiin bulunmaktadir. 
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14.- Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemur'un, Merkez Bankasi ve bazi kuruluslarin Istanbul'a 
tasinmasina iliskin sorusu ve Devlet Bakam ve Basbakan Yardimcisi Nazim Ekren 'in cevabi (7/1854) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Asagidaki yazih sorulanmin Devlet Bakam Saym Prof. Dr. Nazim EKREN 

tarafindan yazih olarak yanitlanmasi saygilanmla arz ederim. 

Bilindigi gibi 27 Aralik 1919 gCinu Mustafa Kemal Ataturk' On Ankara'ya gelisiyle bu 
kentimizin Cumhuriyet'in baskenti olacagi yonOnde ilk isareti vermis oldu. Milli mucadeleye 
karargah olan Ankara 1923 Tarihinde ise yeni kurulan Cumhuriyet'in baskenti olarak resmen ilan 
edildi. Cumhuriyet'in kurulusu ile birlikte, ulkenin kalkinmasina model olacak Baskent'in insasina 
buyuk bir onem verildi. 

Ankara, Cumhuriyet'in her turlu kamusal yuzunun sergilendigi bir mekan olarak pek 90k 
ulke baskenti icinde ornek olmustur. Cumhuriyetin Ankara'si, sosyal ve kOlturel eylemliliklerin 
bulustugu mekanlarla birlikte, "ulus-devlefi ifade eden, ozenle tasarlanmis yapili bir gevreye 
donusmustur. 

Ne yazik ki bu gun, siyasal iktidann, anlasilmaz bir sekilde Ankara'nin i?ini bosaltma ve 
Cumhuriyete dair izleri adim adim yok etme cabasi icinde olduguna iliskin iddialar gundemi 
mesgul etmektedir. 

Merkez Bankasi Idaresinin Baskent Ankara'dan uzaklastirarak sermaye gruplarimn 
tekeline birakilmasi "ulus-devlet" ideolojisinin cozulerek devletin sermayeye teslim olmasi olarak 
gorulmelidir. Anadolu'ya e§it mesafede bulunan Baskent Ankara'dan uzaklasan bir kamu kurumu, 
Anadolu'nun gelismesini ve esnafi olumsuz ydnde etkileyecektir. 

1. Merkez Bankasi, Sermaye Piyasasi Kurulu, Bankacilik Duzenleme ve Denetleme 
Kurulu, Ziraat Bankasi ve Halk Bankasi' nm Istanbul'a tasinmasi Ankara ekonomisine 
ve Devlet butgesine maliyetleri ne kadardir? 

2. Bu kuruluslarda cali§an yakla§ik 20 bin personel ve ailelerinin istanbul'a goce 
zorlanmasi bu ailelerin parcalanmasina sebep olmayacak midir? 

3. Hukumetin Istanbul'un finans merkezi olmasi konusunda yapilandirilmis, bir stratejisi ve 
uygulama plani var midir? Var ise kamuoyuna ne zaman duyurulacaktir? Boyle bir 
genel plan i?inde Turkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi'nin Istanbul'a tasinmasi 
hedefinin yeri nedir? 

4. Merkez Bankasinin istanbul'a tasinmasi halinde, bu bankamizda g5rev yapan 
personelin calismakta olan ve ojjrenimine devam eden cocuklari ile ailelerinin 
durumlan ne olacaktir? Tasinma nedeniyle istifa eden personelin yerine aym deneyim 
ve birikime sahip personel bulunabilecek midir? Bu tasjnmanin AKP'nin kadrolasma 
cabalarina nedeniyle dusunuldugu iddialanni nasil degerlendiriyorsunuz? 

5. Merkez Bankasi, Hazine ve Maliye Bakanhgi ile ig ice, ahenkle galismak 
durumundadir. Bu durumda Hazine ve Maliye'yi de mi, Istanbul'a tasiyacaksiniz? Bu 
Merkez Bankasinin islevinin, gucunun azalmasina ve onun bagtmsizligina golge 
du§0rmez mi? 

Ali Riza ERTEMUR 
Denizli Milletvekili 
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DEVLET BAKANLIGT VE BASBAKAN YARDIMCILlGl 

Sayi .3.02.0.003/0^^^- c& /05/2008 

Konu : 7/1854 sayih 
yazih soru onergesi 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLtSt BASKANLIGINA 

Ilgi: TBMM Baskanhgi'nin 13/02/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3489 sayih yazisi. 

Denizli Milletvekili Sayin Ali Riza ERTEM0R tarafindan Ttirkiye BUyttk Millet Meclisi 
Baskanligi'na sunulan 7/1854 sayih yazih soru onergesinin cevabina iliskin olarak.Bakanligimiz 
ilgili ve iliskili kuruluslan Bankacihk DUzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
BaskanhgVnin 22/02/2008 tarih ve BDDK.2008.01.DHD.KHC-2731 sayih, T.C.Ziraat Bankasi 
A.§. Genel Mudurlttgu'nun 20/02/2008 tarih ve 28830/36 sayih, T.Halk Bankasi A.S.'nin 
25/02/2008 tarih ve 167/11037 sayih ve Sermaye Piyasasi Kurulu (SPK) Baskanhgi'nin 
29/02/2008 tarih ve B.02.1 .SPK.0.73.74/368-3544 sayih yazilari ckte sunulmaktadir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1- BDDK'nm yazisi. 1 
2- T.C. Ziraat Bankasi A.S.'nin yazisi. 
3- T. Halkbank A.S.'nin yazisi ve eki. 
4- SPK'nun yazisi. 

Nazim EKREN 
Devlet Bakam 

ve 
Basbakan Yardimcisi 

- 2 7 0 -



T B M M B: 75 1 1 . 3 . 2008 

BANKACILnt DOZENLEME V E D E N E T L E M E K U R U M U 
(Kurul isleri ve Kararlar Mudiirlugii) 

Sayi : BDDK.2008.01.DHD.KlK- / 22 - 02 - 2008 
Konu : Soru onergesi 

DEVLET BAKANLIGI VE BASBAKAN YARDIMCILIGINA 
(Sayin Nazim EKREN) 

Ilgi: 14.02.2008 tarih ve B.02.0.003/01-559 sayih evrak akis ve talimat formu. 

ilgide kayith evrak akis ve talimat formu ekinde gdnderilen Denizli Milletvekili Ali 
Riza ERTEMUR'tin Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina sundugu 1854 sayih soru 
dnergesinde yer alan ve Kurumumuzu ilgilendiren hususlara iliskin cevaplarimiz asagida 
sunulmaktadir. 

5411 sayih Bankacihk Kanununun, 82 nci maddesinin birinci fikrasmda kamu tUzel 
kisiligini haiz, idari ve mali dzerklige sahip Bankacihk Dttzenleme ve Denetleme Kurumunun 
merkezinin Ankara'da oldugu httkmU yer almaktadir. Diger taraftan, 28.12.2005 tarihli ve 
2005/9859 sayih Bakanlar Kurulu Karanyla ytirurlUge konulan Bankacihk Duzenleme ve 
Denetleme Kurumu Teskilat Ydnetmeliginin 4 tincu maddesinde Kurumumuzun Istanbul'da 
temsilcilik acabilecegi belirtilmektedir. Amlan hukumler 9er9evesinde, halihazirda 
Kurumumuz hizmetlerini Ankara'daki merkez binasinda ve istanbul'daki temsilciliginde 
yttriitmekte olup, bugiin itibariyle Kurum merkezinin Istanbul'a tasmmasi ydnunde bir 
duzenleme mevcut bulunmamaktadir. 

Bilgilerini arz ederim. 

Tevf ikBHJ 
Baskan 

D t v'.et Bakani we 
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T.C. 
ZIRAAT BANKASI A.§. 

Genel Mudurlugu 
SERMAYE : 2.500.000.000 YENI TURK LIRASI 

Genel Muhasebe ve Raporlama Daire Baskanhgi 

Sayi : 28830/36 
Konu : Denizli Milletvekili AH Riza 

Ankara, 20/02/2008 

ERTEMUR'tin Yazih Soru Onergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIGI VE BASBAKAN YARDIMCUJGI 

(Sayin Nazim EKREN) 
(dzel Kalem Mudiirlugu) 

ilgi: 14.02.2008 tarih ve 01-559 sayih evrak aki§ ve talimat formunuz. 

ilgide kayith evrak akis ve talimat formu ekinde ahnan, Turkiye Biiyuk Millet Meclisi 

Baskanhgi Genel Sekreterligi'nin Bakanhguiizi muhatap 13.02.2008 tarih ve 3489 sayih yazisi ve eki 

Denizli Milletvekili Ali Riza ERTEMUR'tin 1854 sayih yazih soru onergesi incelenmis olup; 

Bankamiz Genel Mudurlugu'niin istanbul'a tasmmasi hususu prensip olarak uygun gdriilmekle 

birlikte, tasinilacak yer ve tasinma tarihinin henuz kesinlesmemis olmasi nedeniyle bu konunun 

tahmini maliyeti ile ilgili olarak somut bir bilgi bulunmamaktadir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

TURKIYE CUMHURiYETI 
Z I R A A T B A N K A S I A . S . 
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filHALKBANK 
TURKiYE HALK BANKASI A.§. 
Sermayesi: 1,250,000,000,- YTl 

BIRtM : Finansal Muhasebe Daire Baskanligi 
KONU : Soru Onergesi 

Tarih : 25.02.2008 
Sayi : 167/ WO S 7 -
isaretimiz : YDO/ZY 

T.C. 
DEVLET BAKANLIGI VE BASBAKAN YARDIMCILlGl 
(Sn.Nazim EKREN) 

ANKARA 

ILGI: a-) 14.02.2008 tarih ve 01/559 sayih evrak akis ve talimat formunuz. 
b-) 13.02.2008 tarih ve 3489 sayih Tiirkiye Bttyttk Millet Meclisi Baskanligi Kanunlar ve 

Kararlar Mudurlttgu'nun yazisi. 

Denizli Milletvekili Ali Riza ERTEMOR'ttn 7/1854 esas no'lu soru Onergesine iliskin, 
Bankamiz cevabi ekte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

EK: 1 

MSOY 
iirJiirYrd. 

tA»:-.?baKar. Y a r d i r o c H i Q t 
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DENIZLI MiLLETVEKiLI ALI RIZA ERTEMUR' UN 
7/1854 ESAS NO'LU YAZILI SORU ONERGESINE iLiSKIN 

TURKIYE HALK BANKASI A.S'NIN CEVABI 

1, 3, 4 ve 5 no'lu sorularin Bankamizla ilgisi bulunmamaktadir. 2 no'lu soruya iliskin 
Bankamiz cevabi asagidadir. 

SORU : 2 - ) 

Bu kuruluslarda ?ali§an 20 bin personel ve ailelerin istanbul'a gd9e zorlanmasi bu ailelerin 
pargalanmasina sebep olmayacak midir? 

C E V A P : 2 - ) 

Bankamiz Genel Miidurltik faaliyetlerinin dnemli bir bdliimunii istanbul'da bulunan Genel 
Mtidtirluk hizmet birimleri vasitasiyla yerine getirilmektedir. Ankara'daki Genel Mudurliik 
hizmet birimlerinin bir kismi aym zamanda istanbul'da da gdrev yapmaktadir. Bu nedenle; 
henuz mevcut olmamakla birlikte sdz konusu tasinmamn gergeklesmesi halinde Bankamiz 
(jahsanlarimn aile btittinliigti a9isindan dnemli bir sorun yasanmayacagi dusiinulmektedir. 

Konu : Sn.Ali Riza ERTEMUR'tin soru onergesi hak. 

D E V L E T B A K A N L I G I V E B A S B A K A N Y A R D I M C I L I G I N A 
(Sn. Naz im E K R E N ) 

Ilgi: 13.02.2008 tarih ve B.02.0.003/01-559 sayih Evrak Akis ve Talimat Formu 

ilgide kayith Evrak Akis ve Talimat Formunuz ekinde gdnderilen Turkiye Biiyiik 
Millet Meclisi Baskanhgi Genel Sekreterliginin 13.02.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
3489 sayih yazisi ile 15 giin i9inde cevaplandinlmasi istenilen, CHP Denizli Milletvekili Sn. 
Ali Riza ERTEMUR'tin 29.01.2008 tarih ve 1445 sayih soru dnergesinin Kurulumuzu 
dogrudan ilgilendiren (l) ' inci maddesinde bahse konu edilen tasinma islemi ve maliyeti 
hususunda, istanbul'da bir Temsilciligimiz ve burada gdrev yapan 75 personelimiz oldugu 
hususu dikkate ahnarak tasinmaya iliskin yasal diizenlemenin yapilmasimn ardindan 
degerlendirme yapilacaktir. Soru dnergesinin diger maddeleri dogrudan Kurulumuzu 
ilgilendirmedigi i9in cevaplandinlamamistir. 

T.C. 
BA§BAKANLIK 

Sermaye Piyasasi Kurulu 

3544 
Sayi : B.02.1.SPK.0.73.74/368 2 9 /02/2008 

Bilgilerinize arz ederim. 

B a g b . - s K a i Y 'ardtric;! i^i 

S a y i j g o > -
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15.- Adana Milletvekili Hulusi Giivel'in, tiiberkiilozla miicadeleye iliskin sorusu ve Saghk 
Bakani Recep Akdag 'in cevabi (7/1859) 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGI' NA 

Asagidaki sorulanmin Saghk Bakani Sayin Recep Akdag tarafmdan yazih olarak 

yanitlanmasmi arz ederim. Saygilanmla.30.01.2008 

181 Sayih Saglik Bakanhginin Teskilat Ve Gdrevleri Hakkinda Kanun Hiikmiinde 

Kararname'nin 2'inci maddesi l'inci fikrasi (b) bendinde "Bulasici, salgin ve sosyal 

hastaliklarla savasarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini 

yapmak," Saglik Bakanhgi'nin gdrevleri arasinda sayilmaktadir. 

1. Ulkemizde yillar itibariyle kac tuberkiiloz vakasina rastlanilmis, kaci tedavi 

edilmis, kaci dlumle sonuclanmistir? 

2. Dunya Saghk Orgutii'nun tuberkiiloz hastaligi icin acil durum ilan ettigi gdz 

dniine ahnirsa; Bakanliginiz tuberkulozun dnlenmesi igin kag dispanser ve kac hekimle 

miicadele etmektedir? Ahnan ek dnlem var midir? 

3. Adana ilimizde yillar itibariyle kac ttiberkuloz vakasina rastlanilmis, kagi tedavi 

edilmis ka?i dlumle sonuclanmistir? Adana ilimizde kag dispanser vardir? Ahnan dnlemler 

nelerdir? 

4. Dunyadaki dnlenebilir dltimlerin %26 sini olusturan tuberkiiloz hastaligi ile 

savas igin Bakanliginiz 2008 butgesinden ne kadar pay aynlmistir? 

Adana Milletvekili 

Bu itibarla; 
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T.C. 
SAGLIK BAKANLIGI 

Verem Savasi Dairesi Baskanligi 

Sayi :B.10.0.VSD.0.00.00.07-610 / L^lV 0/ 0 3 . 7 . 0 0 % 
Konu: Yazih Soru Onergesi Cevabi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGI 
GENEL SEKRETERLIGINE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanligi 
Kanunlar ve Kararlar Miidurlugii) 

Ilgi: 13 Subat 2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1859-3529/7656 sayih yazi, 

Adana Milletvekili Sayin Hulusi GUVEL tarafindan verilen tiiberkulozla mucadeleye 
iliskin (7/1859) esas numarah yazih soru onergesinin cevabi ilisikte sunulmaktadir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAG 
Bakan 

EK-1 Onerge Cevabi 
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S O R U L A R : 

181 Sayih Saghk Bakanhginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hiikmiinde 
Kararnamenin 2. maddesi 1. fikrasi (b) bendinde "Bulasici, salgm ve sosyal hastahklarla 
savasarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak," Saghk 
Bakanhginin gorevleri arasinda sayilmaktadir. 

Bu itibarla; 

1. Ulkemizde yillar itibariyle kag tuberkuloz vakasma rastlamlmis, kagi tedavi edilmis, 
kagi Oliimle sonuglanmistir? 

2. Diinya Saghk Orgutii'nun tuberkuloz hastaligi icin acil durum ilan ettigi goz online 
alimrsa; Bakanhgimz tuberkulozun onlenmesi igin kag dispanser ve kag hekimle 
miicadele etmektedir? Ahnan ek onlem var midir? 

; 3 . Adana ilimizde yillar itibariyle kag tuberkuloz vakasina rastlamlmis, kagi tedavi 
edilmis, kagi filiimle sonuglanmistir? Adana ilimizde kag dispanser vardir? Ahnan 
onlemler nelerdir? 

4. Dunyadaki Onlenebilir Oliimlerin % 26'sini olusturan tuberkuloz hastaligi ile savas igin 
Bakanligimz 2008 butgesinden ne kadar pay aynlmistir? 

C E V A P L A R : 

1. 2 0 0 2 - 2 0 0 6 yillari arasmdaki yeni verem hastalarinin sayi ve oranlan asagidaki 
§ekildedir. 

Yillar Kayit altina ahnan 
yeni hasta sayisi 

Olum sayisi 

2 0 0 2 16 435 5 5 6 
2 0 0 3 17 193 567 
2 0 0 4 17 605 517 
2 0 0 5 18 753 5 4 6 
2 0 0 6 18 544 Oliim istatistikleri 2 yil geriden 

gitmektedir. 

Diinya Saghk Orgtitii her iilke igin beklenen veremli hasta sayisini tahmin 
eder. Asgari kriter bu tahmin edilen hastalann % 70'ini ortaya gikarmaktir. DSO 
raporlanna g6re 2002 yihnda Tiirkiye'de tespit edilmesi gereken hastalann % 62'sine 
ulasilmistir. Dflnya Saghk Orgtitu 2007 verilerine gore ise hastalann % 89'una 
ula§ilmistir. DSO Avrupa bolgesinde bu oran % 68'dir. Gegmis donemler gibi 
ulasilmamis verem hastalan birakan ve veremli hasta sayisini oldugunun gok altinda 
gosteren bir politika izlemedigimiz, tam tersine Diinya Saglik Orgutii hedeflerinin gok 
iizerinde vakayi tespit eden ve tedavi ederek gelecek nesillere verem hastalanni miras 
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birakmayacak bir polijika ve gahsma igerisinde oldugumuzun gostergesidir. Ulasilan 
hasta sayilan ve ulasma oranlan degerlendirildiginde reel hasta sayisinda giderek bir 
azalma, buna karsin kayit altina almada bir artma oldugunu rahathkla gorebiliyoruz. 

2. Ulkemizde 2007 yih sonu itibariyle Verem Savasi Dispanseri sayisi 247'dir. Bu 
dispanserlerde 60'i uzman doktor, 478'i pratisyen olmak iizere 538 doktor 
cahsmaktadir. Verem hastalari merkezi olarak tek tek kayit altina ahnarak tani, tedavi 
ve sonuglan takip edilmektedir. Ulkemizde biitiin verem hastalarinin ilaclan Ucretsiz 
olarak dagitilmaktadir. Hastalann % 90'indan fazlasi tedavilerini dogrudan gozetim 
altinda almaktadir. 

3. Adana ilinde 4 Verem Savasi Dispanseri bulunmaktadir. Adana Merkez dispanserinde 
2, Karsiyaka dispanserinde 2, Kozan dispanserinde 1 ve Ceyhan dispanserinde 1 
doktor gorev yapmaktadir. Hastalann tedavisi dispanserde planlanip tiim Saghk 
Ocaklan ile entegre bir sekilde DGT (Dogrudan Gozetimli Tedavi) altinda 
tamamlanmaktadir. 

Tablo- 2002-2007 YILLARI ADANA ILI TOPLAM SAYILARI 

Yillar Yeni hasta Toplam hasta Oliim sayisi Tedavi edilen 
hasta sayisi 

2002 504 639 15 582 

2003 509 585 12 488 

2004 488 560 14 472 

2005 500 547 11 490 
2006 467 515 2006 yih verileri eyliil 2008 itibariyle, 

2007 yih verileri 2009 yih itibariyle 
aciklanacaktir. 2007 445 491 

2006 yih verileri eyliil 2008 itibariyle, 
2007 yih verileri 2009 yih itibariyle 

aciklanacaktir. 

4. Verem Savasi Dairesinin 2008 btitcesi 67.860.000 YTL' dir. Geri odeme kurumlarmin 
tiiberkulozlu hastalarimiz igin yaptigi harcamalar bu rakama dahil degildir. 
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16.- istanbul Milletvekili Kemal Kiliqdaroglu'nun, bir gida sirketinin isqilerin sendikal hakla-
rini engellemeye ydnelik girisimlerine iliskin sorusu ve Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakani Faruk Ce
lik'in cevabi (7/1875) 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLISi BASKANLIGINA 

A§agidaki sorulanmin, Cali§ma ve Sosyal Guvenlik Bakani Sayin Faruk 
Celik tarafmdan yazih olarak yanitlanmasi igin geregini arz ederiirf. 5/1/2008 

emal Kilicdar Kemal Kihgdarbglu 
istanbul Milletvekili 

Tek Gida - i§ Sendikasi, YORSAN Gida Mamulleri Sanayi ve Ticaret §irketi 
i§yerinde toplu i§ sdzle§mesi akdedebilmek amaciyla kanunun aradigi yeterli 
gogunluga sahip oldugunun saptanmasi icin 21.11.2007 tarihinde Cah§ma ve 
Sosyal Guvenlik BakanligYna ba§vurmu§tur. Ba§vuru tarihindeki bordroda toplam 
gah§an i§gi sayisi 301 olarak gorunmektedir. Cali§ma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanhgi 5.12 2007 tarihinde i§verene gdnderdigi yazida, ba§vuru tarihinde 
i§verenin 04 nolu i§kolunda faaliyet gosteren i§yerlerinde gali§makta olan i§cilere 
ili§kin bilgi verilmesini istemi§tir. Ba§vuru tarihindeki bordroda toplam cahsan i§c,i 
sayisi 301 olmasma karsjn, Bakanligm 5.12.2007 tarihli yazisinin hemen ertesi 
gun olan 6.12.2007 tarihinde i§e ba§lattigi 296 ki§iyi bordroya ekleyerek 
i§yerinde gali§an i§gi sayismi 597 olarak gostermi§tir. Bdylece i§yerinde gali§an 
i§cilerden yansmdan fazlasi sendikaya uye olmadigi igin Tek Gida - i§ Sendikasi 
yetkisiz kilinmak istenmi§tir. 

Soru 1- Toplu is, sdzle§mesi Grev ve Lokavt Kanununa gore toplu i§ 
sdzle§mesinin kapsamina girecek i§yeri veya i§yerlerinin her birinde gali§an 
isgilerin yandan fazlasinin kendi uyesi bulunmasi halinde bu i§yeri veya isyerleri 
igin toplu i§ sdzle§mesi yapmaya yetkilidir. Yasanin 13. maddesinde sendikanm 
Cah§ma ve Sosyal Guvenlik Bakanligina yaziyla ba§vurarak, ba§vuru tarihinde 
gah§an i§giler ile uyelerinin sayisinin tespitini isteyecegi, Bakanligm da basvuru 
tarihindeki kayitlara gore bildirim yapacagi agikga yazilidir. Yasada belirtilen bu 
gerekliliklere aykm hareket edilerek Tek Gida- i§ Sendikasmm YORSAN Gida 
Mamulleri Sanayi ve Ticaret Sirketi i§yerinde yetkili oldugunun bugune kadar 
bildirilmemesinin gerekgeleri nelerdir? 

Soru 2- YORSAN Gida Mamulleri Sanayi ve Ticaret Sirketi'nin yaptigi bu 
islem, Anayasal bir hak olan toplu i§ sozle§mesi yapma hakkini engellemek 
anlamma gelmez mi? Bakanhk, bu tur yasadi§i islemlere kar§i en sert tepkileri 
gostermekle yuktimlu degil midir? 

Soru 3- YORSAN Gida Mamulleri Sanayi ve Ticaret §irketi i§vereni, aym 
zamanda yasaya aykm olarak toplu i§ten gikarma yapmi§tir. i§verenin §ekil ve 
igerik olarak 4857 sayih yasanin 29. maddesindeki toplu i§ten gikarma 
hukumlerine aykm davranisjari igin gerekli yasal i§lem yapilmi§ midir? 
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T.C. 
CALISMA VE SOSYAL GUVENLIK BAKANLIGI 

Strateji Gelistirme Baskanligi 

Sayi : B.13.SGB.0-12.00-00-7/1875'6fo.~S«6 
Konu : Yazih Soru Onergesi 11 Mart 2008 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi : 18/02/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3558 sayih yazmiz. 

Istanbul Milletvekili Kemal KILICDAROGLU'na ait 7/1875 Esas No'lu yazih soru 
onergesi Bakanhgimiz ilgili birimlerince incelenmis olup, konuya iliskin cevabi bilgi ve 
degerlendirmeler ilisikte sunulmu§tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K : 1 yazi 
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ISTANBUL MILLETVEKILi KEMAL lOLICDAROGLU'NUN 7/1875 ESAS NO'LU 
YAZIH SORU ONERGESINE iLISKIN CEVAP 

Tek Gida-is Sendikasi tarafmdan 21/11/2007 tarih ve 9836 sayih yazi ile Organize 
Sanayi Bdlgesi Susurluk/BALIKESIR adresinde kurulu bulunan Ydrsan Gida Mamulleri 
Sanayi ve Ticaret A.$. isyerinde toplu is sozlesmesi yapmak Qzere 22/11/2007 tarihi itibariyle 
yetki tespit basvurusunda bulunulmasi iizerine sdz konusu i§yeri ile ilgili kayitlannin 
incelenmesinde, i§veren tarafmdan 2821 sayih Yasa'nin 62. maddesi uyannca gdnderilmesi 
gereken i§9i giris. ve ?iki§ bildirimlerinin duzenli olarak gdnderilmedigi tespit edilmi§tir. 
Bunun iizerine, 05/12/2007 tarih ve 2874 sayih yazi ile 22/11/2007 basvuru tarihi itibariyle 
isyeri/isyerlerinde 9ahsan ge9ici ve kadrolu is9ilerin listesi istenilmis, amlan isverence 
12/12/2007 tarihli Bakanhgimiza gdnderilen yazida; sendikaya uye kayit fisjerinin yasal 
siiresi i9erisinde kendilerine verilmedigi aynca iiye fislerinde sahteciligin yapildigi 
gerek9esiyle Ankara Ndbet9i is Mahkemesi nezdinde yetki prosediiriiniin durdurulmasi 
istemiyle ihtiyati tedbir davasimn a9ildigi bu nedenle i§9i listesinin gdnderilmedigi ifade 
edilmistir. 

Daha sonra Tek Gida-i§ Sendikasindan ahnan 31/12/2007 tarih ve 9953 sayih yazida, 
sdz konusu isyeri ile ilgili mahallinde inceleme yapilmasimn istenilmesi iizerine konu ile ilgili 
Bakanhgimiz Is Mufettislerince 19/12/2007 ve 02-03/01/2008 tarihlerinde inceleme 
denetimleri ger9eklestirilerek 2 adet rapor diizenlenmistir. 

Bu incelemelerde; ba§vuru tarih olan 22/11/2007 tarihi itibariyle i§yerinde 9ahsan 
is9ilerin listesinin; " Sigortah ise Giris Bildirgeleri ve 2007/Kasim ayina iliskin Sigortah 
Hizmet Listesi" incelenmek suretiyle duzenlendigi, bu baglamda ibraz edilen belgelere gore, 
06/11/2007 tarihinde 296 i§9inin, 06/11/20007 tarihinde 1 i^ inin 16/11/2007 tarihinde 2 
i§9inin, 19/11/2007 tarihinde 3 isfinin, 30/11/2007 tarihinde 2 i§9inin ise ahndigi ve sdzii 
edilen belgelerin incelenmesinden tespit edildigi, iddia konusu yapilan 296 i§9inin de 
isyerindeki 9ah§masimn 06/11/2007 tarihinde ger9ekle§tigi ancak; bu is9ilerin " Sigortah ise 
Giris Bildirgeleri"nin 12/12/2007 tarihinde SSK Balikesir II Mudiirliigune taahhiitlii olarak 
gdnderildiginin belirlendigi, bu 296 i§9inin 06/12/2007 tarihinden sonra isyerinde gahstigina 
ili§kin herhangi bir tespit yapilmadigi, 

Belirtilen §ekilde diizenlenen i§yeri listesine gore, i§yerinde ba§vuru tarihi olan 
22/11/2007 tarihinde 674 is9inin 9ahstigi ve bu is9ilerden 201 isginin Tek Gida-is 
Sendikasinin iiyesi oldugu, 

I§verenlik9e, 05/12/2007 tarihinde 49 i§9inin is sdzlesmesinin sona erdirilmesi 
eyleminde 4857 sayih i§ Kanununun 29. maddesi hiikmiine aykm davranilmasi sebebiyle, 
16464.00.-YTL. tutannda idari para cezasinin uygulandigi, 

Sdzii edilen 49 i§9inin 05/12/2007 tarihinde i§ten 9ikanlmasim miiteakip, 06/12/2007 
tarihinde is9ilerin is birakmasi sonucunda uretimin durma noktasina geldigi ve bu nedenle 
i§verenligin, T.C. Susurluk Sulh Hukuk Mahkemesinde dava a9tigi belirtilerek, bu konuda 
herhangi bir degerlendirmenin yapilmadigi, 

Yine bu isten 9ikarma eylemlerinin sendikal nedenlere dayandigi ydniinde herhangi bir 
tespit yapilmadigi ve bu durumun 2821 sayih Kanunun 31. maddesi hukmii geregince, 
sendika tarafmdan yargi orgamna gdtiiriilmesi gejpekjigi ydniinde bildirim de bulunulmustur. 
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17.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya 'nin, bazi orman alanlarindaki uygulamalara, 
- Adana Milletvekili Hulusi Giivel'in, Adana 'daki orman kdylulerinin kalkindirilmasina, 
- Mugla Milletvekili Metin Ergun 'un, afetlerde zarar goren koyliiye faizsiz kredi verilmesine, 
Afet magdurlarinin kredilendirilmesine, 
iliskin sorulan ve Cevre ve Orman Bakam Veysel Eroglu 'nun cevabi (7/1877, 1878, 1879, 

Asagidaki sorulanmin Cevre ve Orman Bakam Saym Veysel 
EROGLU tarafindan yazih olarak cevaplandirilmasini arz ederim. 

1- Anayasamizin 169. Maddesi yanan ormanlarin yerine yeniden orman 
yetistirilir, baska bir faaliyette bulunulamaz hiikmii acik bir sekilde 
belirtilmis iken Samanli daglarinda yangin gectigi mahkemelerce tespit 
edilmis olmasina ragmen 116 nolu Orman kadastrosu marifeti ile 2B 
cahsmalan kapsamina ahnmasi T.C Anayasasim fiilen ihlal etmek 
anlamina gelmekte midir? 

2- Golciik orman isletme miidurlugunun 5.6.2002 tarih 2068 sayih yazisi ile 
is/gal ve faydalanma suclari ile iliskin mahkeme kararlarimn uygulanmasi 
icin gerekli donanim yard mi in in yapilmasi icin valilik makamina yazilan 
yaziya istinaden neden bir girisimde bulunulmamistir? Bu yaziyi dikkate 
almayan, uygulamayan ilgililer hakkinda sorusturma acmayi dusuniiyor 
musun? 

3- Kocaeli Yuvacik baraj havzasinda elektrik uretimi amaci ile herhangi bir 
sahsa veya kuruma devlet arazisi tesis edilmis midir? Tesis edilmis ise bu 
arazi orman arazisi vasfi tasimakta midir, kac yilligma ve ne kadar bedel 
karsihgmda kiraya verilmistir? 

4- 116 nolu Orman kadastro komisyonunca 1955 ve 1985 yillarinda cikan 
orman yanginlarini dikkate almadan yapmis oldugu kadastro 
cali^malarinin baska bir komisyon aracihgi ile incelettirmeyi dusuniiyor 
musunuz? 

1880) 

Hikme^I$NKA4! 
Kocaeli Milletvekili 
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TURKIYE BUYUK MJLLET MECLiSi BASKANLIGI'NA 

Asagidaki sorulanmin Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu tarafmdan yazih 

olarak yanitlanmasini arz ederim. Saygilanmla. 01.02.2008 

6831 sayih Orman Kanunu'nun 13'uncii maddesi l'inci fikrasmda" Devlet ormanlan 

iginde veya bitisiginde bulunup, kdylerde veya daginik yerlerde oturanlardan; Bulunduklan 

yerlerde kalkindinlmalari mumkun gdriilenlere, bu Kanunun Ek 3 iincu maddesinde belirtilen 

fondan dncelikle yararlandirilarak kalkinmalarma katkida bulunulur/'denilmektedir. 

Bu kanun maddesine istinaden; 

1. Adana ilimizde bulunan 621 orman kdyunde yasayan 350 bin orman kdylusu 

dikkate alindigmda, 2000-2007 yillarinda, sdz konusu kanun maddesi uyannca amlan fondan 

kac orman kdylusu yararlandirilmistir? 

2. 2000-2007 yillarinda, sdz konusu kanun maddesi uyannca amlan fon disinda 

Bakanliginiz biitcesinden orman kdyliisunun kalkindinlmasi icin ne kadar pay aynlmistir? 

3. Sdz konusu orman kdylerinin kalkindinlmasi i?in yukanda anilan fon disinda 

Bakanliginiz 2008 biitcesinden ayrilan pay ne kadardir? 

Hulusi Giivel 

Adana Milletvekili 
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TURKIYE BCYUK MilXET MECLiSi BASKANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin Cevre ve Orman Bakam Sayin Veysel E R O C J L U 

tarafindan yazih olarak cevaplandinlmasini arz ederim. 

Mugla ili, Bodrum ilgemizin Mumcular, Mazi, Gokpinar, Bayir gibi belde 
ve koylerinde, gegtigimiz yil gikan orman yanginlarmda 700 hektarhk 
orman, zeytin agaclan ve an kovanlari yanarak yok olmus, koyliilerin tek 
gegim kaynagi olan tanm neredeyse bitme noktasina gelmistir. Bu afet 
nedeniyle; zarar goren kOyliiye stit sigirciligi ve Gunes. Enerjisi ile Su Isitma 
Sistemi Projesinden kredinin saglandigi, ama birgok koyluniin bu krediyi 
istemedigi cevap yazinizda belirtilmektedir. Sunulan kredinin geri 
odemesinin faizli olmasi, bir zeytin agacinin yetismesinin 90k uzun yillar 
gerektirmesi nedeniyle koylumuz krediyi kullanmaktan korkmus ve 
nihayetinde kullanmamistir. A y n c a Bakanhginizca gonderilen 70 bin zeytin 
agaci fidam kalitesiz ve yCre topragina uygun olmadigi igin Uretici fidanlan 
ya almamis, ya da aldi ise kullanamamistir. Bu baglamda; 

1-Bu tiir afetlerde zarar gSren koyluye faizli kredi uygulamak yerine, faizsiz 
uzun vade de odemenin yapilabilecegi imkanlar sunulamaz mi? 

2-B6yle bir gah^ma yaptirmayi diisunUyor musunuz? 

3-Topraga uyumsuz, kalitesiz zeytin fidanlan yerine uygun fidanlann temini 
konusunda Bakanhk olarak yapilan bir gali§maniz var mi? Var ise zarar 
goren ureticiye ne zaman ulasUnlacaktir? 

Prof.Dr.Metin ERGUN 
Mugla Milletvekili 
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TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi BA$KANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin Cevre ve Orman Bakam Sayin Veysel E R O C J L U 
tarafindan yazih olarak cevaplandinlmasim arz ederim. 29.01.2008 

Mugla ili Milas itemize bagh Egridere, Kurudere ve civar koylerde yaklasik 
1500 doniim tanm alani ve zeytinlik alan yanarak kiil olmus, buna istinaden 
Bakanhginizca zarar goren koyliilere siit sigirciligi ve Gunes, Enerjisi ile Su 
Isitma Sistemi projesinden kredinin saglandigi, ama bircok koyliiniin bu krediyi 
istemedigi cevap yazinizda belirtilmektedir. Sunulan kredinin geri odemesinin 
faizli olmasi, bir zeytin agacinin yeti§mesinin 90k uzun yillar gerektirmesi 
nedeniyle koyliimuz krediyi kullanmaktan korkmu§ ve nihayetinde 
kullanmamistir. Bu baglamda; 

1-Bu tiir afetlerde zarar goren koyliiye faizli kredi uygulamak yerine, faizsiz 
uzun vadede odemenin yapilabilecegi imkanlar sunulamaz mi? 

2-B6yle bir 9ali§ma yaptirmayi du§iinuyor musunuz? 

Prof.Dr.Metin ERGUN 
Mugla Milletvekili 
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T.C. 
CEVRE VE ORMAN BAKANLIGI 

Basin ve Halkla iliskiler Musavirligi - Bilgi Edinme Birimi 

Sayi : B.lS.O.BHt.O.OO.OO^lO.Ol-Z^ 
Konu : Yazili Soru Onergeleri 

/ / . i . J /2008 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi) 

Ilgi : TBMM' nin 18.02.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3558 sayih yazisi. 

ilgi yazi ekinde ahnan, Kocaeli Milletvekili Saym Hikmet ERENKAYA' mn 7/1877, 
Adana Milletvekili Sayin Hulusi GUVEL' in 7/1878 ve Mugla Milletvekili Saym Metin 
ERGUN' un 7/1879-7/1880 esas sayih yazih soru dnergeleri Bakanligimizca incelenmi§ 
olup, cevabi yazilanmiz ilisikte gdnderilmektedir. 

Arz ederim. 

Bakan 
EK 
Ek 1- 7/1877 sayih dnerge cevabi 
Ek 2- 7/1878 sayih dnerge cevabi 
Ek 3- 7/1879 sayih dnerge cevabi 
Ek 4- 7/1880 sayih dnerge cevabi 
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KOCAELI MILLETVEKlLi SAYIN HIKMET ERENKAYA' NIN 
7/1877 ESAS NUMARALIYAZILI SORU ONERGESI HAKKINDA 

CEVRE VE ORMAN BAKANLIGI'NIN CEVABI 

SORU 1. Anayasamizin 169. Maddesi yanan ormanlarvn yerine yeniden orman 
yetistirilir, baska bir faaliyette bulunulamaz hukrnu agik bir sekilde belirtilmis iken Samanh 
daglarinda yangin gegtigi mahkemelerce tespit edilmis olmasina ragmen 116 nolu Orman 
kadastrosu marifeti lie 2B qahsmalari kapsamina ahnmasi T.C Anayasasim flilen ihlal etmek 
anlamina gelmekte midir?. 

SORU 4. 116 no' lu Orman kadastro komisyonunca 1955 ve 1985 yillarinda gikan 
orman yanginlarim dikkate almadan yapmis oldugu kadastro galismalarimn baska bir 
komisyon aracihgi ile incelettirmeyi dusuniiyor musunuz? 

CEVAP 1,4. Balaban Koyunde ilk orman kadastrosu 1984 yihnda yapilmistir. Bu 
cahsmalarda, k6y sinirlari icerisinde yangin oldugu gerekcesiyle 6831 sayih Orman 
Kanununun 1744 sayih Kanunla degi§ik 2'nci maddesi uygulamalan yapilmarmstir. Kfly 
Muhtan Suleyman ARAPOGLU, 2002 yihnda Bakanhgimiza yaptigi mtiracaatta; koylerinin 
miilki simrlannda bulunan ormanlarda yangin meydana gelmedigi, 1953-54 yillarinda 
meydana gelen yanginm "Yangin Cukuru" olarak anilan mevkiye kadar geldigi, ancak koy 
sinirlanna ulasmadigi, bu yangin gerekcesiyle koylerinde Orman Kanunu'nun 2'nci maddesi 
uygulamasimn yapilmayarak magdur edildiklerini belirterek, koylerinde, 6831 sayih Orman 
Kanunu'nun 3302 sayih Kanunla degi§ik 2/B maddesi uygulamasimn yapilmasini talep 
etmistir. 

Bu muracaata istinaden, Adapazan Orman Bolge Mudurliigii'nden yangin konusunda 
bilgi istenmishr. Bolge Mudurlugunce diizenlenen 04.11.2002 tarihli inceleme Raporunda; 
Balaban Koyii miilki smirlan dahilindeki ormanlarda, yangin meydana geldigine iliskin bilgi 
ve belgeye ulasilamadigi belirtilmistir. Bunun uzerine; 2/B uygulamalan yapilmak iizere 
Balaban Koyii, 115 No.lu Orman Kadastro Komisyonunun 2002 yih is programina ahnmi§tir. 
Komisyonun is yogunlugu nedeniyle 2002 yihnda cahsma yapilamamis ve aym koy 2005 
yihnda 116 No.lu Orman Kadastro Komisyonunun i§ programina ahnmistir. 

Anilan Komisyonca Balaban Koyunde 2005 yihnda 2/B uygulamalarina baslanirken; 
6831 sayih Orman Kanununa Gore Orman Kadastrosunun Uygulanmasi Hakkinda 
Yonetmeligin 20'nci maddesi geregince, ilgili Orman isletme Miidiirlttgunden bilgi ve beige 
talep edilmistir. Komisyonca elde edilen bilgi ve belgeler icerisinde yangmla ilgili bilgi ve 
beige mevcut olmadigindan 2/B uygulamalan yapilmistir. 

Ancak yapilan cahsma, heniiz aski ilamna cikartilmadigindan; kesinlesmemi; ve 
dolayisiyla hukuki bir deger kazanmamistir. Bu cahsmalann bir heyet kurularak 
incelettirilmesi konusunda Adapazan Orman Bolge Mudiirliigtine talimat verilmi§tir. 
Yapilacak inceleme neticesinde elde edilecek bilgilere gore Komisyonun yaptigi cahsma 
degerlendirilecektir. 

SORU 2. Golciik orman isletme mudurluguniin 5.6.2002 tarih 2068 sayih yazisi ile 
isgal ve faydalanma suqlan ile iliskin mahkeme kararlarinin uygulanmasi icin gerekli 
donanim yardimimn yapilmasi igin valilik makamina yazilan yaziya istinaden neden bir 
girisimde bulunulmamistir? Bu yaziyi dikkate almayan, uygulamayan ilgililer hakkinda 
sorusturma agmayi diisiinuyor musun? 

CEVAP 2. Gfllcuk Orman isletme Miidiirliigtince isgal ve faydalanma suclan ile ilgili 
mahkeme kararlarinin uygulanmasi igin donanim yardimi yapilmasi konusunda Valilik 
Makamina yazilan 05.6.2002 tarihli ve 2068 sayih yaziyi dikkate almayan ilgililer hakkinda 

- 2 8 7 -



TBMM B: 75 1 1 . 3 . 2008 

sorusturma acilmasi hususu, »Bakanhgimizin yetkisinde olmayip; konuya iliskin yetki ve 
sorumluluk, Valiligin bagh oldugu l9isleri Bakarihgina aittir. 

SORU 3. Kocaeli Yuvacik baraj havzasinda elektrik tiretimi amaci ile herhangi bir 
sahsa veya kuruma devlet arazisi tesis edilmis midir? Tesis edilmis ise bu arazi orman arazisi 
vasfi tasimakta midir, kacyilligina ve ne kadar bedel karsihginda kiraya verilmistir? 

CEVAP 3. Kocaeli Yuvacik Baraji havzasinda; Kocaeli tli, Merkez il9esi, OrnekkOy 
hudutlan dahilinde 325 m2 lik ormanlik alanda Hidroelektrik Uretim Santrah yapimi i9in 
Kizkale Elektrik Uretim San. Tic. Ltd. §ti. adma 02.12.2005 tarihli ve 1314 sayih olur ile 24 
ay sureli dn izin verilmistir. On izinlerde bedel hesabi yapilmadigindan sdz konusu dn iznin 
kesin izne donusturulmesini takiben bedel hesabi yapilarak izin lehtanndan tahsil edilecektir. 
325 m2 lik alanda verilen dn iznin 12 ay siireyle uzatilmasi i9in ilgili sirketin 07.01.2008 
tarihli dilek9esiyle Bakanligimiza miiracaatta bulunulmus olup, talep degerlendirmeye 
ahnmistir. Bakanhk Makaminca On iznin kesin izne ddnUsttiriilmesinden sonra siiresi 
i9erisinde bedellerin ve teminatin yatinlmasi ve noter tasdikli taahhiitname verilmesi halinde 
soz konusu 325 m2 lik ormanlik alan izin sahibine teslim edilecektir. 

Adapazan Orman Bdlge Mudurlugiinun 16.11.2005 tarihli ve 2910 sayih oluru ile 
Kizkale Elektrik Uretim San. Tic. Ltd. Sti. adma 7445 m2 lik ormanlik alanda Enerji Nakil 
Hatti tesisi i9in 49 yil siireyle bedelli kesin izin verilmistir. Arazi tahsis bedeli ile 
aga^landirma ve ORKOY dzel ddenek katki payi olarak toplam 14.857,00 YTL +KDV bedel 
ile 2.750,00 YTL tutanndaki teminatm siiresi k/inde yatinlmasi ve aynca noter tasdikli 
taahhiitname verilmesi durumunda saha teslimi izin lehtanna yapilacaktir. 

I 
ADANA MILLETVEKILI SAYIN HULUSI GUVEL' IN 

7/1878 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ONERGESI HAKKINDA 
CEVRE VE ORMAN BAKANLIGI'NIN CEVABI 

"6831 sayih Orman Kanunu'nun 13 tincu maddesi Uncifikrasinda; "Devlet ormanlari 
iginde veya bitisiginde bulunup, k&ylerde veya dagimk yerde oturanlardan; bulunduklan 
yerde kalkindirilmalari mumkiin gdriilenlere, bu Kanunun Ek 3 iincu maddesinde belirtilen 
fondan oncelikle yararlandirilarak kalkinmalartna katkida bulunulur. "denilmektedir. 

Bu Kanun maddesine istinaden; 

SORU 1. Adana ilimizde bulunan 621 orman kdyunde yasayan 350 bin orman kdylusu 
dikkate alindigmda, 2000-2007 yillarinda, sdz konusu Kanun maddesi uyannca amlan 
fondan kac orman kdylusu' yararlandirilmisttr? 

SORU 2. 2000-2007 yillarinda, sdz konusu Kanun maddesi uyannca amlan fon 
disinda Bakanliginiz biitcesinden orman kdylusunun kalkindinlmasi igin ne kadar pay 
ayrilmistir? 

CEVAP 1,2. 6831 sayih Orman Kanunu'nun Ek-3 maddesine gGre olusturulan Orman 
Kdyliileri Kalkinma Fonu, 4629 sayih Bazi Fonlann Tasfiyesi Hakkinda Kanun ile 
01.01.2002 tarihinden itibaren kaldinlmis olup; aym Kanunda yer alan hiikiim uyannca, fon 
kapsaminda yapilan faaliyetlerin devaminda yarar gdriildiigii k;in, faaliyetlere Genel Bince 
disiplini i9inde devam edilmistir. 

Adana tlinde 306 orman koyu mevcuttur ve bu koylerde yasayan nufus toplami ise 
70.401 dir. Orman kdylttlerine, 2000-2001 yillarinda Fon Bttlcesinden; ferdi krediler i9in 
455.578,00 YTL, kooperatif kredileri i9in 304.500,00 YTL destek saglanmistir. 2002-2007 
yillannda, Genel Biit9eden; ferdi krediler i9in 5.532.520,00 YTL, kooperatif kredileri i9in 
299.500,00 YTL kredi destegi saglanmi§tir. 

Adana ilinde ger9eklestirilen bu desteklerle, 1627 aileye sosyal ama^h, 472 aileye 
ekonomik ama9h ferdi kredi destegi, 432 kooperatif uyesi aileye kooperatif kredi destegi 
saglanmi§ olup, toplam 2531 aile ORKOY kredilerinden yararlandmlmi§tir. Bir baska ifade 
ile bu ddnemde ORKOY kredilerinden yaklasik 11.000 orman kdylUsfl yaralandinlmistir. 
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SORU 3 . Sdz konusu orman kdylerinin kalkindinlmasi igin yukanda amlan fon 
disinda Bakanliginiz 2008 biitgesinden ayrtlan pay ne kadardir? 

CEVAP 3. 2008 icin Adana iline, ferdi kredilendirme faaliyetlerini gerceklestirmek 
iizere Genel Btitceden 900.000,00 YTL lik ddenek aynlmistir. 

MUGLA MiLLETVEKILi SAYIN METIN ERGUN' UN 
7/1879 ESAS NUMARALIYAZILI SORU ONERGESI HAKKINDA 

CEVRE VE ORMAN BAKANLIGTNIN CEVABI 

Mugla Hi, Bodrum ilgemizin Mumcular, Mazi, Gdkpinar, Bayir gibi belde ve 
kdylerinde, gegtigimiz yil gikan orman yanginlarinda 700 hektarlik orman, zeytin agaglan ve 
an kovanlan yanarak yok olmus, kdyliilerin tek gegim kaynagi olan tanm neredeyse bitme 
noktasina gelmistir. Bu afet nedeniyle; zarar gdren kdyluye siit sigirciligi ve Giines Enerjisi 
ile Su Isitma Sistemi Projesinden kredinin saglandigi, ama birgok kdylunun bu krediyi 
istemedigi cevap yazimzda belirtilmektedir. Sunulan kredinin geri ddemesinin faizli olmasi, 
bir zeytin agacimn yetismesinin gok uzun yillar gerektirmesi nedeniyle kdylumiiz krediyi 
kullanmaktan korkmus ve nihayetinde kullanmamistir. Aynca Bakanhgimzca gdnderilen 70 
bin zeytin agaci fidam kalitesiz ve ydre topragina uygun olmadigi igin iiretici fidanlari ya 
almamis, ya da aldi ise kullanamamistir. Bu Baglamda; 

SORU 1. Bu tiir afetlerde zarar gdren kdyluye faizli kredi uygulamak yerine, faizsiz 
uzun vade de ddemenin yapilabilecegi imkanlar sunulamaz mi? 

SORU 2. Bdyle bir gahsma yaptirmayi diisiiniiyor musunuz? 

CEVAP 1,2. Orman kdyliilerine kullandirilan ferdi kredilerde, T.C. Ziraat Bankasi'nm 
kiiciik olcekli tanmsal isletme tammina giren tiiketicilere uyguladigi kredi faizlerinin 1/7 si 
oraninda yilhk faiz uygulanmakta olup, bu da yilhk %3 oramna tekabtil etmektedir. Siit 
Sigirciligi Kredisinin geri ddeme siiresi ise, 1 yil ddemesiz ddnem ile birlikte toplam 6 yildir. 
Cok diisiik uygulanan bu faiz oraninm degistirilmesine veya odeme siiresinin uzatilmasina 
ihtiyac bulunmadigi du§iinulmektedir. 

SORU 3. Topraga uyumsuz, kalitesiz zeytin fidanlari yerine uygun fidanlann temini 
konusunda Bakanhk olarak yapilan bir gahsmamz var mi? Var ise zarar gdren iireticiye ne 
zaman ulastmlacaktir? 

CEVAP 3 . Yangina maruz kalan kdyliilere, Bodrum Kaymakamhginca zeytin fidam 
dagitilmi§ olup; zeytincilik konusu, Tanm ve Kdyisjeri Bakanhginin gdrev alaruna 
girmektedir. 
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MUGLA MtLLETVEKILt SAYIN METIN ERGUN' UN 
7/1880 ESAS NUMARALIYAZILI SORU ONERGESi HAKKINDA 

CEVRE VE ORMAN BAKANLIGI'NIN CEVABI 

Mugla ili Milas ilgemize bagh Egridere, Kurudere civar kdylerde yaklasik 1500 
doniim tanm alam ve zeytinlik alan yanarak kill olmus, buna istinaden Bakanhgimzca zarar 
goren koyliiye siit sigircihgi ve Gunes Enerjisi ile Su Isitma Sistemi Projesinden kredinin 
saglandigi, ama birgok kdylunun bu krediyi istemedigi cevap yazinizda belirtilmektedir. 
Sunulan kredinin geri odemesinin faizli olmasi, bir zeytin agacinin yetismesinin gok uzun 
yillar gerektirmesi nedeniyle koylumuz krediyi kullanmaktan korkmus ve nihayetinde 
kullanmamistir. Bu Baglamda; 

SORU 1. Bu tiir afetlerde zarar goren kdyluye faizli kredi uygulamak yerine, faizsiz 
uzun vade de odemenin yapilabilecegi imkanlar sunulamaz mi? 

SORU 2. Boyle bir galisma yaptirmayi diisiinuyor musunuz? 

CEVAP 1,2. Orman kbyliilerine kullandinlan ferdi kredilerde, T.C. Ziraat Bankasi'nin 
kuguk Olcekli tanmsal isletme tammina giren tuketicilere uyguladigi kredi faizlerinin 1/7 si 
oraninda yillik faiz uygulanmakta olup, bu da yilhk %3 oranina tekabiil etmektedir. Siit 
Sigircihgi Kredisinin geri 6deme stiresi ise, 1 yil Odemesiz dflnem ile birlikte toplam 6 yildir. 
Cok diisiik uygulanan bu faiz oraninm degistirilmesine veya Odeme siiresinin uzatilmasina 
ihtiyag bulunmadigi diistoulmektedir. 

18.- Mugla Milletvekili Metin Ergun 'un, yeniden gelen turistlerle ilgili istatistiki bilgi teminine 
iliskin sorusu ve Kiiltiir ve Turizm Bakam Ertugrul Giinay'm cevabi (7/1893) 

Bir Ulkenin tur izm polit ikasinin en saghkli ve en dogru belirleyicisinin 
"yeniden ge lmeler" o ldugunu, yapilan istatistiklere grJre daha onceki yillarda 
Ulkemize gelen turistin % 42 ' s in in yeniden Ulkemizi ziyaret ettigini, yine 
yapilan istatistiklere go re gumimtizde bu oranin ne yazik ki % 5 ' ler seviyesine 
dusUigunii belirttigim soru one rgeme istinaden verdiginiz cevapta; Bakanhk 
olarak boyle bir istatistiki arastirma ve bilginin bulunmadigini 
belirtmektesiniz. Bu bag l amda ; 

-Ulkemiz ekonomis inde 90k biiyiik bir oneme sahip olan tur izmden, elde 
edilen gelirdeki diisus. veya yukselism gostergesi olabilecek, "yeniden 
gelmeler" istatistiki bilgilerini ozel sektorden temin e tmek veya Bakanhk 
olarak boyle bir gahsmayi yapt i rmak gibi bir diistinceniz var mi? 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Asagidaki so ru lanmin Kiiltiir ve Turizm Bakam Sayin Ertugrul 
G U N A Y tarafindan yazih olarak cevaplandinlmasini arz ederim. 

Pro*nJl-.Metin ERGUN 
Mugla Milletvekili 
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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi: TBMM Baskanligi Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhginin 18/02/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/1893 sayih yazisi. 

Mugla Milletvekili Prof. Dr. Metin ERGUN'un 7/1893 Esas No'lu soru onergesinin 
cevabi ekte sunulmaktadir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertugrul GUNAY 
Bakan 

EKLER: 
Cevap 
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T.C. 
KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI 

Strateji Gelistirme Baskanligi 

Sayi : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 - £3 ^ \1 I Ol /2008 
Konu : Soru Onergesi 



T B M M B: 7 5 1 1 . 3 . 2008 

M U G L A M I L L E T V E K I L I S A Y I N M E T I N E R G U N ' U N 7 /1893 E S A S N O ' L U Y A Z I L I 
S O R U O N E R G E S I N E I S T I N A D E N H A Z I R L A N A N B A K A N L I G I M I Z C E V A B I 

Bir Ulkenin turizm politikasinin en saghkh ve en dogru belirleyicisinin "yeniden 
gelmeler" oldugunu, yapilan istatistiklere gore daha dnceki yillarda iilkemize gelen turistin 
%42'sinin yeniden ulkemizi ziyaret ettigini, yine yapilan istatistiklere gore giimimiizde bu 
oranm ne yazik ki %5'ler seviyesine du§tiigunii belirttigim soru onergeme istinaden 
verdiginiz cevapta; Bakanhk olarak bdyle bir istatistiki arasbrma ve bilginin bulunmadigini 
belirtmektesiniz. Bu baglamda; 

S O R U 1: Ulkemiz ekonomisinde cok biiyiik bir dneme sahip olan turizmden, elde 
edilen gelirdeki diisiis veya yiikselisjn gdstergesi olabilecek, "yeniden gelmeler" istatistiki 
bilgilerini dzel sektdrden temin etmek veya Bakanhk olarak bdyle bir cahsmayi yaptirmak 
gibi bir du§unceniz var midir? 

C E V A P 1: Ulkemize gelen turistin birden fazla gelmesinden 90k, yiiksek gelir 
grubuna sahip turist sayisinin 9ogalmasi gelirlerimizin artinlmasi a9ismdan dnem arz 
etmektedir. 

Bu baglamda Diinya'daki yeni turizm egilimlerine bakildiginda; dogasi 
bozulmamis veya korunan destinasyonlara ilginin daha 90k artacagi; ki§isel motivasyonun 
destinasyonun 9ekiciliginin dniine ge9ecegi, yeni deneyimler kazandiracak, yetenekleri ortaya 
9ikaracak, kendini gelistirmeye imkan saglayacak gezilerin tercih edilecegi; kuresel lsmmaya 
bagh olarak yaz sezonu disinda yapilacak seyahatlerde artis yasanacagi; son dakika kararlan 
ile yapilan seyahatlerin arti§ gdsterecegi; kiiresellesme nedeniyle destinasyonlara baghhgin 
azalacagi artik destinasyonlann markalasma yoluna gitmesi ve yeni uriinler ortaya koymalan 
gerektigi; kultur turizminde arti§ gdriilecegi, bilin9li ve egitimli miisteriler uriin hakkinda 
daha fazla ve kapsamh bilgi talep edecekleri, gen9lik turizmi ve dgrenci seyahatlerinde artis 
yasanacagi; saglik turizmi ama9h seyahatlerde arti§lar gdriilecegi; gen9lik turizmi ziyaret9ileri 
gelecegin potansiyel sehir ve kultur turizmi ziyaret9ileri olacagi; macera ve alternatif turizm 
iiriinlerinin artis gdsterecegi; internet ve teknoloji tiiketicilerinin tatil tercihlerini 
belirlemelerinde ve reklamda daha on plana 9ikacagi, tanitimda kamu-dzel sektor isbirliginin 
artacagi; kurvaziyer turizmi ve endiistrisinde beklenenin dtesinde gelisme yasanacagi, ikinci 
konut sahibi olmak amaciyla yapilan yatinmlarda artislar gdriilecegi; "Keyif sehirleri "ve 
"keyif yemekleri" kavramimn biitiin diinyaya yayilacagi; biiyiik ahsveris merkezlerinden 90k 
kiicuk caph yerel/ydreye dzgii ahsveri§ ve el sanatlan merkezlerinin tercih edilecegi; 
tuketicinin neler yapabilecegini belirten ve duygulara seslenen mesajlann tatil kararlannda 
daha dnemli olacagi; 2023 yihnda orta ya§ grubu olarak adlandinlan 50 yas ve iizeri 
tuketicilerin daha fazla bos zamani olacagi ve daha 90k seyahat edecekleri beklenmektedir. 

Bakanligim yeni turizm egilimlerini goz dniinde bulundurarak; gecmis yillarda 
oldugu gibi 2008 yihnda da tanitim stratejilerini belirlemi§ ve yuriifulecek tanitim 
faaliyetlerini bu dogrultuda planlamaktadir. 
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Ulkemizde, achk sininnin 700 YTL, asgari (icretin 435 YTL oldugu, halkimizin son 
bes yil icerisinde hizla yoksullastigi, gelir dagilimindaki adaletsizlik ve yetersiz beslenme 
sonucu da verem hastalanmn sayismda ciddi bir arti§ oldugu yetkililer tarafindan ifade 
edilmektedir. 

2005 yihnda tespit edilen 20 bin 535 verem vakasinin, 18 bin 753'ilniin vereme yeni 
yakalananlann olusturdugu, vereme yakalanma hizuun 1996 yihnda verem vakasmalOO binde 
33 kiside rastlanirken, yapilan mUcadele ve hallon bilinclenmesi ile yeteri ve dengeli 
beslenmeye dikkat etmesi sonucu 2002 yihnda dfisiis gSstererek, verem vakasi 100 bin de 22 
kisiye kadar dtismiistiir. 

2002 yihndan itibaren guniimuz kadar verem vakalannda hizla artis oldugu, 100 bin 
kiside 28,5 oranina gikarak arttigi gosterdigi 

Verem oranindaki bu artis konunun ciddiye ahnmasi gerektiginin bir isaretidir. 
Buna gore; 
1) Sendikalar, Odalar, kamu kurum ve kuruluslan tarafindan yapilan arastirmalar sonu 

aglik sininnin 700 YTL oldugu, bir ortamda, 435 YTL olan asgari iicretle, halkimizin dengeli 
ve saglikh beslenebilecegine inamyor musunuz? Inamyorsamz rakamlan ortaya^koyarak 
dengeli ve saglikh beslenebilecegini ortaya koyabilir misiniz? 

2) Rakamlann da ortaya koydugu gibi, 1996 yilindan 2002 yihna kadar verilen 
miicadele, yaratilan bilinc dtizeyi ile yeterli ve dengeli beslenme sonucu verem vakalanndaki 
artt sin oniine gegildigi gflrtilttrken, 2002 yihndan sonra ki veriler de de gOrtlldugti gibi 100 bin 
de 23 den, artis gOstererek 100 binde 28,5'e giktigi gOrtilmektedir. Bu durumda ya yeteri 
kadar miicadele verilmedigi, yada uygulamis oldugunuz yanhs ekonomik politikalar sonucu, 
halkimiz fakirlestigi igin, yeterli ve dengeli beslenememistir. Verem vakalanndaki artisin 
sebebi, yeteri kadar miicadele verilmemesi midir? Yoksa yoksulluk sonucu yeteri ve dengeli 
beslenememek midir? Verem vakalanndaki artism gergek sebebi bunlardan hangisidir? 

3) Verem hastaliginm tedavisi toplumsal bir sorumluluk oldugu igin hastalann 
ilaglannin Ocretsiz olarak karsilanmasi ve dogumdan itibaren izlenerek tedavi altina ahnmasi 
gerekirken, son bes yil igerisinde ticarethaneye d5nUstiiriilen kamu hastanelerinde verem 
tedavisi igin aynlan yataklann azaltildigi iddia edilmektedir. Bu iddialar dogru mudur? Dogru 
ise verem hastalanna ayn lan yatak sayisi azaltarak mi veremle savasta basanh olunacaktir? 

4) Veremin en yaygm oldugu Istanbul'da Heybeliada GOgiis Hastaliklan Hastanesi ve 
Beykoz Saray Hastanesi'nde verem hastalanna aynlan yataklanmn getirilerinin diisiik olmasi 
gerekgesi ile kapatildigi iddia edilmektedir. Bu iddialar dogru mudur? Dogru ise, Bakanligimz 
veremle miicadelede kar amaci mi gttdtlyor? Bu zihniyetle mi verem hastaliginm finune 
gegilebilecektir? 
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19.- Kirklareli Milletvekili Tansel Bans 'in, saglikh beslenme ile verem hastahgindaki artisa ve 
tedavi kurumlanna iliskin sorusu ve Saglik Bakam Recep Akdag'in cevabi (7/1906) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin Saghk Bakam Saym Recep Akdag tarafindan w)**W olarak 
cevaplandinlmasi igin geregini arz ederim. / 



TBMM B: 75 11 . 3 . 2008 

T.C. 
SAGLIK BAKANLIGI 

Verem Savasi Dairesi Baskanhgi 

Sayi : B.10.0.VSD.0.00.00.07-610 f L\\^ 
Konu: Yazih Soru Onergesi Cevabi 

TURKtYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGI 
GENEL SEKRETERLiGINE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi 
Kanunlar ve Kararlar Mudiirlugu) 

Ilgi: 18 Subat 2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3558 sayih yazi, 

Kirklareli Milletvekili Sayin Tansel BARI§ tarafmdan verilen "Saghkh beslenme ile 
verem hastahgindaki artisa ve tedavi kurumlarina iliskin" yazih soru dnergesinin cevabi 
ilisikte sunulmaktadir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAG 
Bakan 

EK-1 Onerge Cevabi 
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Kirklareli Milletvekili Saym Tansel BARIS tarafindan verilen "Saglikh beslenme ile 
verem hastahgindaki artisa ve tedavi kurumlarina iliskin" 7/1906 sira sayih yazih soru 

onergesinin cevabidir. 

SORULAR: 

Ulkemizde, aghk sininnin 700 YTL, asgari ucretin 435 YTL oldugu, halkimizin son bes 
yil icerisinde hizla yoksullastigi, gelir dagihmindaki adaletsizlik ve yetersi beslenme sonucu 
da verem hastalannin sayisinda ciddi bir artis oldugu yetkililer tarafindan ifade edilmektedir. 

2005 yihnda tespit edilen 20 bin 535 verem vakasimn, 18 bin 753'iinun vereme yeni 
yakalananlann olusturdugu, vereme yakalanma hizimn 1996 yihnda verem vakasina 100 
binde 33 kiside rastlanirken, yapilan miicadele ve halkin bilinclenmesi ile yeteri ve dengeli 
beslenmeye dikkat etmesi sonucu 2002 yihnda diisiis gostererek, verem vakasi 100 binde 22 
kisiye kadar dusmusttir. 

2002 yihndan itibaren gunumiize kadar verem vakalannda hizla artis oldugu, 100 bin 
kiside 28,5 oramna gikarak arttigi gosterdigi 

Verem oranindaki bu artis konunun ciddiye ahnmasi gerektiginin bir isaretidir. 

Buna gore; 
1. Sendikalar, odalar, kamu kurum ve kuruluslari tarafindan yapilan arastirmalar sonu 

achk sininnin 700 YTL oldugu, bir ortamda, 435 YTL olan asgari iicretle, halkimizin dengeli 
ve saglikh beslenebilecegine inamyor musunuz? inaniyorsaniz rakamlari ortaya koyarak 
dengeli ve saglikh beslenebilecegini ortaya koyabilir misiniz? 

2. Rakamlann da ortaya koydugu gibi, 1996 yihnda 2002 yihna kadar verilen 
miicadele, yaratilan biling diizeyi ile yeterli ve dengeli beslenme sonucu verem vakalanndaki 
artisin oniine gecildigi goriiliirken, 2002 yihndan sonraki verilerde de goruldugii gibi 100 
binde 23'den, artis gostererek 100 binde 28,5'e ciktigi goriilmektedir. Bu durumda ya yeteri 
kadar miicadele verilmedigi, yada uygulamis oldugunuz yanhs ekonomik politikalar sonucu, 
halkimiz fakirlestigi igin, yeterli ve dengeli beslenememistir. Verem vakalanndaki artisin 
sebebi, yeteri kadar miicadele verilmemesi midir? Yoksa yoksulluk sonucu yeteri ve dengeli 
beslenememek midir? Verem vakalanndaki artisin gergek sebebi bunlardan hangisidir? 

3. Verem hastaliginm tedavisi toplumsal bir sorumluluk oldugu igin hastalann 
ilaglanmn ticretsiz olarak karsilanmasi ve dogumdan itibaren izlenerek tedavi altina ahnmasi 
gerekirken, son bes yil igerisinde ticarethaneye donti§turiilen kamu hastanelerinde verem 
tedavisi igin aynlan yataklann azaltildigi iddia edilmektedir. Bu iddialar dogru mudur? Dogru 
ise verem hastalanna aynlan yatak sayisi azaltarak mi veremle savasta basanli olunacaktir? 

4. Veremin en yaygin oldugu istanbul'da Heybeliada Gogiis Hastahklan Hastanesi 
ve Beykoz Saray Hastanesi'nde verem hastalanna aynlan yataklarimn getirilerinin diisiik 
olmasi gerekgesi ile kapatildigi iddia edilmektedir. Bu iddialar dogru mudur? Dogru ise, 
Bakanhgimz veremle mticadelede kar amaci mi giidtiyor? Bu zihniyetle mi verem hastaliginm 
oniine gegilebilecektir? 
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CEVAPLAR: 

Httktimetimiz, "saghkh ekonomi-ekonomik saghk" ilkesini siar edinmistir. Gdrevi 
devraldigimiz tarihten bugiine kadar toplumun sosyal ve ekonomik diizeyi ile yasam 
standartlarmdaki ytikselis, tiim kamuoyu nezdinde memnuniyetle karsilanmaktadir. Saghkta 
Ddntistim Programi cercevesinde ytiruttiigtimtiz icraatlarimiz, 22 Temmuz secimlerinde 
halkimizin tevecctih ve onayma mazhar olmu§tur. Halkimiz bir takim vehimlerle hayali 
tablolar gizen ve demogoji tireten zihniyete prim vermemistir 

1-2. Veremin tiim diinyada dnemli bir halk saghgi sorunu oldugu bir gercektir. Diinya 
Saghk Orgiitii raporlanna gore Diinya niifusunun 1/3'ti verem hastasi olmaksizin verem 
mikrobunu almis durumdadir. Verem hastalari bu gruptan 9ikmaktadir. Bu bilimsel gergek 
ulkemiz icin de gecerlidir. Yapilacak is Diinya Saghk Orgtittt'niin ortaya koydugu stratejide 
de belirtildigi gibi verem hastalanmn en az % 70'ini bulmak ve en az % 85 basan ile tedavi 
etmektir. Bizim stratejimiz de budur. Bu anlamda cahsmalannizi etkin bir sekilde arttinrsamz 
daha fazla hastaya, daha yiiksek oranda tedavi basansina ulasirsiniz. Nitekim Diinya Saghk 
Orgiitii her iilke igin beklenen hasta sayisim tahmin eder. Asgari kriter bu tahmin edilen 
hastalann % 70'ini ortaya gikarmaktir. DSO raporlanna gdre 2001 yihnda Tiirkiye'de 
bulunmasi beklenen hastalann % 43'tine, 2002 yihnda % 62'sine ulasilmistir. Bakanhgim 
ddneminde ise yine Diinya Saglik Orgiitii verilerine gdre % 89'una ulasilmistir. DSO Avrupa 
bdlgesinde bu oran %68'dir. Bu, veremle mticadeleyi ne denli onemsedigimizin ve 
basanmizin dnemli bir gdstergesidir. Gecmis ddnemler gibi ulasilmamis verem hastalari 
birakan ve veremli hasta sayisim oldugunun 90k altinda gdsteren bir politika degil, Diinya 
Saghk Orgiitii hedeflerinin 90k iizerinde vakayi tespit eden ve tedavi ederek gelecek nesillere 
verem hastalanni miras birakmayacak bir politika ve gahsma igerisindeyiz. Tablo bdyle iken 
ekonomi ders kitaplanna girecek boyutta "ekonomik kriz" yasanan ddnemlerle, bugtinkti 
istikrar ddnemlerini kiyaslamak insaf smirlanna sigmamaktadir. 

3. Veremde ilagla tedaviden dnceki ddnemlere ait sanatoryum sistemi, modern tedavi 
metodlanyla yer degistirmistir. Artik verem hastalari ticretsiz olarak temin edilen verem 
ilaglan ile basanyla tedavi edilmektedir. Tedavide esas olan, Diinya Saghk Orgiitii 
dnerilerinde oldugu gibi, tiim hastalann gdzetim altinda ilaglanni almalanni saglamak ve 
tedavi olmalanni garanti altina almaktir. Bizim yaptigimiz da budur. Bakanhgi devraldigim 
ddnemlerde %3 olan dogrudan gdzetim altinda tedavi uygulamasi son iki yildir tiim tilkeye 
yaygmlastinlmis, hastalann %90'dan fazlasi dogrudan gdzetim altinda tedavi edilmeye 
baslanmistir. Tibbi endikasyon bulunan verem hastalari ise yatarak tedavi edilmektedir. 22 
Gdgtis Hastaliklari Hastanesi ve 4 Egitim tipi Gdgtis Hastaliklan Hastanesi gdz dniine 
almdiginda, hastaligin tedavisi igin vereme aynlan yataklanmizin doluluk orani ortalama % 
50-70 arasinda degismektedir ve yatmasi gerekecek higbir hasta agikta kalmamaktadir. 

4. istanbul tli Heybeliada Sanatoryumu Gdgtis Hastaliklan ve Gdgtis Cerrahisi 
Egitim ve Arastirma Hastanesinin fiziki sartlanndaki yetersizlik, saglik personeli ve hasta 
ulasimindaki gtigltikler nedeniyle hastanedeki klinikler, personel ve malzemeleriyle birlikte 
Stireyyapasa Gdgtis ve Kalp-Damar Hastaliklan Egitim ve Arastirma Hastanesine 
nakledilmistir. istanbul Ili Beykoz Cocuk Gdgtis Hastaliklan Hastanesi, saghk hizmetinin 
daha etkin ve daha kaliteli verilebilmesi igin tiim personel ve teghizati ile birlikte Stireyyapasa 
Gdgtis ve Kalp-Damar Hastaliklan Egitim ve Arastirma Hastanesine nakledilmistir. 

Biitiin bu planlamalar hastalara daha iyi sartlarda ve kaliteli hizmet sunumu igin 
yapilmistir. iddialar dogru degildir. 
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20.- Istanbul Milletvekili Kemal Kihcdaroglu 'nun, ithalatqi birliklerine toplanan paralann aki-
betine iliskin sorusu ve Devlet Bakani Kursad Tuzmen 'in cevabi (7/1919) 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Asagida yer alan sorulanmin Devlet Bakani Sayin Kursat Tuzmen tarafmdan 

yazih olarak yamtlanmasini saygilanmla dilerim. 

1. Subat 2008 tarihli Vatan Gazetesinde "ithalatci birliklerinin kayip 5 milyon YTL'si 

araniyor" basjikli haberde yer alan bazi iddialar, ayni giin Dis Ticaret Mustesarhgi 

tarafmdan yapilan bir aciklama ile yanitlanmistir. Ancak, ayni haberde Turk 

ihracatcilar Meclisinin koordinasyonu ve Ihracatci Birliklerinin ortakhgiyla kurulmu§ 

olan TlM Ticaret Net Bilisim Hizmetleri Anonim Sirketine iliskin iddialara yanit 

verilmemistir. Bu baglamda; 

1. ithalatci Birliklerine ait toplanan paralar hangi amaca ydnelik olarak 

toplanmistir ve toplanan paralardan masraflar disinda kurulus amacina ydnelik 

olarak bir harcamada bulunulmamasmin gerekceleri nedir? 

2. ithalatgi Birliklerinin giris aidati olarak topladigi paralar, hangi bankalarda ne 

tutarda degerlendirilmistir? Toplanan paralann kamu bankalari dismdaki dzel 

bankaya yatirilmasinin gerekpeleri nedir? 

3. TTN adh §irkete kuruldugu tarihten itibaren ihracatci birliklerinden aktarilan 

para tutan nedir? Sirketin 6 milyon YTL'sinin akibetinin bilinmedigine iliskin 

iddialar dogru mudur? 

4. Gumruk TOketim Kooperatifinden adi ge?en sirkete kaynak aktanldigi dogru 

mudur, eger dogru ise, yillar itibariyle ne kadar kaynak aktarilmistir? 

Kemal Kihcdaroglu 
istanbul Milletvekili 
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T.C. 
BASBAKANLIK 

Dis Ticaret Mustesarhgi 

Say. :B.02.1.DTM.0.09.00.00 /<4>?) Q 6 03.2003* 9 7 2 0 
Konu : Yazih Soru Onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

ilgi : 18/02/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1919-3608/7863 sayih yazilan. 

Ilgi'de kayith yazilan eki istanbul Milletvekili Sn. Kemal KILICDAROGLU tarafmdan 
verilen 7/1919 sayih yazih soru onergesine iliskin cevap ekte sunulmaktadir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kiirsad TUZMEN 
Devlet Bakani 

EKLER: 
1-Yazi 
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Istanbul Milletvekili Sn v Kemal KILICDAROGLU tarafindan verilen 7/1919 saydi soru 
Onergesi: 

1: ithalatcilarin kurumsal yapiya kavu§turulmasi amaciyla kurulan hhalatgi Birlikleri adina 
100 YTL giris aidati alliums olup Ithalatgi Birliklerinin Kurulus. Genel Kurul toplantilarinda diger 
hususlarla birlikte Ithalat9i Birliklerinin biitceleri de kabul edilmistir. 

2: Ithalatgi Birliklerinin kurulus asamasinda, sekreteryasiru yuriitrnekle sorumlu olan 
{Coordinator ihracatci Birliklerince toplanan giris aidatlan gitalin kosullarina g6re en iyi sartlarda 
degerlendirilmis olup paralannin bulundugu bankalar, para miktarlari, vadeleri ve faiz oranlan 
asagidaki tabloda sunulmustur. 

Birlik Tutar (YTL) Banka 
Tekstil ve Konf. ith. Bir. 567.159,55 Vakifbank% 16,50 

01.07.2008 (Sirinevler $b.) 
Kimya Sanayi ith. Bir. 564.807,73 Vakifbank% 16,50 

01.07.2008 (Sirinevler Sb.) 
Maden ith. Bir. 789.529,08 Ziraat Bankasi % 18,30 

24.03.2008 (Yesilkoy§b.) 
EleLElk. Ith. Bir. 861.423,99 Ziraat Bankasi % 18,30 

24.03.2008 (Yesilkoy §b.) 
Makine ith. Bir. 872.302,33 Ziraat Bankasi % 18,30 

24.03.2008 (Yesilk6y §b.) 
Nakil Vasitalan ith. Bir. 184.111,43 Anadolu Bank % 17,00 

22.04.2008 (Niliifer Sb.) 
Tanm ve Orman ith. Bir. 458.692,01 Vakifbank% 17,75 

27.03.2008 (Sirinevler §b.) , 
TOPLAM 4.298.026,12 

3: ihracatci Birliklerinin hukuki stattisiinii diizenleyen 93/4614 sayih "ihracatci Birliklerinin 
Kurulusu, isleyisi, tstigal Sahalan, Organlan, Uyelerinin Hak ve Yukumluluklerine dair Karar"m 
ihracat9i Birliklerinin Gorevlerini diizenleyen 5 inci maddesinin (i) bendinde "Uyelerine ortak 
hizmet verecek sirket, tesis ve isletmeler kurmak; kurulmus olanlara istirak etmek" yolunda 
diizenleme bulunmaktadir. Anilan Karann, Yonetim Kurulunun Gorevlerini diizenleyen 24 uncti 
maddesinin (g) bendine gore ise, sirket kurmak veya kurulmus olanlara istirak etmek igin Yonetim 
Kurulu karan gerekmektedir. 

Bu cercevede, ihracatci firmalanmizin modem bilgi teknolojilerini kullanma konusunda 
bilinci arttirmak, internet, bilgi ve iletisim teknolojileri konusunda her turlii danismanhk ve bakim 
hizmetleri ile web sayfasi tasanmi yapmak ve bu itibarla firmalarimizi e-ticarete hazirlamak vb. 
hizmetlerin yerine getirilmesini teminen, asagida yer alan ihracatci birliklerinin ySnetim kurulu 
kararlanna istinaden Miistesarhk Makaminin 21/07/2003 tarihli ve 2003/963 sayih Onaylari ile 
Tiirkiye ihracatcilar Meclisi'nin (TiM) organizasyonunda TiM Ticaret Noktasi (TTN) A.S-
01/08/2003 tarihinde kurulmustur. Anilan sirkete; 

-istanbul Tekstil ve Hammaddeleri ihr. Bir. 212adet hisse (53.000 YTL) 
-istanbul Hazir Giyim ve Konfeksiyon ihr. Bir. 4 adet hisse (1.000 YTL) 
-istanbul Deri ve Mamulleri ihr. Bir. 4 adet hisse (1.000 YTL) 
-istanbul Hah ihr. Bir. 4 adet hisse (1.000 YTL) 
-istanbul Elektrik-Elektronik Mamulleri Ihr. Bir. 4 adet hisse (1.000 YTL) 
-istanbul Canh Hayvan, Su Oriinleri ve Mamulleri ihr. Bir. 4 adet hisse (1.000 YTL) 
ile ortak olmustur. 
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Muteakiben, gergeklestirilen sermaye artinmi ile 2006 yihnda, istanbul Elektrik Elektronik 
Mamulleri ihracatgilan Birligi Jiisse adedini 1004 adete gikarmis olup istanbul Demir ve Demir Disi 
Metaller, istanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, istanbul Elektrik Elektronik ve Makine Sanayii 
Mamulleri, istanbul Demir Celik ve Uludag Tasit Araglan ve Yan Sanayi ihracatgilan Birlikleri 
1000'er adet hisse ile sirkete ortak olmuslardir. Ayni yil 1000 adet hisse ile amlan sirkete ortak olan 
Orta Anadolu Makine ve Aksamlan ihracatgilan Birligi ortaklik payinin sadece dortte birini 
Odemistir. 

Sirketin ortaklan olan ihracatgi Birlikleri (kurulus ve sermaye artisi dahil olmak iizere) amlan 
sirkete toplam, 2.620.500 YTL kaynak saglanmis olup ortaklik yapismin mevcut durumu asagida 
sunulmaktadir: 

SiRKET ORTAfJl HISSE 
ADEDI 

HtSSE ADEDI / 
BiRLIKCE 
ODENEN 

SERMAYE 

SIRKETIN 
MEVCUT 

SERMAYESI 

KURULUS / 
ISTlRAK 
TARIHI 

Istanbul Demir ve Demir Disi Metaller Ihr. Birl. 
1.000 250.000,00 06.11.2006 

Istanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihr .Birl. 
1.000 250.000,00 06.11.2006 

Istanbul Elektrik Elektronik ve Makine San. 
Mam.lhr.Birl. 

1.004 251.000,00 06.11.2006 

Istanbul Demir Qelik ihr.Birl. 1.000 250.000,00 06.11.2006 

istanbul Canli Hay van Ihr. Birl. 4 1.000,00 29.07.2003 

Istanbul Hazirgiyim ve Konfeksiyon ihr.Birl. 4 1.000,00 
2.808.000,00 29.07.2003 

istanbul Tekstil ihr.Birl. 5.212 1.303.000,00 29.07.2003 

istanbul Deri ve Mamulleri ihr.Birl. 4 1.000,00 29.07.2003 

istanbul Hall ihr.Birl. 4 1.000,00 29.07.2003 

Uludag Tasit Araclari ve Yan Sanayii Ihr. Birl. 1.000 250.000,00 20.10.2006 

Orta Anadolu Makine ve Aksamlan ihr.Birl.* 
1.000 62.500,00 20.10.2006 

TOPLAM: 11.232 2.620.500,00 
* Orta Anadolu Makine ve Aksamlan lhracatfilan Birligi, taahhllt ettigi 250.000 YTL tutanndaki sermaye payinin Wttnli Odemistir. 

Ote yandan, amlan sirketin kurmus. oldugu portalda yer almak igin Birlik iiyesi firmalar ile iiye 
firmalann bagh bulundugu birliklerin butgelerinden ve yedek akgelerinden veya Birliklerarasi Ortak 
Fondan yapilan katkilar asagida sunulmaktadir: 

istanbul Maden ve Metaller ihracatgi Birlikleri Genel Sekreterligi'nin btinyesinde yer alan 
istanbul Elektrik-Elektronik Mamulleri ihr. Birligi'nin 100 iiye firmasimn 1 yilhk TTN 
Portah tiyeligi igin toplam 115.000 - 130.000 YTL 
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Orta Anadolu ihracatei Birlikleri Genel Sekreterligine Makine ve Aksamlan Ihracatgi 
Birligine iiye firmalardan belirlenecek toplam 200 firmamn TTN Portalina iiyeligi igin 
toplam 230.000 YTL+KDV=271.400 YTL 

Ege ihracatci Birlikleri Genel Sekreterligi btinyesindeki Ihracatgi Birlikleri iiyesi firmalarin 
tanitimi amaciyla, 12 ihracatci Birlikleri 10'ar firma olmak iizere toplam 120 firmamn TTN 
Portahnda yer alabilmesi igin iiyelik aidati igin 156.000 YTL+KDV 

Aynca, TTN firmasimn faaliyetlerine iliskin olarak Tiirkiye Ihracatgilar Meclisi Genel 
Sekreterliginden ahnan 22/02/2008 tarihli yazida; kurulusundan itibaren TTN firmasi tarafindan 
yapilan harcama tutanmn 5.795.622,53 YTL oldugu ve sermaye dismda yapilan harcamalarin, 
gergeklestirilen faaliyetlerden elde edilen gelirle karsilandigi ifade edilmektedir. 

4: Giimriik Tiiketim Kooperatifinden adi gegen sirkete kaynak aktanmina iliskin Dis Ticaret 
Miistesarhgi kayitlannda herhangi bir bilgi bulunmamakta olup Tiirkiye ihracatgilar Meclisi Genel 
Sekreterligi'nden ahnan 25/02/2008 tarihli ve 253 sayih yazida TTN firmasimn Giimriik Tiiketim 
Kooperatifi ile aralannda herhangi bir finansal iliski olmadigi belirtilmektedir. 
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21.- Istanbul Milletvekili Ayse J ale Agirbas 'in, bankalarin uyguladiklari ucret ve komisyonlar-
daki farklihga iliskin sorusu ve Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisi Nazim Ekren 'in cevabi 

Asagidaki sorulanmin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisi Sayin Nazim EKREN 
tarafmdan yazili olarak cevaplandirilmasini saygilanmla arz ederim. 05/02/2008 

Bankalarin kredi kartlari, havale gibi temel bankacihk hizmetlerinden aldiklan Ucretler 
90k yiiksek seviyelere ulasmis durumdadir. Bir banka bir digerine oranla ayni nitelikteki 
islemler igin daha az veya daha 90k komisyon bedeli talep edebilmektedir. Havale ve EFT 
igin bankalarin islem basina aldiklan komisyonlar 5 YTL ile 22 YTL arasinda degismektedir. 
Bankalar arasinda islem Ucretlerinde biiyuk farkhhklar vatandaslanmizi magdur etmektedir. 

1-) Bankalarin uyguladiklari ucret ve komisyon tarifelerindeki farkhhgin sebepleti 
nelerdir? Cok bariz farkhhklann onlenmesi hususunda neden gerekli tedbirler 
ahnmamaktadir? 

2-) Bankacihk Duzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarin kredi kartian, 
havale gibi temel bankacihk hizmetleri igin neden belirli bir ucret belirlememektedir? BDDK 
s6z konusu duruma neden ilgisiz kalmaktadir? 

3) Bankalarin verdikleri hizmetlerin niteligini ve bunun karsiliginda talep ettikleri 
Ucretleri onceden mUsteriye bildirmesi konusunda bir duzenleme yapilmasi dusuniilmekte 
midir? 

(7/1920) 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

jysg^te'AGIRBAS 
>SP Istanbul Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIGT VE BASBAKAN YARDIMCILlGl 

Sayi : 8 . 0 2 . 0 . 0 0 3 / 0 / ^ 3 C& /^J/2008 

Konu : 7/1920 sayih 
yazih soru onergesi 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Ilgi: TBMM Baskanhgi'nin 18.02.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3558 sayih yazisi. 

istanbul Milletvekili Sayin Ayse Jale AGIRBAS tarafindan Tiirkiye Biiyiik Millet 
Meclisi Baskanhgi'na sunulan 7/1920 sayih yazih soru onergesinin cevabma iliskin olarak, 
Bankacihk Diizenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Baskanhgi'nin 29.02.2008 tarih ve 
BDDK.2008.01.DHD.KIK-3020 sayih yazisi ekte sunulmaktadir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nazim EKREN 
Devlet Bakam 

ve 
Basbakan Yardimcisi 

EK: BDDK'nun yazisi. 
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B A N K A C I L I K 1 D U Z E N L E M E V E D E N E T L E M E K U R U M U 

(Kurul Isleri ve Kararlar Miidiirliigii) 

Sayi : B D D K . 2 0 0 8 . 0 1 . D H D . K i K - J 0 2 ' 0 

Konu : Soru onergesi i 3 Vfc 

DEVLET BAKANLIGI VE BASBAKAN YARDIMCILIGINA 
(Sayin Nazim EKREN) 

ilgi: 19.02.2008 tarih ve B.02.0.003/01-606 sayih evrak akis ve talimat formu. 

ilgide kayith evrak akis ve talimat formu ekinde gOnderilen istanbul Milletvekili Ayse 
Jale AGIRBAS'in Tttrkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina sundugu 1920 sayih soru 
onergesinde yer alan hususlara iliskin cevaplarimiz asagida sunulmaktadir. 

Bilindigi iizere, 5411 sayih Bankacilik Kanununun 144 iincti maddesi "Bakanlar 
Kurulu, bankalann Odtinc para verme islemleri ve mevduat kabuliinde uygulanacak azami faiz 
oranlanni, katilma hesaplannda kar ve zarara katilma oranlanni, Ozel cari hesaplar dahil bu 
maddede belirtilen islemlerde saglanacak diger menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da 
oranlanm tespit etmeye, bunlari kismen veya tamamen serbest birakmaya yetkilidir. Bakanlar 
Kurulu, bu yetkilerini Merkez Bankasina devredebilir." hiikmtinii amirdir. 

Bakanlar Kurulunun, 2006/11188 sayih Mevduat ve Kredi Faiz Oranlan ve Katilma 
Hesaplari Kar ve Zarara Katilma Oranlan ile Ozel Cari Hesaplar Dahil Bu islemlerde 
Saglanacak Diger Menfaatler Hakkinda Karannin 4 iincii maddesinin 2 numarah fikrasi ise 
"Bankalann kredi istemlerinde saglayacaklan faiz disindaki diger menfaatlerin ve tahsil 
olunacak masraflann nitelikleri ile azami miktar ya da oranlan, bunlann kismen veya 
tamamen serbest birakilmasi Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasinca yayimlanacak 
tebliglerle diizenlenir." hiikmiinii amirdir. 

TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasinin 2006/1 sira nolu Mevduat ve Kredi Faiz 
Oranlan ve Katilma Hesaplan Kar ve Zarara Katilma Oranlan ile Kredi istemlerinde Faiz 
Disinda Saglanacak Diger Menfaatler Hakkinda Tebliginin 4 iincu maddesi uyannca, 
bankalarca, reeskont kaynakli krediler dismdaki kredilere uygulanacak faiz oranlan ile faiz 
dismda saglanacak diger menfaatlerin ve tahsil olunacak masraflann nitelikleri ve simrlan 
serbestce belirlenebilmektedir. 

Yukanda yer alan huktimlerden de anlasilacagi Uzere, bankalann islemlerinde 
uyguladiklan Ucret ve komisyonlar piyasa ve rekabet kosullan gergevesinde serbestge 
belirlenmektedir. Kurumumuzun, bankalann sOz konusu hizmetler karsihgmda aldiklan 
komisyon tutarlanyla ilgili diizenleme yapma yetkisi bulunmamaktadir. 

- 3 0 4 -



T B M M B: 75 11 . 3 . 2008 

Diger tarafitan, 5464 £ayih Banka Kartlari ve Kredi Kartlan Kanununun 26 nci 
maddesinin iigiincii fikrasmda, kredi kartlanna iliskin azami akdi ve gecikme faiz oranlanni 
tig ayda bir tespit etmeye Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasinin yetkili oldugu hukmii yer 
almaktadir. Sdz konusu oranlar tig ayda bir Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi tarafmdan 
belirlenerek duyurulmaktadir. 

Ote yandan, ayni Kanunun 24 iincii maddesinin birinci fikrasmda, kredi karti sdzlesme 
hiikiimleri hakkinda kart hamiline aynntih bilgi verilmesinin zorunlu oldugu, ikinci fikrasmda 
ise sdz konusu sdzlesmelerin sekil ve igeriginde yer almasi gereken asgari hususlarin 
Bankacihk Diizenleme ve Denetleme Kurulu tarafmdan belirlenecegi hiikme baglanmistir. 

Bu gergevede, 10.03.2007 tarih ve 26458 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Banka 
Kartlan ve Kredi Kartlan Hakkinda Ydnetmeligin 17 nci maddesinde, kredi karti 
sdzlesmesinde yer alan iicret, komisyon, masraf ve vergiler disinda kart hamilinden herhangi 
bir isim altinda ddeme talep edilemeyecegi, aynca sdzlesmede belirtilen iicret, komisyon ve 
masraflann kart hamilinin hesabina borg kaydedileceginin kart teslimi sirasinda kart hamiline 
yazih bilgilendirme ile yapilmasinin zonmlu oldugu hususlan diizenlenmistir. 

Bilgilerini arz ederim. 

Baskan 

Devlet"Baki-»rii ve 
Basbakan Yardtrr'oUî  

Tarihi o 3 - 0 > - lacft 
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22.- Antalya Milletvekili HUsnii Cdllii'niin, ABD yonetiminden, Tiirkiye ile ilgili aqiklamalarda 
laik ifadesi kullamlmamasinin istendigi iddiasina iliskin Basbakandan sorusu ve Disisleri Bakam 
Ali Babacan 'in cevabi (7/1923) 

Asagidaki sorulanmin Basbakan Sayin Tayip Erdogan tarafindan^yazili olarak 
yanitlanmasi igin geregini arz ederim. 30.01.2008 

1- ABD yonetiminden, Tiirkiye ile ilgili yapilacak aciklamalarda "laik" 
ifadesinin kullamlmamasinin istendigi dogru mudur? Bu talebin ABD'ye 
iletilmesi talimati kim tarafindan verilmistir? 

2- Boyle bir talep neden gundeme getmistir? Tiirkiye Cumhuriyeti'nin 
Anayasa'da da tanimlanan laik yapisimn vurgulanmasi kimleri rahatsiz 
etmektedir? 

3- Bu talep kim tarafindan, hangi yolla ABD yonetimine iletilmistir? 
Bilginiz disinda iletilmis ise, sorumlular hakkinda bir islem yapacak 
mistniz? ABD yonetiminden bu talebin dikkate almmamasini isteyecek 
misiniz? 

4- Konu bilginiz dahilinde ise, ABD disinda Avrupa Birligi organlari 
veya baska iilkelere de benzer talep iletilmis midir? Hangi iilkelere, hangi 
gerekce ile iletilmistir? 

5- Tiirkiye Cumhuriyeti ile ilgili zaman zaman "ihmli islam iilkesi" 
degerlendirmelerinin yapildigi bir donemde, laiklik vurgusunun 
yapilmasindan kagnilmasi, "ihmli islam" imajimn gelismesine yol acmaz 
mi? "Ihmli Islam" imaji Tiirkiye igin uygun mudur? Uygun degil ise, dis 
iliskilerde laik vurgusunn, onem verecek misiniz? 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 
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; T.C. 
DI§i$LERi BAKANLIGI 

Siyaset Planlama Genel Mudur Yardimcihgi 

Sayi 
Konu 

: B.06.0.SPGY.0.0-026.21 -2008/100362 
: Yazih Soru Onergesi/Hiisnii 

Cdlltt 1.0 Mart 2008 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

ilgi: Basbakanhga muhatap 18.02.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/1923-3491/7574 sayih yazilari. 

Antalya Milletvekili Husnii CdlhTniin Sayin Basbakanimiza ydnelttigi ve Saym 
Basbakanimizca, kendileri adma esgudumumde cevaplanmasi tensip olunan 7/1923 esas 
numarah yazih soru dnergesinin yamti ilisikte sunulmaktadir. 

Saygilanmla arzederim. 

Ali BABACAN 
Disisleri Bakani 

Ek: 1 sayfa. 
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ANTALYA MILLETVEKtLi HUSNU COLLU'NUN SAYIN BASBAKANIMIZA 
YONELTTIGI 7/1923 ESAS NO'LU YAZILI SORU ONERGESI 

SORULAR 

1- ABD yonetiminden Turkiye ile ilgili yapilacak aciklamalarda "laik" ifadesinin 
kullanilmamasinin istendigi dogru mudur? Bu talebin ABD'ye iletilmesi talimati kim 
tarafmdan verilmistir? 

2- Bdyle bir talep neden giindeme gelmistir? Turkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa'da da 
tammlanan laik yapisinm vurgulanmasi kimleri rahatsiz etmektedir? . 

3- Bu talep kim tarafmdan, hangi yolla ABD ydnetimine iletilmistir? Bilginiz disinda iletilmis 
ise sorumlular hakkinda bir islem yapacak misimz? ABD yonetiminden bu talebin dikkate 
ahnmamasmi isteyecek misiniz? * 

4- Konu bilginiz dahilinde ise ABD disinda Avrupa Birligi organlan veya baska iilkelere de 
benzer talep iletilmis midir? Hangi iilkelere, hangi gerekce ile iletilmistir? 

5-> Turkiye Cumhuriyeti ile ilgili zaman zaman "Ihmh islam Ulkesi" degerlendirmelerinin 
yapildigi bir ddnemde, laiklik vurgusunun yapilmasindan kacinilmasi "Ilimh islam" imajimn 
gelismesine yol acmaz mi? "Ihmh islam" imaji Tiirkiye igin uygun mudur? Uygun degil ise 
dis iliskilerde laik vurgusuna dnem verecek misiniz? 

CEVAP 

Tiirkiye ile ilgili yapilacak agiklamalarda "laik" ifadesinin kullanilmamasi ydniinde bir 
talebin herhangi bir yabanci iilke veya makama iletilmesi sdz konusu olmamistir. 

Diger taraftan, NATO iiyesi olan ve AB ile tarn tiyelik miizakereleri devam eden 
iilkemizin, kiiltiirler ve medeniyetler arasi bir uzlasi platformu olma dzelligini en belirgin 
sekilde yansitan, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteligi sadece bdlgemizde degil 
uluslararasi alanda da iilkemize dzel bir konum saglamaktadir. Bu itibarla, laik ve kdklii 
demokratik rejimi ile one gikan iilkemizin devlet yapisini olusturan temel bilesenler, dis 
iliskilerimizin sekillenmesinde belirgin bir rol oynamakta ve bu vasiflar her vesile ile 
gerektigi sekilde vurgulanmaktadir. 
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23.- Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, esnaf kayitlanndaki degisikliklere iliskin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakani Mehmet Zafer Caglayan 'in cevabi (7/1958) 

Asagidaki sorulanmin Sanayi ve Ticaret Bakani Sayin Zafer 
QAGLAYAN tarafmdan yazih olarak cevaplandirtlmasi igin geregini 
saygilanmla arz ederim. O^N^- \ 

AKP Hukumeti tarafmdan dike ekonomisinde iyilesme oldugu, 
enflasyonun dustugu, milii gelirin arttigi sekilde aciklamalar yapilmaktadir. 
Ancak bu, kucuk esnafa hicbir sekilde yansimamaktadir. Antalya'da kucuk 
sermayesi ile hizmet vermeye gahsan esnaf ve sanatkarlar, son birkac yih, 
ekonomik acidan cok sikmtili bir sekilde gecirmislerdir. Kepenk kapatan 
esnaf sayisi her gegen giin artarken, acilan isyeri sayisi ise azalmaktadir. 

SORU 1 : 2005, 2006 ve 2007 yillarinda Turkiye Esnaf Sanatkarlar 
Konfederasyonu'na yeni kayit yaptiran ve kaydmi sildiren kac esnafimiz 
bulunmaktadir? 

SORU 2 : 2005, 2006 ve 2007 yillarinda Antalya Esnaf Sanatkarlar Odalari 
Birligi'ne yeni kayit yaptiran ve kaydmi sildiren kac esnafimiz 
bulunmaktadir? 

SORU 3 : Antalya'da hizii bir nufus artisi bulunmasina ragmen, acilan 
esnaf sayisinm gun gegtikce azalmasimn nedeni nedir? 

SORU 4 : 2005 yilindan itibaren mali yili zarar ile kapatan esnafimizi da 
goz Sniinde bulundurursak, 2008 yilinda da kotuye gidi§ siirecek mi? Bu 
konuda Bakanhgimzca yapilan cahsmalar var midir? 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Tayfur SUNER 
Antalya Milletvekili 
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SANAYI V E T I C A R E T BAKANLIG I 
Basin ve Halkla iliskiler Musavirligi 

SAYI : B 14 0 BHI 0 00 00 02- 9 2-2- 0 4 -03- 2008 
KONU : Yazih Soru Onergesi 

TURKiYE BUYUK MJLLET MECLiSi BA§KANLIGI'NA 

JLGi: 22.02.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1958-3673/8030 sayih yazini; 

Antalya Milletvekili Tayfur SUNER'in, "Esnaf kayitlanndaki degisikliklere" iliskin o 
tarafimdan cevaplandinlmasini istedigi (7/1958) esas nolu yazili soru onergesi ile 
cevabimiz ekte takdim edilmistir. 

Bilgilerinizi ve geregini arz ederim. 

Zafer CAGLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

Ek: Onerge cevabi 

- 3 1 0 -



TBMM B: 75 1 1 . 3 . 2008 

ANTALYA MiLLETVEKlLl SAYIN TAYFUR SUNER'IN 
YAZILI SORU ONERGESINE iLISKIN CEVAPLARIMIZ 

AKP Hukiimeti tarafindan tilke ekonomisinde iyilesme oldugu, enfiasyonun diistiigii, 
milli gelirin arttigi seklinde agiklamalar yapilmaktadir. Ancak bu, kiiciik esnafa higbir sekilde 
yansimamaktadir. Antalya'da kiigtik sermayesi ile hizmet vermeye galisan esnaf ve 
sanatkarlar son birkac yih, ekonomik acidan 90k sikintih bir sekilde gegirmislerdir. Kepenk 
kapatan esnaf sayisi her gegen giln artarken, agilan isyeri sayisi ise azalmaktadir. 

SORU 1: 2005, 2006 ve 2007 yillarinda Tiirkiye Esnaf ve Sanatkan 
Konfcderasyonuna yeni kayit yaptiran ve kaydini sildiren kac esnafimiz 
bulunmaktadir? 

SORU 2: 2005, 2006 ve 2007 yillarinda Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalari 
Birligine yeni kayit yaptiran ve kaydini sildiren kac esnafimiz bulunmaktadir? 

SORU 3: Antalya'da hizh bir niifus artisi bulunmasina ragmen, acilan esnaf 
sayisimn giin gectikce azalmasinm neden nedir? 

SORU 4: 2005 yihndan itibaren mali yih zarar ile kapatan esnafimizi da goz 
(inunde bulundurursak 2008 yihnda da kotuye gidis siirecek mi? Bu konuda 
Bakanhgimzca yapilan cahsmalar var midir. 

CEVAP1 

2005, 2006 ve 2007 yillarinda Tiirkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde 
yayinlanan Tiirkiye geneli agilan/kapanan esnaf ve sanatkarlann sayilan; 

YILLAR ACILAN KAPANAN 
2005 196.494 86.400 
2006 249.265 105.817 
2007 171.236 118.776 

Seklindedir. 

Tabloda goriildiigU iizere; 2005, 2006 ve 2007 yillarinda Tiirkiye geneli meslegini 
birakan 310.993 esnaf ve sanatkara karsm, 616.995 esnaf ve sanatkar meslege baslamis olup, 
bu siire iginde agilanlarin kapananlara orani %50'dir. 

CEVAP 2 

2005, 2006 ve 2007 yillarinda Tiirkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde 
yayinlanan Antalya ilinde agilan/kapanan esnaf ve sanatkarlann sayilan; 

YILLAR ACILAN KAPANAN 
2005 7.180 (*)8.358-5.849= 2.509 
2006 9.835 (*)30.428-26.308= 4.120 
2007 8.196 3.698 

Seklindedir. 
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Tabloda gdrtildiigu iizere; 2005, 2006 ve 2007 yillarinda Antalya ilinde meslegini 
birakan 10.327 esnaf ve sanatkara karsin, 25.211 esnaf ve sanatkar meslege baslamis olup, bu 
sure iginde agilanlarin kapananlara orani %40'dir. 

(*) Not: (2005 ve 2006 yillarinda Antalya ilinde meslegini birakan esnaf ve sanatkar 
sayisi Bakanhk e-esnaf ve sanatkar veri tabaninda 38.786 gdriinmektedir. Bunlardan 32.157 
kisi esnaf ve sanatkarhk niteligini kaybetmis olmalan nedeniyle 5362 sayih Esnaf ve 
Sanatkarlar Meslek Kuruluslan Kanunu geregi guncelleme kapsaminda kayitlari silinenler 
olup, gergek kapanan esnaf ve sanatkar sayisi 6.629'dir.) 

CEVAP 3-4 
Esnaf ve sanatkar ile kticiik isletmeler, sermaye ve refahin tabana yayilmasi, gelir 

dagihmimn iyilestirilmesi ve bu suretle sosyal dengelerin korunmasmda, ekonomik ve sosyal 
hayatin dnemli unsurlarmdan biridir. Esnaf ve sanatkarlar, dzellikle isletme sayilarimn 
goklugu, tilke gapinda istihdam seviyesi, bolgesel kalkinma ve gelismeye katkilan yonuyle de 
iizerinde durulmasi gereken bir kesimdir. 

Esnaf ve sanatkarlarimizin gerek finans gerekse diger problemlerine makro diizeyde 
coztimler aranmaktadir. 

Bu kesimin kullandigi kredilerin toplam kredi hacmi icindeki payinin artinlmasi 
ydniindeki gahsmalanmiz neticesinde; 

•Esnaf ve sanatkar kesiminin desteklenmesine ydnelik olarak yapilan cahsmalar 
sonucu; 2002 yihnda %59 olan esnaf ve sanatkarlara verilecek kredilere uygulanacak faiz 
orani, kademeli olarak diisiiriilmiis ve 01.01.2006 tarihinden itibaren de %13 olarak 
uygulanmaktadir. Ekonomideki gelismelere paralel olarak bu oranin daha asagiya gckilmcsi 
mumkiin olabilecektir. 

•Esnaf ve sanatkarlara verilen kredi tutarlannin toplam kredi hacmindeki payi 
artirilmis, esnaf ve sanatkarlara verilen kredi tutan 2002 yihnda 153 milyon YTL iken, bu 
tutar 2007 Kasim ayi itibariyle 2.7 milyar YTL' ye balig olmustur. 

•2002 yihnda 5.000 YTL olan kredi limiti 1 Ekim 2007 tarihinden itibaren kademeli 
olarak 35.000 ve 50.000 YTL' ye ytikseltilmistir. 

•2002 yihnda 50.435 kisi kredi kullanabilirken, 2007 yihnda kredi kullanabilen 
kooperatif ortak sayisi 752.000'e ulasmis, bunlardan 267.619'unun kredi bakiyesi 
bulunmaktadir. 

Esnaf ve sanatkarlara hizmetlerimiz artarak devam edecektir. 60. Hukumet Programi 
cergevesinde hazirlanan "EYLEM PLANF'nda esnaf ve sanatkarlara aynca dnem verilmistir. 

Eylem plani gergevesinde; 

—Esnaf ve sanatkarlara saglanan Halkbank kredileri artinlacaktir. Bu kapsamda kredi 
limitlerinin ytikseltilmesi, vade uzatimi ve faiz indirimi gibi destekler cazip hale getirilecektir. 
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—Kumelenme yaklasimi cercevesinde esnaf ve sanatkarlar arasinda ortaklik ve 
isbirligi faaliyetlerinin gelistirilmesi igin Bakanhgimiz tarafmdan esnaf ve sanatkarlann ortak 
ihtiyaclanna ydnelik destekleme faaliyetleri yuriitulecektir. 

—Esnaf ve sanatkarlann uzerindeki vergi ve istihdam ytiklerinin kademeli olarak 
azaltilmasina ydnelik gahsmalar ytiruttilecektir. 

—Esnaf ve sanatkarlann uygun kosullarda uretim yapmalannm saglanmasi amaciyla 
Bakanhgimiz tarafmdan Kiiciik Sanayi Sitelerine destek saglanmaya devam edilecektir. 

Esnaf ve sanatkarlann problemlerinin gdziilmesi ve sosyoekonomik durumlannin 
iyilestirilmesi gah?malannda dnemli bir adim 2008 yih iginde yapilmasi planlanan "Esnaf ve 
Sanatkarlar Surasi"dir. Sura'da; bakanliklann, Universitelerin, mesleki kuruluslann ve ilgili 
gergek ve tiizel kisilerin bilgi ve tecrubelerinden yararlanilarak, mevzuat, mesleki egitim, 
finans, sosyal guvenlik, vergi vb. sorunlann gdztim yollannin, ahnmasi gerekli yasal ve idari 
dnlemlerin tespiti, dike dtizeyinde izlenecek politikalann olusturulmasi ve esnaf ve 
sanatkarlara ydnelik yeni agihmlar gelistirilmesi dngdriilmektedir. 

Ahsveri? Merkezleri, Biiyuk Magazalar ve Zincir Magazalar Kanunu Tasansi, esnaf 
ve sanatkarlanmizla birlikte toplumun genis kesimlerini ilgilendiren ve Bakanhk olarak gok 
dnem verdigimiz bir diger konudur. Diinyadaki uygulamalar dikkatc ahnarak, ulkemiz igin 
gagdas bir diizenleme yapilacaktir. Onceligimiz ulke menfaati, ekonomimiz ve basta 
ttiketicilerimiz ve istihdam olmak iizere olayin sosyal boyutudur. 

Biitiin gahsmamiz ve gayretimiz kendi kendine yeten, Devletine katma deger ve 
istihdam saglayan ayni zamanda toplumumuzun sosyal hayatinda dnemli bir yeri olan esnaf 
ve sanatkarlanmizin daha iyiye ulasmalanm saglamaktir. Bu ydnde atilmasi gereken biitiin 
adimlar atilacaktir. 
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24.- Antalya Milletvekili Tayfur Suner 'in, biiyiik marketlerin kiigiik esnafi magduriyetine iliskin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Zafer Caglayan 'in cevabi (7/1959) 

Antalya'nin Alanya llgesi'nde buyuk marketlerin gogalmasmin 
ardindan sikintiya dusen kuguk market sahipleri ve bakkallann vatandastan 
yaklasik 3 milyon YTL birikmis veresiye alacagi oldugu bilinmektedir. Buyuk 
marketler Alanya'daki nakit para dolasimmi engellemektedirler ve ilcedeki 
para Alanya disina gitmektedir. Vatandasimiz, kredi karti limiti varken 
buyuk marketlere gitmekte, kart limitleri dolduktan sonra ise bakkala 
veresiye defterine yazdirmaya baslamaktadirlar. Alanya'da 20 bin bakkal, 
37 tane buyuk magaza zinciri vardir. 20 bin esnaf dukkanini kapatirsa, 
Alanyali vatandaslarimiz perisan olurlar. 

SORU 1 : Alanyali kuguk market sahipleri ve bakkallanmizi korumak igin ne 
gibi onlemler almayi dusunuyorsunuz? 

SORU 2 : Buyuk marketlerin piyasaya verdigi zarari en aza indirmek igin, 
yerli esnafa ne gibi kolayliklar getirmeyi dusunuyorsunuz? 

SORU 3 : Kiiguk marketlerin yani sira, toptancilari da olumsuz yonde 
etkileyen buyuk marketlerin sehir merkezinden uzaklastirilmasi igin 
Bakanligmizca ne gibi galismalar yurutulmektedir? 

SORU 4 : §ehir igi buyuk marketlerin agilis ve kapanis saatleri ile resmi 
tatillerde gahsma saatlerinin kugCik esnaf lehine duzenlemesi ne zaman 
yapilacaktir? 

SORU 5 : 58, 59 ve 60. Hukumet Programinda bulunmasina ragmen halen 
gundeme getirilmeyen buyuk marketler ile ilgili yasal duzenleme, kuguk 
esnafi rahatlatmak adina sizin Bakanligmiz zamaninda gundeme gelecek 
midir? 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin Sanayi ve Ticaret B 
QAGLAYAN tarafindan yazih olarak cevaplandiri 
saygilanmla arz ederim. (-

,ani Saym Zafer 
^^--r^n geregini 

Tayfur SONER 
Antalya Milletvekili 
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SANAYi VE TICARET BAKANLIGI 
Basin ve Halkla Iliskiler Musavirligi 

SAYI : B 14 0 Bffl 0 00 00 02- £ X I 
KONU : Yazih Soru Onergesi 

TURKiYE BUYUK MJLLET MECUSi BA§KANLIGI'NA 

ILGI: 22.02.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1959-3677/8034 sayih yaziniz. 

Antalya Milletvekili Tayfur SUNER'in, "Biiyuk marketlerin kucuk esnafi magduriyetine" 
iliskin olarak tarafimdan cevaplandinlmasmi istedigi (7/1959) esas nolu yazih soru onergesi 
ile ilgili cevabimiz ekte takdim edilmistir. 

Bilgilerinizi ve geregini arz ederim. 

Zafer CAGLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakani 

Ek: Onerge cevabi 
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ANTALYA MILLETVEKILi SAYIN TAYFUR SUNER'IN 
YAZILI SORU ONERGESINE iLISKIN CEVAPLARIMIZ 

Antalya'mn Alanya llgesi'nde biiyiik marketlerin gogalmasmin ardindan sikintiya 
diisen ktigiik market sahipleri ve bakkallarin vatandastan yaklasik 3 milyon YTL birikmis 
veresiye alacagi oldugu bilinmektedir. Biiyiik marketler Alanya'daki nakit para dolasimmi 
engellemektedirler ve ilgedeki para Alanya disina gitmektedir. Vatandasimiz, kredi kan limiti 
varken biiyuk marketlere gitmekte, kart limitleri dolduktan sonra ise bakkala veresiye 
defterine yazdirmaya baslamaktadirlar. Alanya'da 20 bin bakkal, 37 tane biiyiik magaza 
zinciri vardir. 20 bin esnaf dtikkamni kapatirsa, Alanyali vatandaslanmiz perisan olurlar. 

SORU 1 : Alanyali kiiciik market sahipleri ve bakkallanmizi korumak igin ne 
gibi onlemler almayi dusunuyorsunuz? 

SORU 2 : Buyuk marketlerin piyasaya verdigi zarari en aza indirmek igin, yerli 
esnafa ne gibi kolayhklar getirmeyi dusunuyorsunuz? 

SORU 3 : Kiiguk marketlerin yam sira, toptancilari da olumsuz yonde etkileyen 
biiyiik marketlerin sehir merkezinden uzaklastirilmasi igin Bakanhginizca ne gibi 
gahsmalar yiiriitiilmektedir. 

SORU 4: Sehir igi biiyuk marketlerin agihs ve kapanis saatleri ile resmi tatillerde 
cahsma saatlerinin kiiciik esnaf lehine diizenlenmesi ne zaman yapilacaktir. 

SORU 5 : 58, 59 ve 60. Hiikiimet Programinda bulunmasma ragmen halen 
giindcmc getirilemeyen biiyiik marketler ile ilgili yasal diizenleme, kiiguk esnafi 
rahatlatmak adina sizin Bakanhginiz zamanmda gundeme gelecek midir? 

CEVAP : 1-2-3-4-5 
Ulkemizde, ozellikle de biiyiik sehirlerimizde, tiiketim maddeleri ile ihtiyag 

malzemelerinin beraberce satisimn yapildigi, ahsveris merkezlerinin, biiyiik magazalarin ve 
zincir magazalarin sayisi hizla artmaktadir. 

Ahsveris merkezleri, biiyiik magazalar ve zincir magazalar; kalite, giivencc, fiyat 
istikrari, ambalajlama, hijyenik yonden saghk kurallanna uyum, servis kolayhgi, musteri 
memnuniyeti ve en Onemlisi kayit disi ticaretin onlenmesiyle maliye agisindan vergi ve sosyal 
sigortalar agisindan sigorta prim kayiplanmn onlenmesi, kayith istihdam ile isgi saghgi ve is 
giivenligi konulannda onemli kazanimlar saglamaktadirlar. 

Ulkemiz ekonomisinin 2000 yih Kasim ve 2001 yih Subat aylannda igine diistugu 
krizden once faaliyete gegen biiyiik magazalarin gelisim siireci, takip eden yillarda ekonomik 
kriz sebebiyle onemli olgiide yavaslamis olmakla birlikte, ulke ekonomisindeki olumlu 
gelismelere bagh olarak, yeniden gelisme ve yayginlasmaya baslamistir. Ulkemizde, yaklasik 
180 ahsveris merkezi, 8000 civannda biiyiik magaza ve zincir magaza bulundugu tahmin 
edilmektedir. Bunlann sayilan ve biiyiiklukleri her gegen giin hizla artmaktadir. 
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Bu gelisim siireci tabii olarak beraberinde bazi sorunlan ve sikintilan da ortaya 
cikarmakta gecikmemistir. Ozellikle yerlesim merkezlerinde kurulan ve biiyiik magaza olarak 
adlandinlan alis/veri§ merkezleri; yeterli otoparklannin olmamasi, ozellikle aksam saatlerinde 
yogunlasan miisteri yogunlugu ve arac hareketleri sonucu trafik karmasasi ve kansikhga 
sebep olmakta, bunun yaninda sahip olduklan piyasa hakimiyeti sebebiyle urunleri kendi 
markalan ile pazarlama egilimleri ve gesitli adlar altinda tedarikcilerine ydnelik haksiz 
uygulama ve taleplerde bulunmalanna yol agmaktadir. 

Avrupa ve Amerika'daki biiyiik magazacihk gelisim siirecinde bu gesjt ahs/veris 
merkezlerinin ortaya cikardiklan benzer sorunlar, yapilan hukuki dtizenlemelerle giderilmeye 
gahsilmisbr. Hukuki duzenlemeler sonucu bu tiir ahs/veris magazalannm bclirli biiyukliiklere 
gore zamanla sehir plancihgi dikkate ahnarak, yerlesim merkezlerinde belirlenen yerlere 
kurulmalan saglanmistir. 

Alisveris merkezleri ve biiyuk magazalarin imar planlarinda belirlenmis alanlarda 
veya uygun alanlarda kurulmalan ve faaliyette bulunmalanyla birlikte, tuketici haklannin, 
biiyuk magazalarin gesitli adlar altinda tedarikcisi konumunda bulunan kiigiik ve orta olcekli 
isletmelere ydnelik istismar edici taleplerinin dnlenmesi, buyiik magazalarin tedarikci 
isletmelere yapacaklan ddemelerin belirli esaslara baglanmasi amaciyla; Ahsveris 
Merkezleri, Biiyiik Magazalar ve Zincir Magazalar Kanunu Tasansi Taslagi 
hazirlanmi§tir. 

Kanun Tasansi ile yukanda agiklanan gerekge ve beklentiler gergevesinde; ticari 
hayatin daha saghkh hale gelmesi, gelecege ydnelik organize perakendecilige iliskin cagdas 
diinya orneklerinin Ulkemizde hayata gegirilmesi, kamu yarannin korunmasi, esnaf ve 
sanatkarlar ile ahsveri§ merkezleri, buyiik magazalar ve zincir magazalarin piyasa ekonomisi 
gereklilikleri dogrultusunda ve Avrupa Birligi normlari gercevesinde gagdas bir ortamda ticari 
faaliyetlerini siirdiirmeleri igin belirlenen dlgekteki, alisveris merkezleri, biiyiik magazalar ve 
zincir magazalarin kuruluslarma ve faaliyetlerine iliskin usul ve esaslann diizenlenmesi ve 
bdylece bu konudaki yasal boslugun giderilmesi amaglanmistir. 

Hazirlanan "Alisveris Merkezleri, Biiyuk Magazalar ve Zincir Magazalar Kanunu 
Tasari Taslagi" 31.01.2008 tarihli yazimiz ile Basbakanhga gdnderilmistir. 

Aynca; esnaf ve sanatkar ile ktigiik isletmeler, sermaye ve refahin tabana yayilmasi, 
gelir dagihmimn iyilestirilmesi ve bu suretle sosyal dengelerin koranmasmda, ekonomik ve 
sosyal hayatin dnemli unsurlanndan biridir. Esnaf ve sanatkarlar, ozellikle isletme sayilannin 
goklugu, iilke gapinda istihdam seviyesi, bolgesel kalkinma ve geli§meye katkilan ydniiyle de 
iizerinde durulmasi gereken bir kesimdir. 

Esnaf ve sanatkarlanmizin gerek finans gerekse diger problemlerine makro diizeyde 
gdziimler aranmaktadir. 

Bu kesimin kullandigi kredilerin toplam kredi hacmi igindeki payinin artinlmasi 
ydniindeki gah§malanmiz neticesinde; 
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•Esnaf ve sanatkar kesiminin desteklenmesine yOnelik olarak yapilan cahsmalar 
sonucu; 2002 yihnda %59 qlan esnaf ve sanatkarlara verilecek kredilere uygulanacak faiz 
orani, kademeli olarak dusurulmus ve 01.01.2006 tarihinden itibaren de %13 olarak 
uygulanmaktadir. Ekonomideki gelismelere paralel olarak bu oranin daha asagiya gekilmesi 
miimkiin olabilecektir. 

•Esnaf ve sanatkarlara verilen kredi tutarlarinin toplam kredi hacmindeki payi 
artmlmis, esnaf ve sanatkMara verilen kredi tutari 2002 yihnda 153 milyon YTL iken, bu 
tutar 2007 Kasim ayi itibariyle 2.7 milyar YTL' ye balig olmustur. 

•2002 yihnda 5.000 YTL olan kredi limiti 1 Ekim 2007 tarihinden itibaren kademeli 
olarak 35.000 ve 50.000 YTL' ye yukseltilmistir. 

•2002 yihnda 50.435 kisi kredi kullanabilirken, 2007 yihnda kredi kullanabilen 
kooperatif ortak sayisi 752.000'e ulasmis, bunlardan 267.619'unun kredi bakiyesi 
bulunmaktadir. 

Esnaf ve sanaticarlara hizmetlerimiz artarak devam edecektir. 60. Hiikiimet Programi 
gergevesinde hazirlanan "EYLEM PLANF'nda esnaf ve sanatkarlara aynca onem verilmistir. 

Eylem plani gergevesinde; 

—Esnaf ve sanatkarlara saglanan Halkbank kredileri artinlacaktir. Bu kapsamda kredi 
limitlerinin yukseltilmesi, vade uzatimi ve faiz indirimi gibi destekler cazip hale getirilecektir. 

—Ktimelenme yaklasimi gergevesinde esnaf ve sanatkarlar arasinda ortakhk ve 
isbirligi faaliyetlerinin gelistirilmesi igin Bakanhgimiz tarafindan esnaf ve sanatkarlann ortak 
ihtiyaclarina yonelik destekleme faaliyetleri yurutulecektir. 

—Esnaf ve sanatkarlann iizerindeki vergi ve istihdam yuklerinin kademeli olarak 
azaltilmasina yOnelik gahsmalar yurtitiilecektir. 

—Esnaf ve sanatkarlann uygun kosullarda uretim yapmalanmn saglanmasi amaciyla 
Bakanhgimiz tarafindan Kiiguk Sanayi Sitelerine destek saglanmaya devam edilecektir. 

Esnaf ve sanatkarlann problemlerinin gdztilmesi ve sosyoekonomik durumlannin 
iyile§tirilmesi gahsmalannda Onemli bir adim 2008 yih iginde yapilmasi planlanan "Esnaf ve 
Sanatkarlar §urasi"dir. Sura'da; bakanhklann, iiniversitelerin, mesleki kuruluslann ve ilgili 
gergek ve ttizel kisilerin bilgi ve tecriibelerinden yararlamlarak, mevzuat, mesleki egitim, 
finans, sosyal guvenlik, vergi vb. sorunlann gOziim yollanmn, ahnmasi gerekli yasal ve idari 
onlemlerin tespiti, iilke duzeyinde izlenecek politikalann olusturulmasi ve esnaf ve 
sanatkarlara yonelik yeni agihmlar gelistirilmesi ongdriilmektedir. 
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25.- Ordu Milletvekili Rahmi Guner'in, Mesudiye eski muftusuyle ilgili iddialara iliskin sorusu 
ve Devlet Bakani Mustafa Said Yazicioglu 'nun cevabi (7/1965) 

Asagida yer alan sorulanmin Devlet Bakani Sayin Mustafa Sait YAZICI 
tarafmdan yazih olarak yanitlanmasini saygilanmla arz ederim. 

Ordu Valiliginin baslatmis oldugu sehit ailelerine yardim kampanyasi icin 
Mesudiye Kaymakamligi bir komisyon olu§turur. 

Bu Komisyon kamu kurum ve kuruluslanni da dolasarak kampanya icin 
destek ister. Komisyon uyelerinin Mesudiye muftulugune yaptiklan ziyarete; 
muftu Faruk ANA' dan kampanyaya destek vermesini isterler.Ancak muftii 
"Dogu"da olen askerler sehit sayilmaz " diyerek kampanyayi red eder. Bunun 
iizerine komisyon iiyeleri kampanyayi Ordu Valiliginin diizenledigini hatirlatir, 
muftii bu kez ayni sozlerini tekrarlar ve "Madem Ordu Valisi istiyor aim size 1 
Y T L " diyerek komisyon iiyelerine gonderir. 

Ayni muftuniin 2007 ekim ayi icerisinde diizenlenen bir toplantida da bu 
sozleri kullandigi ve dogu da olen askerlerin sehit sayilmayacagma koy ve 
mahalle camii imamlarma soyledigini ileri siiriilmekte. 

Miiftuniin bu sozleri imzasiz iki ayri mektupla Mesudiye kaymakamligina 
§ikayet edildigi, Kaymakamhkca olusturulan yardim komisyonu uyelerinin oiayi 
dogruladigi gelen bilgiler arasindadir. Mesudiye Kaymakamligm miiftii Faruk 
ANA hakkinda idari sorusturma baslatmistir. Ayni giin hakkinda sorusturma 
acildigini duyar duymaz ilisigini keserek i^eden aynlmis olan muftiinun 5 
yilligina Avustralya nin Melborn kentinde din gorevlisi olarak gorevlendirildigi 
igin ilgeden ilisigini kestigi ogrenilmistir. 

Miiftu 3 yil once Mesudiye Muftulugune atanmi§tir. 

SORU 1.) Muftu ile ilgili acidan sorusUannanm akibeti nedir? 
SORU 2.) Miiftuniin ifadesi ilgeden ayrilmadan once almmi§ midir? 
SORU 3.) A9ilmis bir sorusturma varken , bu sekildeki yurt disi 

gorevlendirmeleri yasal midir? 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

'AvTRahrr̂  GUNER 
Ordu Milletvekili 

- 3 1 9 -



TBMM B: 75 11 . 3 . 2008 

T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

Sayi : B . 02 .0 .009 /O3»AH ' 5 ' 
Konu : Soru Onergesi 

40 / 0 3 / 2 0 0 8 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Ilgi : a) 22.02.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/1965-3669/8026 sayih yazi. 
b) 03.03.2008 tarih ve B.02.1.DIB.0.60-00.679/247 sayih yazi. 

Bakanhgima intikal eden Ordu Milletvekili Rahmi GUNER tarafindan 
cevaplandinlmasi istenen 7/1965 esas sayih yazih soru Onergesi ile ilgili olarak Bakanhgim 
bagh kurulusu Diyanet isleri Baskanhgindan ahnan ilgi (b) cevabi yazi ekte gonderilmistir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOGLU 
Devlet Bakam 

Ek: ilgi (b) yazi ve eki 
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T.C. 
BASBAKANLIK 

Diyanet Isleri Baskanhgi 

Konu : Soru Onergesi. 

Teftis Kurulu Baskanhgi 
Sayi : B.02.1.DIB.0.60.00-679-J7y ^~ 

DEVLET BAKANLIGINA 
(Sayin Prof.Dr.Mustafa Said YAZICIOGLU) 

Ilgi : a) 22/02/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1965-3669/8026 sayih yazi, 
b) Soru Onergesi. 
c) 26/02/2008 tarihli ve 417 sayih Evrak Aki§ ve Talimat Fisj. 

Diyanet Isleri Baskanhgi ilgi (c) Evrak Aki§ ve Talimat Fisi ekinde yer alan, Turkiye Biiyiik 
Millet Meclisi Ba§kanhgi Genel Sekreterligi Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi 
Kanunlar ve Kararlar Mudtirltigiinun ilgi (a) yazisi eki Ordu Milletvekili Rahmi GUNER'e ait 
ilgi (b) soru dnergesine cevaben hazirlanan (Ek-1) "BlLGI NOTU" ili§ikte sunulmu§tur. 

Bilgilerini ve geregini arz ederim. 

•JDr.Mehmet Emin OZAFSAR 
Diyanet i§leri Ba§kani V. 

E K : Bilgi Notu 
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BILGI NOTU 

Ordu Valiliginin 01/02/2008 tarihli ve B.02.1.DIB.4.52.00.02/665.01/65-253 sayih 
yazisindaki tahkikat talebi iizerine, Mesudiye lice Muftiisii Faruk ANA hakkinda; Valilikce 
Sehit Aileleri igin diizenlenen yardim kampanyasma karsi gikarak "Doguda olen askerler sehit 
sayilmaz, ben yardimda bulunmayacagim, yok Ordu Valisi istiyorsa aim size Bir YTL" dedigi 
tarzindaki iddialarla ilgili olarak Baskanhgm 14.02.2008 tarihli ve B.02.1.DIB.0.60.662-121 
sayih onayi ile mufettis gOrevlendirilmistir. Halen gorevlendirilen miifettis tarafindan 
mahallinde inceleme/sorusturma yapilmaktadir. 

Aynca adi gegen hakkinda yapilan on arastirma sonucu; 

1. Ilgilinin 2007 yih Kasim aymda askerlerimizin sehit olmasi iizerine yapmis oldugu Cuma 
vaazinda sehitlik konusu iizerinde durdugu, "Doguda sehit olan askerlerimize Kur'an-i 
kerim'de ifade edildigi iizere dltiler denemeyecegi onlann sehit ve canh olduklan, 
askerlerimize karsi garpisan teroristlere ise sehit denemeyecegini, Ordu Valiliginin sehit 
ailelerine destek amagh yardim kampanyasi baslattigmi, hesap numaralannin kamu kurum ve 
kuruluslarindan ogrenilebilecegini, aynca sehit yakmlannin millete emanet oldugu, onlara 
sahip gikilmasi gerektigi, her bireyin en az 1 YTL yardim yapmasi durumunda sehit 
yakmlannin higbir maddi probleminin kalmayacagim" ifade ettigi, 

2. Ordu Valiliginin ilgi yazisi iizerine yardim kampanyasimn ilge miiftiisii tarafindan Kasim 
ayi personel toplantisinda gorevlilere bildirdigi, yapilan yardimlann ilgili banka hesabina 
yatinldigi ve dekontunun da 19.11.2007 tarih ve 328 sayih yazi ile Mesudiye 
Kaymakamhgina gonderildigi, 

Anlasilmistir. 

Adi gegen; yurtdisina gitmek igin 2006 Arahk aymda yapilan sinavi kazanmis, 2007 Haziran 
ayinda bilgilendirme amaciyla Bursa 1 da yapilan kursa katilmis ve 14.09.2007 tarihli ve 60 
sayih Bakanhklararasi Ortak Kiiltiir Komisyonunun karan ile de Avustralya Melburn 
Baskonsoloslugu Bolgesinde Din Gorevlisi olarak gorevlendirilerek 03.02.2008 tarihinde 
yurtdisi gorevine baslamistir. 

Ilgilinin yurtdisina gidis islemleri yukanda zikredildigi iizere 2006 yihnda baslamis olup, son 
olaylarla ilgisi bulunmamaktadir. Aynca, yurtdisinda gorevlendirilmis bir personel hakkinda 
sorusturma baslatilmis olmasi, personelin yurtdisi gorevine gonderilmesine engel teskil 
etmemektedir. 
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26.- Antalya Milletvekili Tayfur Siiner 'in, yurt disinda yapilan bir turizm fuarindaki bir gorev-
liye iliskin sorusu ve Kiiltiir ve Turizm Bakam Ertugrul Giinay'm cevabi (7/1968) 

Asagidaki sorulanmin Kultur ve Turizm Bakam Sayin Ertugrul 
GUN AY tarafindan yazih olarak cevaplandinlmasi igin geregini saygilanmla 
arz ederim. —\ 

ispanya'nin baskenti Madrid'de 30 Ocak - 3 §ubat 2008 tarihleri 
arasinda diizenlenen Fitur Fuan, Dunya'nin en onemli turizm fuarlari 
arasmdadir. ispanya pazanndan beklentisi olan iilkemiz de bu fuara 
katilmistir. Bakanliginizin 564 metrekarelik standmda 40 civarinda Tiirk 
turizm firmasi yer almistir. istanbul Buyiiksehir Belediyesi de 40 
metrekarelik bir alanda Istanbul'u tamtmistir. Saym Basbakan'in 
ispanya'daki "Medeniyetler ittifaki Forumu"nda yapmis oldugu turban 
aciklamasindan sonra Anayasa degisikligi giindemde iken, istanbul 
Buyuksehir Belediyesi'nin standmda turbanh bir gorevli de yer almistir. 
Stanttan bilgi almaya gelenlere brosiir dagitip bilgi veren turbanh gorevli, 
diger Tiirk katilimcilar tarafindan da tepkiyle karsilanmistir. 

S O R U 1 : Bu turbanli gorevli kimdir? Turbanh bir bayanin boyle onemli bir 
fuarda gorev almasi kimlerin sorumlulugundadir? 

S O R U 2 : Bu gOrevli ve olaym sorumlulari hakkinda ilgili Bakanhk 
tarafindan sorusturma baslatilmis midir? Bakanligmiz tarafindan bu konuda 
herhangi bir girisimde bulunulmus mudur? 

S O R U 3 : En biiyuk sektorlerimizden biri olan turizmin tanitimini bu sekilde 
yaparak, ulkemize gelen turist sayismm artacagmi dusuniiyor musunuz? 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Tayfur SUNER 
Antalya Milletvekili 
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T.C. 
KULTUR VE TURiZM BAKANLIGI 

Strateji Gelistirme Baskanhgi 

Sayi :B.16.0.SGB.0..01.00.610-/^3^> 4 { /O?/2008 
Konu : Soru Onergesi 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Ilgi: TBMM Baskanhgi Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgimn 22/02/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/8134 sayih yazisi. 

.Antalya Milletvekili Sayin Tayfur SUNER'in 7/1968 Esas No'lu soru dnergesinin cevabi 
ekte sunulmaktadir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertugrul GUNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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ANTALYA MILLETVEKILi SAYIN TAYFUR SUNER'iN 7/1968 ESAS 
NO'LU SORU ONERGESINE ISTINADEN HAZIRLANAN BAKANLIGIMIZ 

CEVABI 

ispanya'nm baskenti Madrid'de 30 Ocak-3 §ubat 2008 tarihleri arasinda duzenlenen Fitur 
Fuan, diinyanin en dnemli turizm fuarlari arasindadir. Ispanya pazanndan beklentisi olan ulkemiz 
de bu fiiara katilmistir. Bakanhgimizin 564 metrekarelik standinda 40 civarinda Tiirk turizm 
firmasi yer almistir. Istanbul Biiyiiksehir Belediyesi de 40 metrekarelik bir alanda istanbuPu 
tanitmistir. Sayin Basbakan'in ispanya'daki "Medeniyetler Ittifaki Formu"nda yapmis oldugu 
tiirban aciklamasindan sonra Anayasa degisikligi giindemde iken, istanbul Biiyiiksehir 
Belediyesi'nin standinda tfirbanh bir gdrevli de yer almistir. Stanttan bilgi almaya gelenlere brosiir 
dagitip bilgi veren tiirbanh gdrevli, diger Turk katihmcilar tarafmdan da tepkiyle karsilanmistir. 

SORU 1: Bu tiirbanh gdrevli kimdir? Tiirbanh bir bayanin bdyle dnemli bir fuarda gorev 
almasi kimlerin sorumlulugundadir? 

SORU 2: Bu gdrevli ve olayin sorumlulan hakkinda ilgili Bakanhk tarafmdan sorusturma 
baslatilmis midir? Bakanliginiz tarafmdan bu konuda herhangi bir giri§imde bulunulmu§ mudur? 

SORU 3: En biiyuk sektdrlerimizden biri olan turizmin tanitimini bu sekilde yaparak, 
iilkemize gelen turist sayisimn artacagmi diisiiniiyor musunuz? 

CEVAP 1-2-3 : Bilindigi iizere ispanya'nm Madrid sehrinde 30 Ocak-03 Subat 2008 
tarihleri arasinda duzenlenen FITUR Turizm Fuari'na Bakanhgimiz 564 m 2 lik bir stand ile 
katilmistir. Turkiye standi igerisinde istanbul adina tahsis edilen alanda istanbul Biiyiiksehir 
Belediye Baskanhgi Turizm Miidiirlugu, istanbul Turizm Atdlyesi, T.C. Kultur ve Turizm 
Bakanhgi il Kultur ve Turizm Miidiirliigii ile birlikte Turkiye Turistik Otelciler Birligi (TUROB), 
istanbul Ticaret Odasi vb. gibi Istanbul'a destek veren kuruluslar da yer almistir. 

istanbul standinda istanbul Biiyuksehir Belediyesi Baskan Danismani ve Turizm Atdlyesi 
Baskani Bayan Tiilin Ersdz, istanbul Biiyuksehir Belediyesi idari Koordinatdrii Bay Ismail H. 
Giildal ile Tiirkiye Turistik Otelciler Birligi (TUROB) Dis Iliskiler Sorumlusu Bayan Ferbal Yaman 
gdrevli olarak bulunmu§ olup, sdz konusu kisiler arasinda turban takan kimse bulunmamaktadir. 

Sdz konusu tiirbanh ki§i istanbul Biiyuksehir Belediyesi Turizm Atdlyesi Tiilin Ersdz'iin 
elemani olup, kisa bir sure standi ziyaret etmek maksadiyla istanbul standma ugramis ve daha sonra 
aynlmistir. 

Yukanda da belirtildigi iizere ne Miisavirligimiz standinda ne de istanbul standinda tiirbanh 
bir personelin gdrevli olarak bulunmasi sdz konusu degildir. 
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27.- Hatay Milletvekili Gdkhan Durgun 'un, AK Parti Genel Merkezinde askeri uzmanlarca bazi 
konularda brifing verildigi iddiasina iliskin Basbakandan sorusu ve Devlet Bakam ve Basbakan Yar
dimcisi Cemil Ciqek'in cevabi (7/1980) 

Asagidaki sorulanmin, Sayin Basbakan Recep Tayip ERDOGAN tarafindan yazili 
olarak cevaplandinlmasini arz ederim. 13.02.2008 

1- 31 Ocak 2008 Persembe gilnii AKP Genel Merkez binasinda; AKP Elazig Milletvekili. 
AKP teskilatlardan ve secimlerden sorumlu Genel Baskan Yardimcisi Necati 
CETlNKAYA, askeri uzmanlardan Teror, Kuzey Irak, Pkk Faaliyetleri ve ingiliz asilli 
Amerikan vatandasi Douglas LYTON hakkinda herhangi bir brifing almis midir? 

2- Eger boyle bir Brifing verilmisse , bu brifing bilginiz dahilinde mi yapilmistir? 

3- Bu brifinge Kabineden herhangi bir Bakan katilmi§ midir? 

4- Bu brifing konusunda alinan bilgileri TBMM'de Grubu Bulunan Diger siyasi partilerle 
paylasmayi dusuniiyor musunuz? 

5- Boylesine hassas bir konuda ahnan bilgileri TBMM'de acik veya kapah bir oturumla 
Milletvekillerini bilgilendirmeyi dusuniiyor musunuz? 

6- AKP Genel Merkezinde bu brifingi veren Askeri Uzmanlar konuyu Askeri yetkililerin 
bilgisi dahilinde mi yapmislardir? 

ILGi :28.02.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A .01.0.GNS.0.10.00.02-7/1980-3811/8420 
sayih yaziniz. 

Hatay Milletvekili Sn. Gokhan DURGUN'un Saym Basbakanimiza tevcih ettigi 
7/1980 yazih soru Onergesine verilen cevap ekte gonderilmistir. sZ*\ 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BASBAKAN YARDIMCILlGl 

Sayi : B.02.0.001/Zo^ 
KonmSoru Onergesi 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi BA§KANLIG-INA 

Ek-1 soru onergesi cevabi 

Bilgilerinizi ve geregini arz ederim. 
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Soru Qnergesinde iddia edildigi iizere 31 Ocak 2008 Persembe gunii AK 
Parti Genel Merkezi'nde Genel Baskan Yardimcisi Sn. Necati QETINKAYA 
tarafmdan askeri uzmanlardan teror, Kuzey Irak, PKK faaliyetleri ve Ingiliz 
asilli Amerikan vatandasi Douglas LYTON hakkinda herhangi bir brifing vaki 
olmamisUr. 

Bu ve benzeri konular devlet politikasma miiteallik hususlardir. 
Dolayisiyla bu konular devlet gelenegi ve teamulleri gergevesinde miiesses 
kurumlarda miizakere edilir ve kararlara baglanir. 

Devlette ulusal politikalarin gayri resmi, gayri muayyen gorii§me ve 
miizakerelerin konusu olamayacagi agiktir. 

Turkiye Cumhuriyeti Devleti biiyiik bir devlettir. Milli konularin 
spekulatif iddia ve ithamlara malzeme yapilmamasi geregi bilinen bir husustur. 

- 3 2 7 -
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28.- Mugla Milletvekili Metin Ergun 'un, bez dokumacihginin canlandmlmasina iliskin sorusu 
ve Kultur ve Turizm Bakam Ertugrul Giinay'm cevabi (7/2031) 

Asagidaki sorulanmin Kultur ve Turizm Bakam Sayin Ertugrul GUNAY 
tarafindan yazih olarak cevaplandinlmasini arz ederim. 12.02.2008 

Osmanh imparatorlugu'nun son donemlertnde loncalar §eklinde orgiitlenen 
Mugla esnafi, Cumhuriyetin kurulusundan sonra da bu yapilanmayi biiyuk bir 
ozveri ile surdtirmustur. Ozellikle kentin merkezindeki §adirvan gevresindc 
ayakkabicilar, saraglar, demirciler, semerciler, kalaycilar ve nalbantlar 
bulunmaktadir. Ancak teknolojik gelismelerle birlikte ilginin azaldigi bu 
meslekleri, mevcut ustalar kendilerinden sonraki kusaklara aktarmaya 
cahsmakta iseler de, guncelligini yitiren bazi meslekler, her ilde oldugu gibi. 
Mugla ilimizde de yok olma tehlikesi ile karsi karsiyadir. 

Ilimize bagh Fethiye-Uzumlu, Merkez-Yesilyurt beldelerimizde ve Ula 
ilgemizde mevcut el tezgahlannda bez ve ipek dokumacihgi evlerde 90k az 
sayida yapilmaya devam etmektedir. Sadece Valilige bagh Mugla El Sanatlari 
Merkezinde geleneksel el sanatimiz olan bez dokumacihginin tanitimi, 
pazarlanmasi ve yayginlastirilmasi igin ugrasilsa da yeterli verim 
ahnmamaktadir. Bu baglamda; 

1-Geleneksel el sanatlanmizdan olan Bez Dokumaciligimizin unutulmamasi, 
yeniden canlandinlmasi ve el sanatkanmizi desteklemesi amaciyla El Sanatlari 
Mcrkezlerimizin yaygin olarak ilge ve beldelerimizde faaliyet gostermesi 
saglanabilinir mi? 

2-AB !ne Uyum Projeleri gergevesinde Bez Dokumacihgi Sektoriimiize maddi 
olanak saglanmasi hususunda Bakanhk olarak bir gali§ma yapmayi diisiinuyor 
musunuz? 

3-Bez Dokumaciligimizin gelecek kusaklara aktanlabilmesi, bu el sanatimizin 
sektor haline gelebilmesi igin Kooperatif benzeri kuruluslann olusturulmasinin 
faydah olacagi kanaatindeyim. Bu tiir kuruluslann kurulmasini diisiinuyor 
musunuz? 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Prof.Dr.Metin ERGUN 
Mugla Milletvekili 
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T.C. 
KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI 

Strateji Gelistirme Baskanhgi 

Sayi : B.16.0.SGB.0.10.01.01.610- C, 3(i&V / / / O J / 2 0 0 8 
Konu : Soru Onergesi 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

ilgi: TBMM Baskanhgi Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgimn 28/02/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/3741 sayih yazisi. 

Mugla Milletvekili Prof.Dr. Metin ERGUN'un 7/2031 Esas No'lu soru dnergesinin cevabi 
ekte sunulmaktadir. 

Bilgilerinizi arz ederim. , 

Ertugrul GUNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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MUCLA MILLETVEKlLi SAYIN PROF.DR. METIN ERGUN'UN 7/2031 
ESAS NO'LU SORU ONERGESINE ISTINADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIGIMIZ CEVABI 

SORU 1: Geleneksel el sanatlanmizdan olan Bez Dokumaciligimizin unutulmamasi, 
yeniden canlandinlmasi ve el sanatkarimizi desteklemesi amaciyla El Sanatlari Merkezlerimizin 
yaygin olarak ilce ve beldelerimizde faaliyet gflstermesi saglanabilir mi? 

CEVAP 1 : Bakanhgim Doner Sermaye isletmesi Merkez Mudurltigunce (DOSIM) 
geleneksel el sanatlarimizin arastirilmasi, gelistirilmesi, satin ahnmasi yoluyla uretiminin 
desteklenmesi, tanittlmasi ve pazarlanmasma yonelik galismalar yapilmaktadir. 

DOSIM faaliyetleri icerisinde yer alan el sanatlarimizin arastinlmasinda ve segiminde biiyiik 
titizlilik gosterilmektedir. Secilecek iiriin orneklerinin geleneksel el sanatlannin tiim ozelliklerini 
yansitmasi on planda tutulmakta olup, malzemelerin miimkiin oldugunca kaynaktan ahnabilmesi 
igin konularinda (Giimiis, Tekstil, Ahsap, Seramik, Metal, Tas, Deri, Cam, Hah-Kilim) uzman 
kisilerin goriislerinden yararlamlmaktadir. 

Ureticiler tarafindan Bakanhgim Doner Sermaye isletmesi Merkez MiidtirlUgUne dilekge 
ekinde teslim edilen uriin Ornekleri Uzmanlar Kurulunca kalite ve fiyat bakimindan 
degerlendirilmekte, uygun gOriilenler siparis edilerek satin ahnmakta ve iilke genelinde sayilan 23'e 
varan El Sanatlan Satis Magazalanmizda tiiketicilerin begenisine sunulmaktadir. 

Kastamonu, Tekirdag, Denizli, Mugla, Aydin, Mersin, Sinop, Bartin, Kahramanmaras, 
Kiitahya ... vb. iller ile bu illere bagh bulunan ilce, kasaba, belde ve kOylerde bez dokumacihgi 
yapan sanatkarlanmizdan 2007 yih igerisinde gerceklestirilen Uzmanlar Kurulu Toplantisinda kabul 
gOren Uriinlerinin alimi yapilmis ve magazalanmizda satisa sunulmustur. 

DOSIM olarak Mugla ilinden 2007 yih itibari ile 27.000,00 YTL'lik bez dokuma ahmi 
yapilmistir. Bu Uriinlerin el sanatlari magazalanmizda satisi yapilmakta olup, katildigimiz yurtigi ve 
yurtdisi fuarlarda da sergilenmektedir. 

Bakanhgim Arastirma ve Egitim Genel MUdiirltigtince de kaybolmaya yiiz tutan el 
sanatlanmiz ile yozlasmaya baslayan kUltUrel degerlerimizin ashna uygun olarak ogretilmesini 
saglamak amaciyla illerden gelen teklifler sonucu egitim programlan planlanmakta ve 
gergeklestirilmektedir. Yapilan kurslar ve egitim programlan sonunda kursiyerlere "Kurs Bitirme 
Belgesi" duzenlenmektedir. 

Aynca Bakanhgimca, valiliklerden gelen talepler dogrultusunda geleneksel el sanatlannin 
cigretimi ve devamhhgmin saglanmasina yonelik olarak kurslar acilmaktadir. 

Bakanhgimca gesitli konularda alan arastirmalari yapilmaktadir. Arastirma konulanndan biri 
de geleneksel el sanatlanmizdir. KOylere kadar inebilen bu gahsmalarda tespit edilen el sanatlan 
tirttnleri arsivlenmekte aynca istihdam saglayan projeler gergeklestirilebijmektedir. 
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SORU 2: AB'ne Uyum Projeleri cercevesinde Bez Dokumacihgi sektortimiize maddi 
olanak saglanmasi hususunda Bakanhk olarak bir cahsma yapmayi du§iiniiyor musunuz? 

CEVAP 2: Bakanhgimin yapilanmasinda kredilendirme uygulamasi bulunmadigindan 
AB'ne Uyum Projeleri kapsamindan bez dokumacihgi sektdrune maddi destek saglanamamaktadir. 

SORU 3: Bez Dokumacihgimizin gelecek kusaklara aktarilabilmesi, bu el sanatimizin 
sektor haline gelebilmesi igin kooperatif benzeri kuruluslann olusturulmasimn faydah olacagi 
kanaatindeyim. Bu tiir kuruluslann olusturulmasim diisimtiyor musunuz? 

CEVAP 3 : Bez dokumacihgi gibi diger el sanati iiriinlerimizin de gelecek kusaklara 
aktanlabilmesi, bu sanatlann sektor haline gelebilmesi igin kooperatif benzeri kuruluslann 
kurulmasi Bakanhgimizca da olumlu karsilanmaktadir. Ancak kooperatif ve benzeri kuruluslar 
olusturmak Bakanhgimiz gdrev alanina girmemektedir. 

Mugla Valiligine bagh El Sanatlan Merkezi tarafmdan Doner Sermaye isletmesi Merkez 
Miidurliigiimiiz ile iletisime gegildigi takdirde; bu ydreye ait bez dokumalarla ilgili daha 
kapsamh gahsmalar yapilabilir, iiriin ge§itliligi arttinlabilir ve iireticiler desteklenebilir. 
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29.-Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, ulusal ve uluslararasi toplantilar konusunda bil-
gilendirmeye iliskin sorusu ve Devlet Bakani Nimet Cubukqu 'nun cevabi (7/2051) 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Asagida yer alan sorularin, Devlet Bakani Saym Nimet CUBUKCU tarafmdan yazih 

olarak yanitlanmasim arz ederim. 

Devlet Bakani Saym Nimet CUBUKCU gorevi sebebi ile gesitli zaman arahklarinda ulusal ya 

da uluslar arasi alanda, iilkemizi temsilen gesitli toplantilara katilmakta, kimi zaman da bu 

toplantilara dogrudan ev sahipligi yapmaktadir. Bu toplantilarda tartisilan konular ve ortaya 

Cikan doktimanlar ozellikle de AB'ye adayhk siirecinde cok biiyiik dnem tasimaktadir. Bu 

sebeple de. gerek ilgili kamu kurumlannm gerekse de ilgili sivil toplum kuruluslannin bu 

toplantilar sonrasinda bilgilendirilmesi bahsi gege kuruluslann da galismalarmda biiyiik 

kolayliklar saglayacaktir. Bu gergevede; 

1. Devlet Bakani Nimet CUBUKCU'nun ya da sahsini ve iilkemizi temsilen 

gdrevlendirilmis kisilerin katilacagi ulusal ya da uluslar arasi toplantilar konusunda 

ilgili sivil toplum kuruluslannin bilgilendirilmesi diisiinulmekte midir? 

2. Ilgili sivil toplum kuruluslannin diizenli olarak bilgilendirilebilmesi igin ne gibi bir 

galisma baslatilmasi diisuniilmektedir? 

3. KSGM'nin web sayfasi iizerinde bir alanin bu konuyla ilgili olarak diizenlenmesi 

mumkiin miidtir? 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLlGl 

SAYI :B.O2.O.OO7.OO/S10i 
KONU : Yaah Soru Onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKAN L1GI 
GENEL SEKRETERLIGiNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi) 

ILGi: Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanhgi Genel Sekreterliga Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
BaskanhgYnin 28.02.2008 tarih ve A01.0.GNS.0.10.00.02-7/2051-3820/8434 sayih yazisi. 

ilgi yazi ekinde Bakanhgima gdnderilen Adana Milletvekili Sayin Nevin Gaye 

ERBATUR'a ait 7/2051 esas nolu yazih soru dnergesi hakkindaki bilgileri iceren cevaplar ekte 

sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. [\ fj 

fimet CUBUKCU 
Devlet Bakani 

Ek: 1 Yaa 1 
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ADANA MJLLETVEKiLJ SAYIN PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 
7/2051 ESAS NOLU SORU ONERGESi CEVAB1DIR 

t 

Devlet Bakani Sayin Nimet CUBUKCU gttrevi sebebi ile cesitli zaman 
araliklannda ulusal ya da uluslar arasi alanda, Qlkemizi temsilen gesitli toplantilara 
katilmakta, kimi zaman da bu toplantilara dogrudan ev sahipligi yapmaktadir. Bu 
toplanularda tarbsilan konular ve ortaya cjkan dokumanlar Ozellikle de AB'ye 
ad aylik surecinde cok buyiik dnem tasimaktadir. Bu sebeple de gerek ilgili kamu 
kurumlannin gerekse de ilgili sivil toplum kuruluslannin bu toplantilar sonrasinda 
bilgilendirilmesi bans! gecen kuruluslann da calismalannda bttyuk kolayliklar 
saglayacakbr. Bu cercevede; 

SORULAR: 

1) Devlet bakani Nimet CUBUKCU'nun ya da sahsini ve Ulkemizi temsilen 
gdrevlendiriimis kisilerin katilacagi ulusal ya da uluslar arasi toplantilar 
konusunda ilgili sivil toplum kuruluslannin bilgilendirilmesi dusunulmekte 
midir? 

2) ilgili sivil toplum kuruluslannin diizenli olarak bilgilendirilebilmesi igin ne gibi 
bir cahsma baslatilmasi dusunulmektedir? 

3) KSGM'nin web sayfasi iizerinde bir alanin bu konuyla ilgili olarak 
duzenlenmesi mumkiin mudur? 

CEVAPLAR: 

Bakanhgima bagli Kadmin Statusu Genel Mudiirlugu, yurutmekte oldugu 
faaliyetlerinde turn paydaslaria (ilgili kamu kurum ve kuruiuslan, yerel yonetimler, 
universiteler ve sivil toplum kuruiuslan) isbiriigi icindedir. Bakanligim himayesinde 
gerceklestirilen "Kadmin Statusu Dani§ma Kurulu" topiantilan kadmin statusune ili§kin 
sorunlan incelemek, degeriendinmek, gorus olu§turmak ve onerilerde bulunmak uzere 
yilda en az bir kez toplanmaktadir. Son olarak 20 Subat 2008 tarihinde duzenlenen 
Danisma Kurulu Toplantisinda, Kadmin Statusu Genel Mudurtugu*nun 2008 yili hedefi 
olan "kadin istihdaminin arttirilmasi" konusunda kamu kurumu temsilcileri yani sira sivil 
toplum kurulusu temsilcisi tarafmdan da sunum yapilmishr. 

Bakanhk gdrevine basladigim tarihten itibaren bir cok ilde gerceklestirilen 
toplantilara sivil toplum kuruluslannin da katihmi saglanmistir. Aynca, sayilari 50'yi asan 
sivil toplum kurulusu ile belirli araliklarla toplanti duzenleyerek gdrus ahsverisinde 
bulunmakta ve Kadmin Statusu Genel Mudurlugu'nun gerceklestirdigi ve planladigi 
cali§malar hakkinda gerekli bilgiiendirme yapilmaktadir. 

Diger taraftan, Kadmin Statusu Genel mudurlugO, ulusal eylem planlan ve CEDAW 
raporlarinin hazirhk topiantilan yaninda yasalara iliskin duzenlemeler ve diger bircok 
faaliyetin hazirlanmasi sureclerinde sivil toplum kuruluslannin katilimlanni saglayarak katki 
ve goruslerini almaktadir. Genel Mudurtukce katilim saglanan ulusal ve uluslar arasi 
toplantilara iliskin bilgiler de Kadmin Statusu Genel Mudurlugu'nun web sayfasinin 
duyurular bolumunde duzenli olarak yayimlanmaktadir. ^ 

Saygilanmla. 

Devlet Bakani 
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DANISMA KURULU ONERISI 

1.- Genel Kurulun toplanti giinlerinden Sail guniinun denetim konulanna (Anayasanin siireye 
bagladigi konular haric), Carsamba ve Persembe giinlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komis-
yonlardan gelen diger islerin gorusiilmesine ayrilmasi, Sail ve Carsamba gunlerinde birlesimin ba
sinda bir saat sure ile sozlii sorulann goriisulmesi, "Sunuslar" ve isaret oyu ile yapilacak secimle-
rin her gun yapilmasi, 

onerilmistir. 

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 iincii birlesiminde kabul edilmistir.) 

GRUP ONERiSI 

1.- 90 Sira Sayih Kanun Tasansinin igtiizugiin 91 inci maddesine gore Temel Kanun olarak 
gorusiilmesi ve birinci bolumiiniin 1 ila 22 nci maddelerden, ikinci bolumiiniin iki gegici madde 
dahil olmak iizere 23 ila 49 uncu maddelerden olusmasi, 

onerilmistir. 

(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birlesiminde kabul edilmistir.) 

KOMISYON TOPLANTISI 
* Plan ve Biitce Komisyonu 

12.3.2008 Carsamba - Saat: 11.00 



T u r k i y e B u y u k M i l l e t M e c l i s i G u n d e m i 
75 INCI BIRLE§iM 11 MART 2008 SALT SAAT: 15.00 

1 _ B A S K A N L I G I N G E N E L K U R U L A S U N U S L A R I 

1.- Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan'in; Tiirk Ceza Kanununda Degisiklik Yapilmasina iliskin 
Kanun Teklifinin (2/27), ictiiziigun 37 nci maddesine gore dogrudan Gundeme alinmasina iliskin 
onergesi 

2 _ O Z E L G U N D E M D E Y E R A L A C A K I S L E R 

3 - S E C I M 

4 _ O Y L A M A S I Y A P I L A C A K I S L E R 

5 - M E C L I S S O R U S T U R M A S I R A P O R L A R I 



6 - GENEL GORUSME V E MECLIS ARASTIRMASI YAPILMASINA D A I R ONGORUSMELER 

(*) Hukumet bulunmadigindan goriismesi ertelenmistir. 

75 iNCi BiRLESiM - 4 -

1. - Istanbul Milletvekili Algan Hacaloglu ve 19 Milletvekilinin, issizlik sorunu ve issizlik 
Sigortasi Fonunun daha etkin kullanimi konulannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci ve ictiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates ve 27 Milletvekilinin, basin-siyaset iliskileri ve basm 
bzgurliigii konusunda Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 102 ve 103 lined maddeleri uyannca bir 
genel gdriisme acilmasina iliskin onergesi (8/1) (*) 

3. - Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat ve 20 Milletvekilinin, termik santrallerin 
gevreye verdigi zararlarin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, ictiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/3) (*) 

4. - Tekirdag Milletvekili Enis Tutiincii ve 38 Milletvekilinin, Trakya ve istanbul ilinde 
gevre konulanndaki gelismelerin Ergene C e v r e Diizeni Havza Planina etkilerinin arastinlarak 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/8) 

5. - Kirklareli Milletvekili Tansel Bans ve 23 Milletvekilinin, Kirklareli Ili Vize ilgesindeki 
bir arazi ile ilgili iddialann ve bu arazi iizerinde kurulmasi planlanan gimento fabrikasimn gevre 
iizerindeki muhtemel etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/12) 

6. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
saglanan mali kaynaklar konusundaki farkh uygulamalann arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/18) 

7. - Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Grup BaskanvekiIleri; izmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in ABD Temsilciler Meclisindeki sdzde Ermeni 
soykirimiyla ilgili karar tasansi ile Ermeni iddialarini inkann sug sayilmasi ve Avrupa'da faaliyet 
gdsteren Tiirkler iizerinde baski kurulma gabalan konusunda Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 102 ve 
103 uncii maddeleri uyannca bir genel gdriisme agilmasina iliskin onergesi (8/2) 

8. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates ve 35 Milletvekilinin, iiniversite dgrencilerinin 
barmma sorununun arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/20) 

9. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates ve 35 Milletvekilinin, dgretmenlerin sorunlannin ve 
okullardaki yetersizliklerin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/21) 

10. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludag'm dogal 
zenginliklerinin korunmasi, gelistirilmesi ve degerlendirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/22) 

11. - Ankara Milletvekili Tekin Bingol ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonlan ile ilgili iddialann 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/23) 
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12. - Mugla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektoriiniin sorunlannin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, ictuziigun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi acilmasina ili§kin onergesi (10/24) 

13. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ate§ ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulasim sistemindeki 
sorunlann arastinlarak altyapi ve isletmeciliginin gelistirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/25) 

14. - Yalova Milletvekili Muharrem ince ve 21 Milletvekilinin, Balkan gocmenlerinin sorun
lannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/26) 

15. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, Adana'daki lagiinlerin 
karsi karsiya bulundugu gevresel risklerin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/28) 

16. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplanndaki ve 
yardimci kitaplardaki cinsiyete dayah aynmcilik ogelerinin arastinlmasi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/29) 

17. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, iilkemizin uluslararasi 
alanda karsilastigi sozde Ermeni iddialari konusunda Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 102 ve 
103 iincii maddeleri uyannca bir genel gorusme agilmasina ili§kin onergesi (8/3) 

18. - Mugla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yanginlannin nedenleri 
ve olusturdugu zararlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/30) 

19. - Bartin Milletvekili Muhammet Riza Yalginkaya ve 22 Milletvekilinin, Bartm'da 
kurulmasi planlanan termik santralin olumlu ve olumsuz etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/31) 

20. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, rayh sistem ve demir yolu 
ulasimindaki sorunlann arastinlarak gelistirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/32) 

21. - Canakkale Milletvekili Ahmet Kiiguk ve 22 Milletvekilinin, Kaz Daglanndaki 
madencilik faaliyetlerinin arastinlarak gevreye olumsuz etkilerinin onlenmesi igin ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/33) 

22. - Konya Milletvekili Hasan Angi ve 19 Milletvekilinin, Konya Kapah Havzasindaki su 
kaynaklannin karsi karsiya bulundugu sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis ara§tirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/38) 

23. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28 Milletvekilinin, Aksehir ve Eber Gollerindeki 
kirlilik ve diger gevre sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/42) 
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24. - Adiyaman Milletvekili Sevket Kdse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalanmn dzellestirilmesinin etkilerinin arastinlmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/44) 

25. - izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrikulu ve 27 Milletvekilinin, tanm satis 
kooperatifleri ve birlikleri ile uriin piyasalanndaki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/45) 

26. - Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adma Grup Baskanvekilleri izmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet S a n d i r ' i n , sehit yakinlan ve gazilerin sorunlannin 
arastinlarak gdziim yollannin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/46) 

27. - Canakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 Milletvekilinin, Kaz Daglanndaki 
madencilik faaliyetlerinin arastinlarak gevrenin korunmasi igin ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/47) 

28. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz ve 20 Milletvekilinin, pamuk iiretimindeki 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/48) 

29. - Van Milletvekili Kayhan Tiirkmenoglu ve 28 Milletvekilinin, bolgesel gelismislik 
farklannin arastinlarak dengeli gelisme igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/50) 

30. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diger an iiriinlerinin 
uretiminde ve pazarlanmasinda yasanan sorunlann arastinlarak ancihgin gelistirilmesi igin 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/52) 

31. - Tekirdag Milletvekili Kemalettin Nalci ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapi, kati 
atik ve atik su ydnetimindeki sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/53) 

32. - Bursa Milletvekili ismet Biiyiikataman ve 32 Milletvekilinin, rayh sistem ve demir 
yolu ulasimindaki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/54) 

33. - Bursa Milletvekili ismet Biiyiikataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan gdgmenlerinin 
sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtuzugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/55) 

34. - Aydm Milletvekili Ahmet Ertiirk ve 21 Milletvekilinin, Buyiik Menderes Nehrindeki 
kirliligin ve gevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/56) 
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35. - Aydin Milletvekili Ahmet Ertiirk ve 21 Milletvekilinin, pamuk uretimindeki sorunlann 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Ictuzugun 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/57) 

36. - Mugla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektoriindeki sorunlann 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/58) 

37. - izmir Milletvekili Selguk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, bahk giftliklerinin gevreye ve 
turizme olumsuz etkilerinin arastinlarak su uriinleri yeti§tiriciliginin gevreyle uyumlu 
gergeklestirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/59) 

38. - istanbul Milletvekili Cetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, istanbul'da depreme yonelik 
gahsmalann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/60) 

39. - Mugla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balikgihk sektoriiniin sorunlannin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/61) 

40. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Unliitepe ve 23 Milletvekilinin, Eber Goliindeki 
gevre kirliliginin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/62) 

41. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve ahnmasi 
gereken onlemlerin arastirilmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/63) 

42. - izmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 Milletvekilinin, altin arama faaliyetlerinin 
hukuki durumu ile gevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/64) 

43. - Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 23 Milletvekilinin, Van Goliindeki kirlenmenin 
dnlenmesi ve Van ilinde turizmin gelistirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/65) 

44. - istanbul Milletvekili Cetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, Istanbul'daki trafik sorununun 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, Igtuziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/66) 

45. - Zonguldak Milletvekili Ali Kogal ve 26 Milletvekilinin, taskdmiiru uretimindeki 
sorunlann ve Tiirkiye Taskomiirii Kurumunun durumunun arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/67) 

46. - izmir Milletvekili Biilent Baratah ve 26 Milletvekilinin, Kiigiik Menderes Nehrindeki 
kirliligin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/68) 
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47. - Izmir Milletvekili Canan Aritman ve 25 Milletvekilinin, sehit aileleri ve gaziler ile harp 
ve vazife malullerinin sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/69) 

48. - Artvin Milletvekili Metin Arifagaoglu ve 24 Milletvekilinin, Artvin-Cerattepe'deki 
madencilik faaliyetlerinin gevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/71) 

49. - Aydin Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, egitim kurumlannda 
tarikat orgiitlenmesi iddialannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/72) 

50. - Bursa Milletvekili Necati Ozensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlannin yer 
segimindeki sorunlann ve halk saghgina etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina ili§kin onergesi (10/73) 

51. - izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/74) 

52. - Mugla Milletvekili Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektoriindeki 
sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/75) 

53. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdogan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dagi Milli 
Parkindaki sorunlann arastinlarak tarihi eserlerin korunmasi ve turizmde etkin degerlendirilmesi 
igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/76) 

54. - izmir Milletvekili Biilent Baratah ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya'daki bir yayinevinde gergeklestirilen cinayetlerin arastirilmasi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/77) 

55. - Istanbul Milletvekili Cetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, istanbul'daki imar 
uygulamalan ve plan tadilatlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/78) 

56. - Giresun Milletvekili Murat Ozkan ve 20 Milletvekilinin, findik tanmi ve piyasasindaki 
sorunlann arastinlarak iiriiniin verimli degerlendirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/79) 

57. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu ve 21 Milletvekilinin, spor kliiplerinin 
mali sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/80) 
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58. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 
sektoriinun sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/81) 

59. - istanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altin madenciliginin 
biitiin ydnleriyle arastirilmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/82) 

60. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari iicretliler ile ozellikle kamu 
kurumlannda hizmet ahm ihaleleriyle gahstinlan personelin sorunlannin arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/83) 

61. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdiilkadir Akcan ve 21 Milletvekilinin, Eber Gdliindeki 
gevre sorunlannin arastinlarak Goliin korunmasi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/84) 

62. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari iicretin belirlenme 
ydntemi ve yeterliligi konusunda Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/85) 

63. - Adiyaman Milletvekili Sevket Kdse ve 20 Milletvekilinin, Guneydogu Anadolu 
Projesi'nin durumunun arastinlarak tamamlanmasi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/86) 

64. - Van Milletvekili Kayhan Tiirkmenoglu ve 19 Milletvekilinin, Van Gdliindeki gevre 
sorunlannin ve Goliin potansiyelinin arastinlarak korunmasi ve degerlendirilmesi igin ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/87) 

65. - izmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazi Tubitak ve Aselsan 
gahsanlannin siiphe uyandiran oliim olaylanmn arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/88) 

66. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 Milletvekilinin, basta Afsin-
Elbistan olmak iizere termik santrallerin gevreye etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/89) 

67. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, gocuk suglulugu 
sorununun arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/90) 

68. - Aydm Milletvekili Ali Uzunirmak ve 25 Milletvekilinin, Tiirk spor sektdrii ve 
alanmdaki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/91) 

69. - Adana Milletvekili Hulusi Giivel ve 25 Milletvekilinin, pamuk iiretimindeki sorunlann 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/92) 

70. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, bahkgihk sektoruniin sorunlannin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/93) 
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71. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman ve 32 Milletvekilinin, milli egitimdeki sorunlann 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/94) 

72. - izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kagakgihgi ve yasa disi 
gogmen hareketlerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/95) 

73. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdiilkadir Akcan ve 28 Milletvekilinin, hayvancihk 
sektoriindeki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/96) 

74. - Mugla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, ancilik sektoriinde yasanan sorunlann 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/97) 

75. - Isparta Milletvekili Mevliit Coskuner ve 25 Milletvekilinin, Isparta ilindeki gollerin 
gevre sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/98) 

76. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman ve 31 Milletvekilinin, Bursa ve gevresinde 
yasanacak muhtemel bir deprem felaketine yonelik ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/99) 

77. - Malatya Milletvekili Mehmet Sahin ve 26 Milletvekilinin, kayisi tiretimi ve 
pazar lamas inda yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/100) 

78. - izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, bahk giftliklerinin gevre ve 
turizm iizerindeki etkilerinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/101) 

79. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, iiziim ve bagcilik sektoriinde 
yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/104) 

80. - Nigde Milletvekili Miimin inan ve 23 Milletvekilinin, patates uretimi ve 
pazarlamasmda yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/105) 

81. - Manisa Milletvekili Erkan Akgay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarlann sorunlannin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/106) 

82. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 23 Milletvekilinin, seker pancan tarimmdaki sorunlann 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/107) 
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83. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal brgutlenme ve 
faaliyetlerde yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/108) 

84. - izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaslarm inang ve 
kiiltiirlerini yasamalannda karsilastiklan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/109) 

85. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 21 Milletvekilinin, ig gdgiin nedenlerinin ve 
sonuglannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/110) 

86. - Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit ve 21 Milletvekilinin, kis sartlari nedeniyle Dogu 
Anadolu Bdlgesinde hayvancilik ve altyapida yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/111) 

87. - Izmir Milletvekili Selguk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bolgelerinin 
sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/112) 

88. - Mugla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapi malzemesi ve yapi denetimi 
konusunda Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/113) 

89. - Adana Milletvekili Hulusi Giivel ve 23 Milletvekilinin, enerji iiretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklannin kullammmda karsilasilan sorunlann arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/114) 

90. - Adana Milletvekili Hulusi Giivel ve 22 Milletvekilinin, kirmizi palmiye bdcegi zararhsi 
ile etkin miicadele igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, 
igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi 
(10/115) 

91. - istanbul Milletvekili Siikrii Mustafa Elekdag ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamlan ile bazi gayrimiislimlere ydnelik saldirilann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin 
belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/116) 

92. - izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektoriinde 
yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 
inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/117) 

93. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs ve 39 Milletvekilinin, kayip ve kagak elektrik sorununun 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/118) 

94. - izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu ve 39 Milletvekilinin, denizlerdeki kirliligin 
arasbrilarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/119) 

95. - Kirklareli Milletvekili Tansel Bans ve 20 Milletvekilinin, basta Kiitahya'da olmak 
iizere meydana gelen tren kazalanmn arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/120) 
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96. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletvekilinin, bor madenciligindeki 
sorunlann arastinlarak bor kaynaklannin etkin ve verimli degerlendirilmesi icin ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/122) 

97. - Manisa Milletvekili Mustafa Endz ve 58 Milletvekilinin, kapatilmasi soz konusu olan 
belediyeler basta olmak iizere il ve ilge merkezi olmayan belediyelerin sorunlannin arastinlarak 
ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/123) 

98. - istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu ve 22 Milletvekilinin, Tiirkiye Kizilay 
Dernegine yonelik gesitli iddialann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/124) 

99. - Adana Milletvekili Hulusi Guvel ve 28 Milletvekilinin, CUKOBIRLiK'in sorunlannin 
arastinlarak giiglendirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 
98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin 
onergesi (10/125) 

100. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Grup Baskanvekilleri Ankara Milletvekili Hakki 
Suha Okay, istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu ve izmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
ntifus kayit sistemleri ile segmen kutiikleri verileri arasmdaki farkhliklann arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/126) 

101. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi karti ve bireysel kredi 
borglulannin sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/127) 

102. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 23 Milletvekilinin, tiitiin sektoriindeki sorunlann 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/128) 

103. - Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Tiirkiye'den Suriye'ye gog 
etmis ve vatansiz durumuna diismiis insanlarm sorunlannin arastinlarak ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/130) 

104. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 19 Milletvekilinin, ozel dershanelerin 
egitim sistemindeki yerinin arastinlarak firsat esitsizligine yol agmamasi igin ahnmasi gereken 
onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/131) 

105. - izmir Milletvekili Selguk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarlann sorunlannin 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/133) 

106. - istanbul Milletvekili $iikrii Mustafa Elekdag ve 27 Milletvekilinin, basta Almanya 
olmak iizere Avrupa ulkelerinde vatandaslanmiza yonelik saldinlann arastinlarak ahnmasi 
gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/135) 

1 0 7 . - Ankara Milletvekili Tekin Bingol ve 19 Milletvekilinin, ozel dershanelerin egitim 
sistemindeki yerinin arastmlmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/136) 
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108. - Izmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartlan ve bireysel krediler 
alanlanndaki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/137) 

109.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazir giyim 
sektoriindeki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/138) 

110.- Mus Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Mus Ovasindaki tanmsal 
iiretimin arastinlarak verimliligin saglanmasi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi 
amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/139) 

111. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabas ve 19 Milletvekilinin, kredi karti ve bireysel 
kredi alaninda yasanan sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/140) 

112. - Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Caldag nikel 
yataginin isletilmesi konusunun arastinlmasi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/141) 

113.- Van Milletvekili Ozdal Uger ve 19 Milletvekilinin, Van ilindeki enerji sorununun 
arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/142) 

114. - Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemiir ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazir giyim 
sektoriindeki sorunlann arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
agilmasina iliskin onergesi (10/143) 
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1. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, tesvik kapsaminda yatinmcilara 
verilmesi gereken enerji desteklerine iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Simsek) sozlii soru 
onergesi (6/196) (1) 

2. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep Havaalanmdaki kargo ve ugak 
seferlerine iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/231) (1) 

3. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, uzlasmaya konu vergi ve cezalara iliskin Maliye 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/235) (1) 

4. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, yurt disi seyahatlerine iliskin Basbakandan sozlii 
soru onergesi (6/239) 

5. - Balikesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, medyadaki kadin ve magazin 
programlanna iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii soru onergesi (6/243) 

6. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'iin, bir vakfin istanbul'da yaptigi bir toplantiya 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Hayati Yazici) sozlii soru onergesi (6/244) 

7. - Antalya Milletvekili Hiisnii CoM'niin, Antalya'da sehirigi minibuslerin yenilenmesine 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/246) 

8. - Antalya Milletvekili Hiisnii Cdllii'niin, sezon sonunda issiz kalan turizm gahsanlanna 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/247) 

9. - Mugla Milletvekili Metin Ergun'un, bir belediyenin kanalizasyon projesine iliskin 
Baymdirhk ve iskan Bakanindan sozlii soru onergesi (6/250) 

10. - izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrikulu'nun, izmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 
saglanmasina ve maden firmalanna iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru 
onergesi (6/255) 

11. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kdylerin elektrik borglanna iliskin Maliye 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/257) 

12. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, bir firmayla ilgili bir iddiaya iliskin Maliye 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/262) 

13. - Diyarbakir Milletvekili Selahattin Demirtas'in, biiyiiksehirlerde enerji iletim hatlannin 
yeraltma ahnmasina iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/264) 

14. - Mersin Milletvekili Akif Akkus'un, sebze ve meyve ihracatindaki ilag kahntisi 
analizine iliskin Devlet Bakanindan (Kursad Tuzmen) sozlii soru onergesi (6/266) 

15. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, Konya-Aksaray boliinmiis yol ihalesine 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/268) 

16. - Mugla Milletvekili Metin Ergun'un, Ege Bdlgesinde verimliligi artirma projesi 
uygulanan illere iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/270) 

17. - istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, basin yayin kuruluslanna ydnelik idari 
yaptinmlara ve agilan davalara iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/271) 

18. - istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki greve iliskin Cahsma ve Sosyal 
Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/272) 

19. - Giresun Milletvekili Murat Ozkan'in, KarayoUan Genel Mudurlugiiyle is yapan 
miiteahhitlere verilen bitiime iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/273) 

(1) Bir birlesimde cevaplandinlmamistir. 
75 iNCi BiRLE$iM - 1 4 -
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20. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep-Sanhurfa otoyolu ile Gaziantep-
Habur boliinmus yol cahsmalarma iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/274) 

21. - Giresun Milletvekili Murat Ozkan'in, Karadeniz Sahil Yolunun Giresun gegisindeki 
sinyalizasyon ve isaretleme eksikliklerine iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi 
(6/275) 

22. - Diyarbakir Milletvekili Selahattin Demirtas'in, bir fabrikadaki greve iliskin Cahsma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/276) 

23. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, gecici personel statiisiindeki cahsanlara iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/277) 

24. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, havalimanlanndaki ILS sistemlerine iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/278) 

25. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, sinir otesi askeri harekat yetkisinin 
kullanilmasina iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/279) 

26. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir odiil toreninde yasanan olaya 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/282) 

27. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, fiitbol kuluplerinin vergi borclanna 
iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/284) 

28. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs/in, ogretim iiyelerinin ozliik haklannm 
iyilestirilmesine iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/286) 

29. - Karaman Milletvekili Hasan Calls'in, Konya Havaalamna ILS Sistemi ahmina iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/287) 

30. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Alanya Kalesindeki tarihi mescidin onanmma 
iliskin Devlet Bakam ve Basbakan Yardimcismdan (Hayati Yazici) sozlii soru onergesi (6/290) 

31. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, sanayide dogalgaz kullaniminin ozendirilmesine 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/291) 

32. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Akseki Kiitiiphanesinden Konya'ya gonderilen 
yazma eserlere iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/292) 

33. - Tunceli Milletvekili Kamer Gene'in, Bakanlar Kurulu iiyelerinin yurt disi gezilerine 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/295) 

34. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Edremit-Canakkale karayoluna iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/297) 

35. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, istanbul Sigorta il Mudurliiguniin 
tasinmasina iliskin Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/298) 

36. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, ozellestirilen KIT'lerin cahsanlannin 
gecici personel olarak istihdamina iliskin C a hsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru 
onergesi(6/299) 

37. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, cocuklarma ait shketlere iliskin Maliye 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/300) 

38. - Tunceli Milletvekili Kamer Gene'in, Sivil Havacilik Genel Mudiirlugunde nitelikli 
personel istihdamina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/302) 

39. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, keci yetistiricilerinin desteklenmesine iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/310) 

40. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'in, primlerini odeyemeyen BAGKUR'lulara iliskin 
Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/311) 

41. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'in, Sanveliler ileesinin banka subesi ihtiyacina 
iliskin Devlet Bakam ve Basbakan Yardimcismdan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/312) 

42. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Antalya-Yamansaz bdlgesindeki yapilasmaya 
iliskin Bayindirhk ve iskan Bakanindan sozlii soru onergesi (6/313) 

43. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Serik Tapu Miidiirliigiine iliskin Bayindirhk ve 
iskan Bakanindan sozlii soru onergesi (6/314) 



7 - S O Z L U S O R U L A R 

44. - Ordu Milletvekili Rahmi Guner'in, Ordu'ya havaalani, liman ve cevre yollan yapimina 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/315) 

45. - Balikesir Milletvekili Ergiin Aydogan'm, Ulusal Bor Arastirma Enstitusiine ve Eti Bor 
Genel Mudiirlugiine iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/316) 

46. - Balikesir Milletvekili Ergiin Aydogan'm, karayollanndaki bakim ve onanm 
cahsmalanna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/317) 

47. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, issizlik oranina ve issizlikle mucadeleye iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/318) 

48. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, AB'nin Katihm Oncesi Mali Aracinin 
kullanilacagi illere iliskin Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/322) 

49. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, banka kredilerini ddeyemeyenlerin 
magduriyetine iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru 
onergesi (6/323) 

50. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kayip ve kacak elektrige iliskin Maliye 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/324) 

51. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, satin alma giiciine iliskin Devlet Bakani ve 
Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/325) 

52. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Antalya-Yamansaz bdlgesinin korunmasina 
iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/326) 

53. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, THY'nin Elazig ucuslarindaki bir uygulamaya 
iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/327) 

54. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, SSK ve Emekli Sandigi mensubu hastalann 
isitme cihazlannin karsilanmamasina iliskin Cahsma ve Sosyal Giivenlik Bakanindan sozlii soru 
onergesi (6/328) 

55. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, muhtarlann ozliik haklanna iliskin Cahsma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/330) 

56. - Karaman Milletvekili Hasan Qali§'m, is dunyasinin rekabet giiciiniin artinlmasina 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/332) 

57. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, sanayide kullanilan elektrige yapilan zammin is 
diinyasina etkilerine iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/336) 

58. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, elektrik zammina iliskin Maliye Bakanindan 
sozlii soru onergesi (6/337) 

59. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kent aydinlatmasina ve elektrik enerjisi 
tasamifuna iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/338) 

60. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazi gazete yazarlanna ve televizyon programi 
yapimcilanna ddenen iicretlere iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/339) 

61. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalcin'in, petrol kacakcihgi kapsaminda dagitilan ikramiyeye 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/341) 

62. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalcin'in, gazilere uygulanan elektrik bedeli indirimine 
iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/342) 

63. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalcin'in, belediyelere yapilan acil ddenek yardimlanna 
iliskin Baymdirhk ve iskan Bakanindan sozlii soru onergesi (6/345) 

64. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgm'in, memurlarin tedavi yolluklannin odenmesine 
iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/346) 

65. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, sera gazlan sahmina ve Kyoto Protokoliintin 
imzalanmasina iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/347) 

66. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalcin'in, yurt di§i gezilerinin harcirahina iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/351) 

67. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Konut Edindirme Yardimlarinin odenmesine 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/352) 

68. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Giizelce Baraji insaatina iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/353) 

- 1 6 - 75 iNCi BiRLE$iM 
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69. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat Havaalanmin ucuslara engel bir risk tasiyip 
tasimadigina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/354) 

70. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, yatinmlann ve istihdamin tesvikine ve 
Gaziantep'in durumuna iliskin Devlet Bakanmdan (Mehmet Simsek) sozlii soru onergesi (6/360) 

71. - Gaziantep Milletvekili Ya§ar Agyiiz'un, elektrik zammina iliskin Maliye Bakanindan 
sozlii soru onergesi (6/362) 

72. - Gaziantep Milletvekili Ya§ar Agyiiz'un, Gaziantep'te sanayi elektrigi igin ayn bir fiyat 
uygulanip uygulanmayacagina iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/363) 

73. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, hane halki borg yiikiine iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/364) 

74. - Izmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, simr guvenlik sistemlerine ve kapatilan simr 
karakollanna iliskin Milli Savunma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/366) 

75. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, elektrik zammina iliskin Maliye 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/367) 

76. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, kamu kurum ve kuruluslannin 
eczacilara olan borglanna iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/368) 

77. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, vergi borg ve cezalarmin tahsiline iliskin 
Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/369) 

78. - Igdir Milletvekili Pervin Buldan'in, faili meghul cinayetlere iliskin igisleri Bakanindan 
sozlii soru onergesi (6/370) 

79. - Kiitahya Milletvekili Alim Isik'in, TUBiTAK'in destekledigi projelere iliskin Devlet 
Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii soru onergesi (6/372) 

80. - Karaman Milletvekili Hasan Gabs'in, PTT gahsanlarma "prestij cezasi" verildigi 
iddialanna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/373) 

81. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep'teki hava kirliligine iliskin Gevre 
ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/374) 

82. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep'teki kiiguk esnafin sorunlanna 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/375) 

83. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep'in tesvik kapsamina ahnmasina 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/376) 

84. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kagak elektrik kullanimma iliskin Basbakandan 
sozlii soru onergesi (6/377) 

85. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'in, Merkez Bankasi ve kamu bankalarimn istanbul'a 
tasinmalanna iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/378) 

86. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Hazinenin karsiladigi Ziraat Bankasinca 
kullandinlan tanmsal kredilere iliskin Devlet Bakam ve Basbakan Yardimcismdan (Nazim Ekren) 
sozlii soru onergesi (6/379) 

87. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Ziraat Bankasinca kullandinlan tanmsal kredilere 
iliskin Devlet Bakam ve Basbakan Yardimcismdan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/380) 

88. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, ozel bir sinavla gelir uzmanhgina atama 
yapilmasina iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/381) 

89. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tanm Kredi Kooperatiflerince kullandinlan 
kredilere iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/382) 

90. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Hazinenin karsiladigi Tanm Kredi 
Kooperatiflerince kullandinlan kredilere iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru 
onergesi (6/383) 

91. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Suudi Arabistan'daki bazi Osmanh 
eserlerinin yikilacagi iddiasina iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/384) 

92. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Alevi vatandaslann bazi talep ve sorunlanna 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/385) 

93. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Antalya'daki isletmelerin gida giivenligine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/386) 
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94. - Kiitahya Milletvekili Alim Isik'in, meyve ureticilerinin desteklenmesine iliskin Tanm 
ve Kdyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/388) 

95. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, orman kdyliilerinin bazi sorunlarina iliskin Cevre 
ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/389) 

96. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, dogrudan gelir destegine ve alternatif desteklere 
iliskin Tanm ve Kdyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/391) 

97. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, Cem evlerinin ibadet yeri 
sayilmasma iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/392) 

98. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, Halkbank ve Vakifbank Genel 
Mudurliiklerinin istanbul'a tasinmasina iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/393) 

99. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, Merkez Bankasmin istanbul'a 
tasinmasina iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/394) 

100. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, Malatya Seker Fabrikasinin alacakh 
giftcilere verdigi kiispe bedeli fislerine iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/395) 

101. - Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Adana-Karatas yoluna iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/396) 

102. - Adana Milletvekili Muharrem Varh'nm, artan giibre fiyatlanna iliskin Tanm ve 
Kdyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/397) 

103. - Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozanti-
Ulukisla ve Pozanti- Kemerhisar kisimlanna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi 
(6/398) 

104. - Balikesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Giineydogu Anadolu Bdlgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazi iddialara iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/399) 

105. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, Gaziantep'teki bir hastaneye iliskin Saghk 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/400) 

106.- Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep'e kultur ve kongre merkezi 
yapilip yapilmayacagina iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/401) 

107. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, diger illerden Gaziantep'e yapilan gbce 
iliskin Baymdirhk ve iskan Bakanindan sozlii soru onergesi (6/402) 

108. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, karkas et fiyatlanna iliskin Tanm ve 
Kdyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/403) 

109. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir ansiklopedide Turkiye haritasimn 
yanhs gdsterilmesine iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/404) 

110. - Karaman Milletvekili Hasan Cali§'in, is giivenligine ve kazalara iliskin Cahsma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/405) 

1 1 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, koyunculuk projelerine iliskin Tanm ve Kdyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/406) 

112.- Karaman Milletvekili Hasan Cab?'in, orman yanginlanna iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/407) 

113. - Karaman Milletvekili Hasan Qah§'in, kale diregi kazalanna iliskin Devlet Bakanindan 
(Murat Basesgioglu) sozlii soru onergesi (6/408) 

114. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, ATV-Sabah grubunun satim ihalesine iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/409) 

115.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, TRT'de bir siyasi partinin kadin kollan 
kongresinin naklen yayinlanmasina iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydm) sozlu soru 
onergesi (6/410) 

116. - Tunceli Milletvekili Kamer Gen?'in, TBMM eski baskanlan icin Koruma Mudiirliigii 
memurlannin gdrevlendirilip gdrevlendirilmedigine iliskin Turkiye Biiyiik Millet Meclisi 
Baskanindan sozlii soru onergesi (6/411) 
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117. - Igdir Milletvekili Pervin Buldan'm, Dogu ve Giineydogu Anadolu bdlgelerinde yakildigi 
iddia edilen orman alanlanna iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/412) 

118.- Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde'de yeni bir devlet hastanesi yapilip 
yapilmayacagina iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/413) 

119. - istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir koydeki siddet olaylanna iliskin icisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/414) 

120. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, turizmle ilgili bir konusmasina iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/415) 

121 . - Diyarbakir Milletvekili Giiltan Kisanak'in, Diyarbakir il Genel Meclisinin okul 
yapimiyla ilgili karanna iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/416) 

122. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, ogretmen maaslan ile ilgili aciklamalara 
ili?kin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/417) 

123. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, girisimcilerin engellendigine yonelik bir 
beyanina iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/418) \ 

124. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'in, bir siyasi partinin basin aciklamasi sirasinda 
yasanan olaylara iliskin icisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/419) 

125. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, gida iiretim yerlerinin denetimine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/420) 

126. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
odenmesi gereken prime iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/421) 

127. - Karaman Milletvekili Hasan G ali?'m> biiyuk magazalarin piyasada olusturdugu bazi 
sorunlara iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/422) 

128. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'in, giibre fiyatlanndaki artisa iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/423) 

129. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, $ehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e 
saghk kampiisii yapimma iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/424) 

130. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Gazipasa'da kara nokta olarak belirlenen 
kavsaklara iliskin icisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/425) 

1 3 1 . - istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, huzurevlerinin denetimine iliskin Devlet 
Bakanindan (Nimet Cubukcu) sozlu soru onergesi (6/426) 

132.- Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru cicek 
iiretimine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/427) 

133. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, gida bankacihgi amaciyla kurulan derneklere 
iliskin icisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/429) 

134. - Antalya Milletvekili Hiisnii Cdllii'nun, Kepez Giilveren Mahallesinin sebeke suyunun 
kirliligi iddiasina iliskin icisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/430) 

135. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, gida bankacihgi amaciyla kurulan vakiflara 
iliskin Devlet Bakam ve Basbakan Yardimcismdan (Hayati Yazici) sozlu soru onergesi (6/431) 

136. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, kayisida cicek doneminin sigorta 
kapsami disinda tutulmasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/432) 

137. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, ozellestirme sonucu baska kamu kurum ve 
kuruluslarmda cahstinlan kisilere iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/433) 

138. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin Tiirk Telekom'da personelin giivenli 
sorusturmalanmn yapilip yapilmadigina ve haberlesme giivenligine iliskin Ulastirma Bakanindan 
sozlii soru onergesi (6/434) 
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139. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, Gaziantep'teki GAP sulama projelerine iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/435) 

140. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, ogretmen maaslannin iyilestirilmesine iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/436) 

141. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna iliskin icisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/437) 

142. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, dzel sektorce kurulan saglik merkezlerine iliskin 
Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/438) 

143. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, yuksekogretim kurumlannda basortiisu nedeniyle 
disiplin islemi uygulanan bgrencilere iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/439) 

144. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, tanmsal sulama aboneleri ve birliklerinin elektrik 
borcuna iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/440) 

145. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat'ta goctin engellenmesine ydnelik projelere 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/441) 

146. - Manisa Milletvekili Mustafa Endz'iin, hayvansal ve bitkisel uretimdeki tesvik 
primlerine iliskin Tanm ve Kdyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/442) 

147. - Manisa Milletvekili Mustafa Endz'iin, Tiirk Telekom ihale sartnamesi taahhiitlerinin 
yerine getirilip getirilmedigine iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/443) 

148. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, vize ahminda yasanan sorunlara 
iliskin Disisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/444) 

149. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, BAG-KUR'lulann saghk hizmeti ahminda 
karsilastiklan sorunlara iliskin Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/445) 

150. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, niifusu ikibinin altinda olan 
belediyelerin kapatilmasina iliskin icisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/446) 

151. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, niifusu azalan belediyelerin 
gelirlerine iliskin Maliye Bakanindan sozlu soru onergesi (6/447) 

152. - istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, istanbul'daki ruhsatsiz isyerlerine iliskin 
icisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/448) 

153. - istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, istanbul'da kacak isci cahstiran i§yerlerinin 
denetimine iliskin Cah?ma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/449) 

154. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, bazi belediyelerin kapatilarak 
Malatya Belediyesi sinirlan icine ahnmasina iliskin icisleri Bakanindan sozlii soru onergesi 
(6/450) 

155. - Adana Milletvekili Muharrem Varh'nin, usta dgreticilerin dzluk haklanna iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/451) 

156. - Adana Milletvekili Muharrem Varh'nin, Adana Sigorta Teftis Kurulunun Ankara'ya 
tasmacagi iddiasma iliskin Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/452) 

157. - Adana Milletvekili Muharrem Varh'nin, TCDD'de cahsan mevsimlik iscilere iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/453) 

158. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'in, sigortasiz cahstirmanin dnlenmesine iliskin 
Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/454) 

159. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, il mudurliiklerine gdnderilen bir yaziya iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/455) 

160. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, iplik ithalatinin yerli iplik ve pamuk iireticilerine 
etkisine iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlu soru onergesi (6/456) 

161. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, ilkdgretim okullanndaki ve bir lisedeki ogretmen 
acigina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/457) 
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162. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'in, hipermarketlerin cahsma saatleri ve yerlerine 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/458) 

163. - Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan'in, transgenik tohum cahsmalanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/459) 

164. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Bologna siirecinde iiniversitelerdeki cahsmalara 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/460) 

165. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Resadiye ilcesindeki ogretmen acigina iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/461) 

166. - Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan'in, Adana Sigorta Teftis Kurulunun Ankara'ya 
tasinacagi iddiasina iliskin Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/462) 

167. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, cift kabinli kamyonet sahiplerinden gecmise 
doniik faiziyle tahsil edilen vergilere iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/463) 

168. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, yurt dismdan satin ahnan ve satilan elektrige 
iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/464) 

169. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Ilgaz Daginda turizmin gelis
tirilmesine iliskin Kiiltiir ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/465) 

170. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, Tapu ve Kadastro Genel Muduriiniin bahsisle 
ilgili aciklamasina iliskin Bayindirhk ve iskan Bakanindan sozlu soru onergesi (6/466) 

171. - Antalya Milletvekili Hiisnii Cdllu'niin, bahsisle ilgili aciklamalara iliskin Bayindirhk 
ve iskan Bakanindan sozlii soru onergesi (6/467) 

172. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, Anayasa degisikligi sirasinda Meclis 
cevresinde gorevlendirilen emniyet personeline iliskin icisleri Bakanindan sozlii soru onergesi 
(6/468) 

173. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Katar Emirinin Tiirk heyetine hediye verip 
vermedigine iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/469) 

174. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, demiryollanndaki cahsmalara iliskin Ulastinna 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/470) 

175. - istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, bir televizyon programina uygulanan cezaya 
iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii soru onergesi (6/471) 

176. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, Ordu il Genel Meclisi Baskani ile ilgili iddialara 
iliskin icisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/472) 

177. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, Manisa'daki bolunmus yol cahsmalanna iliskin 
Ulastmria Bakanindan sozlii soru onergesi (6/473) 

178. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nin, Batman'da verilen yesil kartlara iliskin Saghk 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/474) 

179. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, YOK bursu ile yurt disina gonderilenlere iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/475) 

180. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, ogretim iiyesi ihtiyacinin karsilanmasi igin burslu 
olarak yurt disina gonderilenlere iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/476) 

181. - Kiitahya Milletvekili Alim Isik'in, borclu esnafin desteklenmesine iliskin Sanayi ve 
Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/477) 

182. - Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan'in, riizgar makinelerinde KDV indirimi ve faizsiz 
kredi talebine iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/478) 

183. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman'in, agaclandirma cahsmalanna iliskin Cevre ve 
Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/479) 
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184. - Bursa Milletvekili ismet Buyiikataman'in, Cekirge Cocuk Hastaliklan Hastanesine 
iliskin Saglik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/480) 

185. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders iicreti karsihginda cahsan 
dgretmenlerin sorunlarina ve Hakkari'nin egitim sorunlarina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu 
soru onergesi (6/481) 

186. - Kiitahya Milletvekili Alim Isik'in, bugday ithalatina ve giimriik vergisine iliskin Tanm 
ve Kdyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/482) 

187. - Kiitahya Milletvekili Alim Isik'in, gecici iscilerin sorunlarina iliskin Cahsma ve Sosyal 
Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/483) 

188. - Kiitahya Milletvekili Alim Isik'in, TCDD'de tabii afet fashndan cahstinlan gecici 
iscilere iliskin Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/484) 

189. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, yesil kart verilen kisilere iliskin Saghk 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/485) 

190. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, cezaevlerinin doluluk oranina ve yolsuzluk 
yapan biirokratlara iliskin Adalet Bakanindan sozlii soru onergesi (6/486) 

191. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, halk egitim usta dgreticilerinin ozliik 
haklanna iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/487) 

192. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, issizlik Sigortasi Fonundan yararlananlara iliskin 
Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/488) 

193. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Sanveliler ilcesindeki ogretmen acigma iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/489) 

194. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, gubredeki KDV oranina iliskin 
Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/490) 

195. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, 5582 sayih Kanun kapsaminda konut kredisi 
kullananlara iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru 
onergesi (6/491) 

1 9 6 . - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, Gaziantep'te kent ici ulasim sdzlesmesi 
kapsaminda magdur olan iscilere iliskin Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru 
onergesi (6/492) 

197. - Diyarbakir Milletvekili Giiltan Kisanak'in, kendisinden haber ahnamayan bir 
iistegmene iliskin Milli Savunma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/493) 
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(X) Agik oylamaya tabi isleri gosterir. 
(*) Goriismeleri yarim kalan kanun tasansi ve tekliflerini gosterir. 
(**) Igtuziigiin 91 inci maddesi ne gore Temel Kanun olarak goriisulmesi kabul edilmistir. 

- 2 3 - 75 iNCi BiRLESIM 

1. - Secimlerin Temel Hiikumleri ve Segmen Kiitiikleri Hakkinda Kanunda Degisiklik 
Yapilmasma Dair Kanun Tasansi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/498) (S. Sayisi: 110) 
(Dagitma tarihi: 18.2.2008) (*) 

2. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdol ve Adana Milletvekili Necdet Uniivar'in; Saghk 
Hizmetleri Temel Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi ile Saglik, Aile, 
Cahsma ve Sosyal Isler Komisyonu Raporu (2/65) (S. Sayisi: 72) (Dagitma tarihi: 6.12.2007) (*) 

3. - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapasaoglu ve 3 Milletvekilinin; Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanimi Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun ve Diger Kanunlarda 
Degisiklik Yapilmasma Dair Kanun Teklifi ve Cevre ile Tanm, Orman ve Koyisleri Komisyonlan 
Raporlan (2/146) (S. Sayisi: 111) (Dagitma tarihi: 19.2.2008) 

4. - Yiiksekogretim Kurumlan Teskilati Kanununda Degisiklik Yapilmasma Dair Kanun 
Tasansi ve Milli Egitim, Kultur, Genclik ve Spor Komisyonu Raporu (1/478) (S. Sayisi: 93) 
(Dagitma tarihi: 14.1.2008) 

5. - Bazi Yatinm ve Hizmetlerin Yap-islet-Devret Modeli Cergevesinde Yaptmlmasi 
Hakkinda Kanun ile Devlet Su isleri Umum Mudiirliigu Teskilat ve Vazifeleri Hakkinda Kanunda 
Degisiklik Yapi lmasma Dair Kanun Tasansi ile Plan ve Biitge Komisyonu Raporu (1/480) 
(S. Sayisi: 94) (Dagitma tarihi: 17.1.2008) 

6. X - Tiirk Vatandashgi Kanunu Tasansi ve Igisleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayisi: 
90) (Dagitma tarihi: 10.1.2008) (**) 

7. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Katar Devleti Hukumeti Arasinda Askeri Alanda 
Egitim, Teknik ve Bilimsel is Birligi Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Di§i§leri Komisyonu Raporu (1/443) (S. Sayisi: 84) (Dagitma tarihi: 24.12.2007) 

8. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikumeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Savunma Sanayii isbirligi Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Di§i§leri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayisi: 19) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

9. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Rusya Federasyonu Hukumeti Arasinda Savunma 
Sanayii Alaninda Ikili 1$ Birligi Siiresince Miibadele Edilen veya Olusturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karsihkh Korunmasi Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayisi: 21) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

10. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Kuguk ve Orta Olgekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme 
idaresi Baskanligi ile Romanya KOBI'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasindaki Mutabakat 
ve Isbirligi Zaptimn Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayisi: 18) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

11. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Sudan Cumhuriyeti Hiikumeti Arasinda 
Denizcilik Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayisi: 20) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

12. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Kore Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Iktisadi 
Kalkinma isbirligi Fonu Kredilerine iliskin Anlasmanin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayisi: 22) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

13. X - Asya Karayollan Agi Hiikiimetlerarasi Anlasmasina Katilmamizin Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayisi: 23) 
(Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

14. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Misir Arap Cumhuriyeti Hiikumeti Arasinda 
Uluslararasi Karayolu Tasimacihgi Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayisi: 24) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 
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15. X - Uluslararasi Karayolu Yolcu ve Esya Tasimaciligina iliskin Turkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasinda Anlasmamn Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayisi: 26) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

16. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasinda Demiryolu 
Tasimacihgi Alaninda isbirligi Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna iliskin Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayisi: 27) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

17. X - Hava Yoluyla Uluslararasi Tasimacihga iliskin Belirli Kurallann Birlestirilmesine 
Dair Sdzlesmenin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayisi: 28) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

18. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti, Misir Arap Cumhuriyeti Hiikiimeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda Turizm Alaninda Isbirligine iliskin Mutabakat Zaptinin 
Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayisi: 29) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

19. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda 
Ticaret isbirligi Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayisi: 30) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

20. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hukiimeti Arasinda Bilim 
ve Teknoloji Alanlannda isbirligi Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayisi: 36) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

21. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Basbakanhk Tiirk isbirligi ve Kalkinma idaresi Baskanhgi ile 
Ozbekistan Cumhuriyeti Dis Ekonomik iliskiler Ajansi Arasinda isbirligi Protokolunun 
Onaylanmasinin Uygun Bulundugu Hakkinda Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayisi: 38) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

22. X - Turkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Orgiitii Genel Sekreterligi Arasinda 
Cerceve isbirligi Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayisi: 39) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

23. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasinda isbirligi 
Protokoluniin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayisi: 40) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

24. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Giiney Afrika Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda Gumriik 
idarelerinin Karsihkh Yardimlasmasina iliskin Anlasmamn Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayisi: 41) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

25. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda 
Bilimsel ve Teknolojik Isbirligi Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayisi: 42) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

26. - Artvin ili Yusufeli ilcesinin Merkezinin Degistirilmesi Hakkinda Kanun Tasansi ve 
icisleri Komisyonu Raporu (1/435) (S. Sayisi: 48) (Dagitma tarihi: 8.11.2007) 

27. X - C o c u k l a r l a Kisjsel ilisjri Kurulmasina Dair Avrupa Sdzlesmesinin Onaylanmasinin 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayisi: 59) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

28. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda 
Uluslararasi Terdrizm, Organize Suclar, Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunlann Katki 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kacakcihgi ve Diger Tiplerdeki Suclarla Miicadelede isbirligi 
Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayisi: 60) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

29. X - Milletlerarasi Mai Satimma iliskin Sozlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler 
Antlasmasina Katilmamizm Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayisi: 61) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 
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30. X - Avrupa Konseyi Terorizmin dnlenmesi Sozlesmesinin Onaylanmasinin Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayisi: 62) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

31. X - Giineydogu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulmasi Hakkinda 
Anlasmamn Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayisi: 66) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

32. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Rusya Federasyonu Hiikumeti Arasinda Iki Tarafli 
Askeri Teknik isbirligi Cergevesinde Kullanilan ve Elde Edilen Fikri ve Sinai Miilkiyet Haklannin 
Karsihkh Korunmasina Iliskin Miisterek Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayisi: 67) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

33. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikumeti ile Belarus Cumhuriyeti Hiikumeti Arasinda 
Veterinerlik Alaninda Isbirligi Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayisi: 69) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

34. X - Tiirkiye Cumhuriyeti ve Korfez Arap Ulkeleri isbirligi Konseyi Uyesi Ulkeler Arasinda 
Ekonomik isbirligine iliskin Qerqeve Anlasmamn Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayisi: 70) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

35. X - Irak'a Komsu Devletler Hiikumetleri ile Irak Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Terorizm, Sinirlardan Yasadisi Sizmalar ve Orgiitlu Suglarla Miicadele Konulannda Guvenlik 
i§birligine iliskin Protokoliin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayisi: 73) (Dagitma tarihi: 7.12.2007) 

36. X - Kahci Organik Kirleticilere Iliskin Stokholm Sozlesmesinin Onaylanmasinin Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile Cevre ve Disisleri Komisyonlan Raporlan (1/412) 
(S. Sayisi: 76) (Dagitma tarihi: 8.12.2007) 

37. X - Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerin Kagakgihgina Karsi Birlesmis Milletler 
Sozlesmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasina iliskin Deniz Yoluyla Yapilan Kacakcihkla 
Miicadele Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayisi: 78) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

38. X - Tiirkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasinda Veterinerlik Alaninda 
Isbirligi Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayisi: 79) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

39. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Afganistan islam Cumhuriyeti Hukumeti 
Arasinda Giimriik Konulannda isbirligi ve Karsihkh Yardimlasma Anlasmasinin Onaylanmasinin 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayisi: 80) 
(Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

40. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanhgi ile Ukrayna igisleri Bakanhgi Ig 
Birlikler Ana Departmani Arasinda Guvenlik Alaninda Personel Egitimi ve Ogretimi isbirligi 
Protokoliiniin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/306) (S. Sayisi: 81) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

41. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Disisleri Bakanhgi ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterligi 
Arasinda Mutabakat Muhtirasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayisi: 82) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

42. X - Ekonomik isbirligi Teskilati (EiT) Kagakgihk ve Giimriik Suglan Veri Bankasinin 
Kurulmasi ve isletilmesine Dair Anlasmamn Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayisi: 83) (Dagitma tarihi: 24.12.2007) 

43. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasinda Savunma 
Sanayi is Birligi Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasafisi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayisi: 85) (Dagitma tarihi: 24.12.2007) 
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44. - Malatya Milletvekili Mahmut Miicahit Findikh ve 7 Milletvekilinin; Sivilastinlmis Petrol 
Gazlan (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 
Kanunda Degisiklik Yapilmasina iliskin Kanunda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi ve 
Adiyaman Milletvekili Ahmet Aydin'in; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayih Sivilastinlmis Petrol 
Gazlan (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 
Kanunda Degisiklik Yapilmasina iliskin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayisi: 86) (Dagitma tarihi: 27.12.2007) 

45. X - Denizde Seyir Guvenligine Karsi Yasadisi Eylemlerin Onlenmesine Dair 
Sdzlesmeye Ait 2005 Protokoliiniin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayisi: 87) (Dagitma tarihi: 3.1.2008) 

46. X - Turkiye Cumhuriyeti Saghk Bakanhgi ve Diinya Saglik Orgiitii Avrupa Bdlge Ofisi 
Arasinda iki Yillik isbirligi Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayisi: 88) (Dagitma tarihi: 4.1.2008) 

47. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erddl'iin; C o c u k l a r m Ucucu Maddelerin Zararlanndan 
Korunmasina Dair Kanun Teklifi ile Saghk, Aile, Cahsma ve Sosyal isler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayisi: 89) (Dagitma tarihi: 4.1.2008) 

48. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar Odeneklerinin 
Arttinlmasina ve Sosyal Giivenliklerine iliskin Kanun Teklifi ve igtiizugiin 37 nci Maddesine Gdre 
Dogrudan Giindeme Ahnma Onergesi (2/42) (S.Sayisi: 92) (Dagitma tarihi: 10.1.2008) 

49. - Tiirk Ticaret Kanunu Tasansi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayisi: 96) 
(Dagitma tarihi: 1.2.2008) 

50. - Telsiz Kanununun Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda Kanun Tasansi ve igisleri 
Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayisi: 99) (Dagitma tarihi: 1.2.2008) 

51. - Ozel Ogretim Kurumlan Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve C o c u k Esirgeme Kurumu 
Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi ve Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayisi: 100) (Dagitma tarihi: 4.2.2008) 

52. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 2 Milletvekilinin; Yiiksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi ve igtuziigiin 37 nci Maddesine 
Gdre Dogrudan Giindeme Ahnma Onergesi (2/47) (S. Sayisi: 106) (Dagitma tarihi: 11.2.2008) 

53. - Zonguldak Milletvekili Kdksal Toptan'in; Turkiye Buyiik Millet Meclisi igtiiziiguniin 
Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda igtiiziik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/122) 
(S. Sayisi: 107) (Dagitma tarihi: 12.2.2008) 

54. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasinda Kisilerin 
Geri Kabuliine iliskin Anlasmamn Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/321) (S. Sayisi: 113) (Dagitma tarihi: 22.2.2008) 

55. X - Asya-Pasifik Uzay isbirligi Orgiitii (APSCO) Sozlesmesinin Onaylanmasinin Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayisi: 114) 
(Dagitma tarihi: 22.2.2008) 

56. X - istanbul Teknik Universitesinin Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetinde Egitim-
Arastirma Yerleskeleri Kurmasina iliskin C e r 9 e v e Protokoliiniin Onaylanmasinin Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/512) (S. Sayisi: 115) 
(Dagitma tarihi: 22.2.2008) 




