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2.- Ağrı Milletvekili Abdulkerim Aydemir'in, Ağrı'nın düşman işga
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3.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak'ın, Turizm Haftası'na ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı ve Mer
sin Milletvekili Mehmet Şandır ile Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Serdaroğlu'nun aynı konuda konuşmaları 555:560 
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Dair Kanun Teklifı'nin Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna havale edilmesi 
gerektiğine ilişkin tezkeresi (3/397) 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 milletvekilinin, 

Toprak Mahsulleri Ofisi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/168) 

V.- ÖNERİLER 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1.- Daha önce görüşmelerine başlanan çevre kirliliği ile ilgili Meclis 

araştırması önergelerinin görüşmelerine devam edilmesine ve bu görüşme
lerin bitiminden sonra (10/155) esas numaralı Meclis araştırması önergesi
nin ön görüşmesinin yapılmasına ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar 
çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi 

2.- (10/167) ve (10/168) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin 
ön görüşmelerinin Genel Kurulun 16/4/2008 Çarşamba günkü birleşiminde 
yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi 

3.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenme
sine; Genel Kurulun 15/4/2008 Salı ve 16/4/2008 Çarşamba günlerindeki 
birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir 
Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Manisa 
Milletvekili Şahin Mengü'nün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ
lık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Zon
guldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 19 milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi; Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun; Engelli Me
murların Emekliliğini Düzenleyen 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu Maddesinin 
(j) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletve
kili Bülent Baratalı'nın; 3201 Sayılı "Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaş-
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larının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından De
ğerlendirilmesi Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 24 milletvekilinin; 5510 Sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4 Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öz-
türk ve 12 milletvekilinin; Sanatçıların Sosyal Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/465, 2/30, 2/31, 2/37, 2/64, 2/71, 2/79, 
2/136, 2/147, 2/149) (S. Sayısı: 119) 594:662 

VII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 663 
1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, yargı çalışanlarının sorunlarına 

ve yargıdaki iş yüküne ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in 
cevabı(7/1990) 663:667 

2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, bir mahkûmun durumuna iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2113) 668:671 

3.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, TKİ'deki nitelikli işgücü kaybına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Mehmet Hilmi Güler'in 
cevabı(7/2134) 672:675 

4.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Seyhan Belediyesine tahsis edi
len taşınmazlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
(7/2145) 676:690 

5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete açılmayan yatırım
lara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2170) 691:692 

6.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete açılmayan yatırım
lara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Gü
ler'in cevabı (7/2192) 692:694 

7.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete açılmayan yatırım
lara, 

- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, mera vasfı nedeniyle iptali is
tenen tapulara, 

İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2201, 
2203) 695:699 

8.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, BOTAŞ'ın vergi borcuna ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı 
(7/2259) 700:702 

9.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, Adana valilik binasının 
engelli asansörüne ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
(7/2260) 703:706 

10.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa'da turizmin geliştiril
mesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı 
(7/2267) 7 0 7 : 7 n 

- 5 3 5 -



TBMM B: 90 15 . 4 . 2008 

Sayfa 
11.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, giyim öğretmenliği bran

şına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2278) 712:7 
12.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, tekstil ve hazır giyim sektö

ründeki sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Mehmet Zafer Çağlayan'ın cevabı (7/2302) 714:7 

13.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, şehit ailelerinin tazminat 
davası açıp açmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Meh
met Ali Şahin'in cevabı (7/2304) 718:7: 

14.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Muş'ta lale yetiştiriciliğinin 
desteklenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/2310) 721:7: 

15.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, İzmit Körfezinde yapı
lacak yeni tersanelere, 

- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Batman'da petrol ve benzinin 
toprağa sızdığı iddialarına, 

İlişkin sorulan ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 
(7/2317,2402) 724:7: 

16.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, TPAO ile bir enerji şirketinin 
elektrik santrali konusunda gizlilik anlaşması yaptığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2321) 731:7. 

17.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/2327) 735:7' 

18.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, uzman jandarmaların 
özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Ata-
lay'ın cevabı (7/2330) 741:7-

19.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Erzurum ve Rize'nin kurtu
luşu etkinliklerindeki temsili gösterilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay'ın cevabı (7/2342) 

20.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, yargılanan bir grup lise öğren
cisine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2355) 

21.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğünce hazırlanan bir kitaba ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2357) 

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çıldır Lisesindeki öğretmen 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/2358) 

23.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde 
EXPO organizasyonu konusunda yapılan toplantıya ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı 
(7/2387) 

24.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Giresun Spora verilen bir ce
zaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/2404) 
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25.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, İvrindi 7 Eylül Stadının 

onarımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 
(7/2405) 774:777 

26.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, serbest bölgelerdeki firmala
rın sigorta primi ödemelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüz-
men'in cevabı (7/2425) 778:780 

27.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan'ın, 22 nci Dönemde 
hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in 
cevabı(7/2434) 7g\.7^5 

28.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, 22 nci Dönemde hazırlanan 
ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına, 

- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ ve Ergene Havza
sındaki çevre kirliliğine, 

- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'daki hava kirliliğine ve 
kömür kullanımına, 

İlişkin soruları ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 
(7/2454,2521,2523) 786:797 

29.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tıp Kurumu Der
neği hakkında yapılan şikayete ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Ak-
dağ'ın cevabı (7/2493) 798:800 

30.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, 22 nci Dönemde hazır
lanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan'in cevabı (7/2512) 801:806 

31.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, Diyanet İşleri Başkan
lığının internet sitesindeki feminizm ile ilgili yazıya ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun cevabı (7/2517) 807:812 

32.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vakfı teftiş raporuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/2592) 813:816 

33.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, vakıflara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/2593) 817:821 

34.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gümüşhane'deki yatırımlara 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2620) 822:831 

35.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2621) 832:841 

36.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Bursa ve Balıkesir'de satılan 
ya da kiralanan Hazine arazilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'in cevabı (7/2629) 842:845 

37.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, 2007 merkezi bütçe gelirleri 
ve harcamalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 
(7/2630) 846:849 
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38.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, Başbakanın ve Di

yanet İşleri Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun cevabı (7/2652) 

39.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, servis araçlarına ve banka 
promosyonlarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Ve
kili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/2758) 

40.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, PTT hizmet bürosundaki 
tadilata ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nev
zat Pakdil'in cevabı (7/2760) 

41.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İnsan Haklarını İnceleme Ko
misyonunun bir alt komisyonuna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/2761) 
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I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak altı oturum yaptı. 

Oturum Başkanı ve TBMM Başkan Vekili Eyyüp Cenap Gülpınar, polis teşkilatının kuruluşu
nun 163'üncü ve Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıl dönümü nedeniyle bir 
konuşma yaptı. 

Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir, polis teşkilatının kuruluşunun 163'üncü yıl dönümüne, 
Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani, Hakkâri'de yaşanan doğal afetlere, 
Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun, Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölüm yıl dönümüne, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, nevruz kutlamalarında yaşa
nan olayların (10/165), 

Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının (10/166), 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki artış ve 
sektördeki yeterliliğin (10/167), 

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön 
görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Peru Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komis
yonu heyetini Peru'ya davetine icabet edilmesine, 

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenecek olan "AB Üye ve Aday Ülkeleri Parlamen
toları Kültür İşleri Komisyonları Başkanları Toplantısı"na davet edilen Kahramanmaraş Milletvekili 
ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Sağlam'in davete ica
bet etmesine, 

İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 

Genel Kurulu teşrif eden AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'ya Başkanlıkça "Hoş 
geldiniz" denildi. 

Genel Kurula hitaben konuşma talebi 9 Nisan 2008 tarihli 88'inci Birleşimde kabul edilen AB 
Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso bir konuşma yaptı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 

kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kararlaştırılmış olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
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Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Devlet 
Memurları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, 5510 
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 19 Milletvekilinin, 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Sivas Millet
vekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Engelli Memurların Emekliliğini Düzenleyen 5434 Sayılı Kanunun 
39 uncu Maddesinin (j) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili 
Bülent Baratalı'nın, 3201 Sayılı "Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"da Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 24 Milletvekilinin, 5510 Sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4 Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 12 Milletvekilinin, Sanatçıların Sos
yal Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Teklifı'nin (1/465, 2/30, 2/31, 2/37, 2/64, 2/71, 
2/79, 2/136, 2/147, 2/149) (S. Sayısı: 119) görüşmelerine devam edilerek dördüncü bölümüne kadar 
kabul edildi, dördüncü bölümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in ko
nuşmasında şahsına sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

15 Nisan 2008 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 20.55'te son verildi. 

Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
Başkan Vekili 

Murat ÖZKAN 
Giresun 

Kâtip Üye 

Fatoş GÜRKAN 
Adana 

Kâtip Üye 
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No.:125 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

11 Nisan 2008 Cuma 
Tasarılar 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Haşimi Ürdün Kral
lığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/555) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2008) 

2.- İrtibat Subaylarına İlişkin Olarak Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri ve Türk Kara Kuvvetleri Ara
sında İmzalanan Anlaşma Muhtırasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/556) (Millî Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2008) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/557) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2008) 

Teklifler 
1.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin; Ticari Taksilerde, Taksi Dolmuş ve 

Dolmuşlarda Yenileme Yapılması ve/veya Araçların Bir Kereye Mahsus Olarak Değiştirilmesi Sıra
sında Araç Sahiplerinden ÖTV ve KDV Alınmamasına Dair Kanun Teklifi (2/202) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2008) 

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; 5393 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/203) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.4.2008) 

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Ya
yınlan Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/204) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2008) 

4.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi (2/205) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2008) 

Rapor 
1.- Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli İyileştirilmesine İlişkin Mu

tabakat Muhtırası ve Buna Dair Mali Yönetim Esasları Dokümanının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/533) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma 
tarihi: 11.4.2008) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs'a düzenlediği 

geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 
2.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 
3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim Baka

nından sözlü soru önergesi (6/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/4/2008) 
4.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, muhtarların maaşlanna ve prim ödemelerine ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/4/2008) 
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Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, çetelerle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başba

kandan yazılı soru önergesi (7/2810) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 
2.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, gazilerin hayat şartlarının iyileştirilmesine ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2811) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 
3.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Alara Çayı yatağına ve yıkılan bir köprüye ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/2812) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 
4.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gemlik'te depreme yönelik çalışmalara ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/2813) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 
5.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 

önergesi (7/2814) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 
6.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, bir trafik kazasına karışan resmi araçtaki bürokratların gö

revlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2815) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 
7.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, TEDAŞ'tan alınan bir ihale ile ilgili iddialara iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2816) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 
8.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, bir siyasi parti ilçe başkanına jandarma arama 

noktasında yapılan muameleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2817) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2/4/2008) 

9.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, motorlu araç sayısına ve akaryakıt satışlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2818) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

10.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, banka kredilerine ve bazı ekonomik verilere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2819) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

11.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, İGDAŞ ile ilgili bazı davalara ve iş kazalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2820) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

12.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'daki elektrik ve su taleplerinin karşılan
masına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2821) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Erzurum'daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2822) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kastamonu'daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2823) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

15.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, 2003 Bingöl depreminde konut ve işyerleri hasar gö
renlerin durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2824) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2/4/2008) 

16.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2825) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, Afşin-Elbistan kömür havzasındaki ka
mulaştırmalardan etkilenenlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2826) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

18.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, bir olayda Siirt İl Emniyet Müdürünün tutumuna iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2827) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008) 

19.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bir şahsın yurda giriş yasağına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2828) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

20.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Siirt'teki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2829) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 
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21.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Siirt'teki Nevruz kutlamalarına ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2830) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

22.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, Siirt'teki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2831) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

23.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Erzurum'daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2832) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karaman'daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2833) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

25.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bolu'daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/2834) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

26.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Düzce'deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/2835) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

27.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kastamonu'daki yatırımlara ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2836) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

28.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van'daki Nevruz kutlamalarında yaşanan olaylara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2837) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/4/2008) 

29.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Gençlik Parkının durumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2838) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

30.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Büyükşehir Belediyesinin ulaşım planlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2839) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

31.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2840) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

32.- Diyarbakır Milletvekili Gülten Kışanak'ın, Hakkari-Yüksekova'daki Nevruz kutlamala
rında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2841) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 2/4/2008) 

33.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Hakkari ve Yüksekova'daki Nevruz kutlamala
rında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2842) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 2/4/2008) 

34.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, yabancı güvenlik şirketlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2843) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

35.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Aksaray-Sultanhanı beldesinin ilçe yapılıp yapılma
yacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2844) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

36.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, Malazgirt Kalesinin bakım ve onarımına ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2845) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

37.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2846) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

38.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kırşehir'deki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2847) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

39.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki Hazine taşınmazlarının satışı ve kiralan
masına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2848) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

40.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Diyarbakır İl Özel İdaresine ve belediyelere vergi 
gelirinden verilen paya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2849) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 2/4/2008) 
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41.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, akaryakıttaki vergilendirmeye ve bir madeni yağda ya
şanan sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2850) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008) 

42.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bir okulda Nevruz kutlamasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2851) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

43.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bir konferansa katılan bazı yöneticilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2852) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

44.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Düzce'deki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2853) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

45.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karaman'daki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2854) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

46.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bolu'daki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2855) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

47.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bitlis'teki yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2856) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

48.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'da okul öncesi öğrenimin yaygınlaştırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2857) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

49.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Van'da bazı okullarla ilgili iddialara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2858) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

50.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2859) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

51.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kırşehir'deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2860) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

52.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun-Arsuz yoluna ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2861) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

53.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, bir kitapla ilgili iddialara ilişkin Devlet Baka
nından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/2862) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008) 

54.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bazı ekonomik göstergelere ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2863) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

55.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, medya, spor ve gösteri alanlarındaki kayıtdışı is
tihdama ve sendikalaşmaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2864) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

56.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, A Millî Futbol Takımının forma renklerine ilişkin 
Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/2865) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

57.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bitlis'teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/2866) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008) 

58.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, aile içi çatışmaların önlenmesine ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/2867) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/4/2008) 

59.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, çoğunluk hissesi yabancı bankaların ipo
tek altında tuttukları arazilere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi 
(7/2868) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 

60.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, Bolu'daki bir konferansa ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2869) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008) 
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No.:126 
14 Nisan 2008 Pazartesi 

Tasarılar 

1.- Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/558) (Avrupa 
Birliği Uyum; Çevre; Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2.4.2008) 

2.- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/559) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji; Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2.4.2008) 

3.- Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Ele
manlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı (1/560) 
(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.4.2008) 

4.- Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/561) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2008) 

5.- Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı (1/562) (Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2008) 

6.- Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti Arasında Elektrik Alanında Mutabakat Zap
tının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/563) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2008) 

Teklifler 

1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sa
yılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/206) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2008) 

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Ögüt'ün; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı ile 78 ve 190 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/207) (Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2008) 

3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 
Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/208) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2008) 

4.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 
Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/209) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2008) 
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5.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın; Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/210) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.4.2008) 

6.- İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu ve 25 Milletvekilinin; Fırsat Eşitliği Komisyonu Ka
nunu Teklifi (2/211) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2008) 

Tezkereler 
1.- İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi (3/391) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2008) 

2.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/392) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2008) 

3.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/393) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2008) 

4.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/394) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2008) 

5.- Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/395) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2008) 

6.- Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/396) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2008) 
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No.:127 

15 Nisan 2008 Salı 
Raporlar 

1.- Çok Uluslu Coğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) (S. Sayısı: 134) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.2008) (GÜNDEME) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş Birliği 
Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) (GÜNDEME) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Ba
kanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 136) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 
(GÜNDEME) 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliğine 
Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu Raporu (1/449) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri Ofisi 
ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/168) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008) 
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15 Nisan 2008 Salı 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER:Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90'ıncı Birleşimini açıyo
rum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Konuşma süreleri beşer dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin cevap 
süresi yirmi dakikadır. 

Gündem dışı ilk söz, patates üreticilerinin sorunlarıyla ilgili söz isteyen Muğla Milletvekili Gürol 
Ergin'e aittir. 

Sayın Ergin, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) """ 

Süreniz beş dakikadır. 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
I.-Muğla Milletvekili Gürol Ergin 'in, patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı ko

nuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; patates üreticilerinin sorunlarına Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığının ve siz değerli milletvekillerinin dikkatini çekmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyo
rum. Sözlerime başlarken sizleri ve büyük Türk ulusunu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Nevşehir ve Niğde illerinde 2004 yılından 
bu yana patates siğili hastalığıyla bulaşık tarlalar çevresinde güvenlik kuşağı olarak belirlenen ara
zilerde yasakladığı patates ekimine yeniden izin vermiş ve 19 Mart 2008 tarihli Resmî Gazete'de 
yayımlanan tebliğle yeni durum kamuoyuna ve ilgililere duyurulmuştur. Ancak çiftçi, ister patates 
ister buğday üretsin, çok büyük bir sıkıntı içindedir. Patates üretiminin yasaklandığı 2005 yılından 
itibaren tarımsal sulama abonelerinin büyük kısmı tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanmadıkları 
hâlde geçmiş yıllardan gelen borçlarının faizleri işlemeye devam etmiştir. Ekim yasağından sonra 
birçok çiftçi ya başka illere göç etmiş ya da üretimde kullandığı alet edevatı elinden çıkarmıştır. 
Yasak kararı üzerine hayvancılığa yönelen çiftçi, yem fiyatlarındaki müthiş artıştan ötürü hayvancı
lıktan da gelir elde edememiştir. Ekim sezonunun yaklaştığı bugünlerde MED AŞ enerji borcundan 
dolayı çiftçilerin sulama kuyularının elektriği kesilmiş, bir kısım çiftçiye de icra müdürlüklerinden 
ödeme emri gönderilmiştir ve gönderilmeye devam etmektedir. 
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Patates üretim yasağının kalkması kararı son derece ani olmuş, çiftçi hazırlıksız yakalanmıştır. 
Elektriği kesik olan köylü sulama yapmadan nasıl patates üretecek? Bu ani karar, akıllara, telafi edici 
ödemeden kurtulmak için bu şekilde hareket edildiği düşüncesini getirmektedir. 

Dün "Elektrik borçlarınıza af getireceğiz. Borcunuzu ödemede acele etmeyin." deyip bugün or
talarda görünmeyen kalitesiz politikacıları bu kürsüden şiddetle kınıyorum. Elektriği kesik olan çift
çilerimiz buğdayına su veremediğinden, şu anda elektrikleri kesik olan üreticilerimizin elektriklerinin 
bir an önce açılması gerekmektedir. MEDAŞ enerji borçlarından dolayı birçok çiftçimizin araçlarına 
yakalamalı haciz işlemleri de başlatıldığından Nevşehir çiftçileri büyük sıkıntı içindedir. Bir an önce 
bu haciz işlemlerinin durdurulması, yıllardan beri süregelen elektrik borçlarına köklü bir çözüm ge
tirilmesi gerekmektedir. Nevşehir merkez ilçe genelinde 1.128 MEDAŞ abonesi bulunmakta, bun
lardan 1.092'si borçlu durumdadır. Toplam MEDAŞ enerji borcu, 2007 yılı sonu itibarıyla anaparası 
45 trilyon, gecikme zammı 43 küsur trilyon olmak üzere toplam 88,9 trilyondur. 

Çiftçinin durumu Derinkuyu ilçesinde de merkez ilçeden farklı değildir. Derinkuyulu çiftçiler de 
Niğdeli çiftçiler de en az Nevşehir merkezdeki Kaymaklı beldesindeki çiftçi kadar sıkıntıdadır. Üre
tirken borcunu ödeyemeyen çiftçi bugün bu borcu nasıl ödeyecek? 

Kaldı ki patates üreten çiftçinin durumu da iç açıcı değildir. Maliyeti 20-25 kuruş olan patates 
bugün ancak 17-18 kuruştan satılabilmektedir. Mazotun litresi 3 YTL, amonyum sülfatın kilosu 58 
kuruş iken, çiftçinin patatesten kâr etmesi mümkün olabilir mi? Çiftçi 1 litre mazot için 18 kilo, 1 kilo 
amonyum sülfat için 3,5 kilo patates satmak zorundadır. 

Sayın Bakan, evet, tüm çiftçimiz sıkıntılı, tüm çiftçimiz dertlidir ama patates siğili hastalığı 
Nevşehir ve Niğde çiftçisinin maruz kaldığı bir doğal afettir. Bu nedenle, doğal afete maruz kalan 
Nevşehir ve Niğde patates üreticisi çiftçilerin sorunlarını diğer tarım bölgelerindeki sorunlardan ayrı 
tutma zorunluluğu vardır. Yöre çiftçileri 2004 yılından bu yana sürekli zarar ettiğinden, MEDAŞ'a, 
Ziraat Bankasına ve tarım krediye borçlarını ödeyememişler, sonuçta borçlar dağ gibi büyümüş, çift
çinin değil üretip sattıklarıyla, atadan, dededen kalan tüm mal varlığını satıp savmasıyla da ödeye
bileceği miktarı aşmıştır, borç çiftçinin belini bükmüştür. 

Ziraat Bankası, TEDAŞ'a borcu olanlara kredi vermemekte, özel bankalar ise evini ipoteğe ve
renlere kredi açmaktadır. Ziraat Bankasının mevzuatında "bir başka kuruma da olsa borcu olana kredi 
verilmez" diye bir hüküm var mıdır? 

Derinkuyu Tarım Kredi Kooperatifi yeni üye kabul etmemektedir. Kaymaklı Tarım Kredi Koo
peratifi borçsuz çiftçilere bile gübre vermemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ergin, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Yalnızca elektrik borçları kişi başına 100 bin ila 400 bin yeni 

Türk lirası arasında değişmektedir. 
Bu nedenle, her şeyden önce, en geç bir hafta içinde, MEDAŞ, borçlu çiftçilerin kesilen elek

triklerini mutlaka bağlamalı, üreticiyi yeniden üretir hâle getirmelidir. 

İki: Çiftçilerin MEDAŞ'a, tarım krediye ve Ziraat Bankasına olan borçlarının faizleri silinmeli, ana
para üç yıl ödemesiz on yıla yayılarak borçlar yeniden yapılandırılmalı, başlatılan icra takipleri derhâl 
durdurulmalıdır; aksi durumda, çiftçinin borcunu ödeyebilmesi hiçbir koşulda mümkün değildir. 
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1 litre mazotun 3 milyon lira, 1 kilo ürenin 800 bin, 1 kilo kompoze gübrenin 1 milyon 80 bin, 
1 kilo DAP gübresinin 1 milyon 550 bin lira olduğunu bir kez daha hatırlatarak, Sayın Başkan sizi, 
değerli milletvekillerini ve yüce ulusumu saygıyla tekrar selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ergin. 

Gündem dışı konuşmaya Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker cevap vere
ceklerdir. 

Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muğla Milletvekili Sayın Gürol Er
gin'in, patates üreticilerinin sorunlarıyla ilgili yaptığı gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere 
huzurlarınızdayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi patates, dünyanın birçok bölgesinde ve kuş
kusuz Türkiye'de önemli, besin değeri yüksek bir tarımsal ürün ve o nedenle de dünyayla birlikte 
bizde de önemli miktarda patates üretiliyor. Türkiye'de daha çok Nevşehir, Niğde, Bolu, Erzurum ve 
İzmir illerimizde üretim gerçekleşmektedir. En çok üretim yapılan Nevşehir ve Niğde illerinde geç
miş yıllarda görülen patates siğili hastalığı üretimde bir miktar azalmaya sebebiyet verse de patates 
üretimi 2005 yılında 4 milyon ton, 2006 yılında 4,3 milyon ton ve 2007 yılında da 4,2 milyon ton ola
rak gerçekleşmiştir. 2005 yılında Türkiye'nin patates ihracatı 82 bin ton civarında, ithalatıysa 14 bin 
tondur; tabii bu ithalat, büyük ölçüde sertifikalı tohumluk olarak yapılan ithalattır. 

Bakanlığımızca çeşitli patates sorunlarının çözümü ile ilgili, patates ürünü ile ilgili çeşitli ça
lışmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi, araştırma çalışmalarıdır, bilimsel araştırmalar yapılmakta 
bu konuda. Bizim, Bakanlık olarak Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi Pro
jemiz var. TÜBİTAK destekli bir kamu araştırma projesi olarak 1 Kasım 2005 tarihinde bu başladı. 
Bu projeyle ülkesel patates tohumluk üretim sistemi geliştiriliyor ve patates tohumculuk sektörünün 
dışa bağımlılığının azaltılması, hastalık ve zararlılar yönünden patates tohumluklarının ve ekiliş alan
larının durumu ortaya konulmak suretiyle sertifikalı tohumluk kullanım oranının artışı, verim ve ka
lite artışı, üretimin yerli çeşitlerle yapılması, sanayilik patates üretiminin artması sağlanmış olacaktır. 

Bu ana kadar, şimdiye kadarki bu projeyle ilgili ara sonuçlar da şunlar: Enstitümüzce, patates 
meristemlerinden hastalıklardan ari yumru üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yine, patateste yeni 
çeşitlerin geliştirilmesi çalışmalarında da ülkemiz tarihinde görülmeyen bir başarı elde edilmiş ve yüz 
binin üzerinde melez tohum elde edilmiştir. Elde edilen genetik materyal 2008 yılında ekilerek se-
leksiyon çalışmaları yapılacaktır. Ülkemizde yetmiş adet patates çeşidi tescillidir, bunlardan üçü ül
kemize ait olup diğerleri yurt dışı menşelidir. 

Yine, tohumluk üretim, dağıtım ve yayımıyla ilgili yaptığımız çalışmalar hususunda sizlere kısa 
bir bilgi arz etmek istiyorum: Ülkemizde verimi etkileyen en önemli etkenin tohumluk olduğu bi
linmekte. Yıllık tohumluk ihtiyacı bu alanda 300 bin ton civarında ve Türkiye'de üretilen tohumluk 
ancak ihtiyacın yüzde 11 'ini karşılayabilmektedir. Ülkemizde sertifikalı tohumluk üretimi, ithalat 
yoluyla, daha ziyade Hollanda ve Almanya'dan getirilen çoğunlukla anaç kademedeki tohumluklara 
dayalı olarak yapılmakta. 

Patates siğili hastalığı patatesle ilgili önemli bir mesele, önemli bir sorun. Bu hastalık 2001 yı
lında ilk defa olarak Ordu ilinde tespit edilmiş ve hastalığın tespit edildiği bulaşık alanlarda ve gü
venlik kuşağında patates üretimi yasaklanmıştır. Ülkemizde 2007 yılı sonu itibarıyla patates siğiliyle 
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bulaşık toplam alan 34 bin dekar olup bu bulaşık alanın etrafında güvenlik kuşağı olarak belirlenen 
ve patates üretimine kapatılan temiz alan miktarı 165.465 dekardır. Bu da bulaşık alanın yaklaşık 
4,8 katıdır. Patates siğili hastalığı için 2005 yılında telafi edici ödeme olarak alternatif ürünler için 
bir destekleme modeli ortaya koyduk ve destekleme ödemeye başladık. 2005 yılında, 4.236 üreticiye 
ait 140.393 dekarda 12.2 milyon YTL biz destek ödedik. 2007 yılında, 6.469 üreticiye ait 199.575 
dekar alanda 22 milyon 100 bin YTL destekleme ödedik patates siğili hastalığıyla ilgili olarak. 

2008 yılında patates siğili hastalığıyla ilgili çalışma yapılmış, ilk hastalık görüldüğünde 300 ila 
500, daha sonra 100 ila 300 metre olarak uygulanan -hastalıklı alanın etrafındaki güvenlik kuşağı ola
rak tanımlanan- temiz bölge, bu hastalıkla bulaşık ülkelerde uygulanmakta olan standartlara getiri
lerek bulaşık tarlaya bitişik komşu tarlalar olarak belirlenmiştir. Bulaşık alandan daha uzak olmasına 
rağmen, patates ekimi yapılmayan alanlar patates üretimine açılmıştır. Bu hastalığın toplam otuz altı 
ırkının olduğu bilinmekte olup Ordu ilinde "Irk 1" olarak belirlenmiş, diğer illerdeki ırk tespit çalış
maları devam etmekte, 2008 yılı içinde de bu çalışma sonuçlandırılacaktır. Bu çalışmanın sonunda 
güvenlik kuşağı olarak tanımladığımız bulaşık alana sınır tarlalarda tüm bitkilerin ekimine izin ve
rilmesinin yanında, belirlenmiş ırklara dayanıklı patates çeşitlerinin ekimine de müsaade edilecek 
ve buralarda telafi ödemesi artık yapılmayacaktır. 

Bir başka sorun bununla ilgili olarak "Patates kahverengi çürüklüğü" diye bilinen hastalıktır. 
Bu da ülkemizde ilk kez Nevşehir ilinde 1995 yılında tespit edilmiş, bu tespitin üzerine bir proje ha
zırlanmış; Afyon, Bolu, Eskişehir, Karaman, Nevşehir ve Niğde illerinde beş tarla bu etmenle bula
şık bulunarak üç yıl süreyle patates ekiminden bu bölgeler men edilmiştir. Bunun sonucu olarak bu 
bölge adı geçen etmen yönüyle eradike edilmiş, aynı hastalık Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Altınova 
beldesi ve Çanakkale patates üretim alanlarında da 2006 yılında tespit edilmiştir. Hastalıklı bölgede 
patates ve domates ekimi dört yıl süreyle yasaklanmış ve ilk olarak 2007 yılında alternatif ürün des
teği sağlanmıştır. 2007 yılında hastalığın görüldüğü Çanakkale, Balıkesir illerinde toplam 331 üre
ticiye 8.448 dekar alan için 933.972 YTL ödeme yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; patates ile ilgili olarak, kuşkusuz, yaptığımız başka çalış
malar da vardır. Bunlardan bir tanesi, ülkemizde Tohumculuk Kanunu kapsamında Patates Tohum
luğu Sertifıkasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği çerçevesinde, patates tohum ve yemeklik üretiminde 
yeni düzenlemeler getirilmiş; buna göre, elit tohumluk patates üretiminde beş yıllık sertifikalı, beş 
yıllık sertifikalı tohumluk üretiminde üç yıllık münavebe şartı getirilmiştir. Yemeklik patates üretimi 
için de üç yıllık bir münavebe getirilmesi için gerekli çalışmalar son noktaya gelmiş bulunmaktadır. 
Yine aynı yönetmelikle, patates tohumculuğuyla ilgili tüm konular yeniden Avrupa Birliği normla
rına göre düzenlenmiştir. 

2008 yılında, patates siğili hastalığı telafi ödemeleri, yeni uygulama nedeniyle belirli bir mik
tar azalacaktır. Yeni uygulamada, bulaşık alana komşu tarla güvenlik kuşağı kabul edildiği için, yeni 
uygulamayla pek çok tarla, patates ekimine izin verilip kuşak dışı bırakılmıştır. Bu üreticiler de 2008 
yılı telafi edici ödemeden yararlanmak istemektedirler. Daha önceki yıllarda patates ekmek için yasa 
kararı aleyhine mahkemeye giden çiftçiler, şimdi de patates ekmemek ve telafi ödemelerinden bu 
defa yararlanmak istemektedirler. 15 Ocak 2008 tarihinde, güvenlik kuşağının daraltılmasıyla ilgili 
bir karar alınmıştır. Bu tarihten önce güzlük hububat ekimi yapan çiftçiler, yeni yapılanmaya göre gü
venlik kuşağının dışında da kalsa 2008 yılı için bu destekten yararlandırılacaktır. 

Patates ekimi genelde nisan sonu, mayıs başı başlamakta olup tüm illere ve patates üreticilerine 
bu durum bildirilmiştir. Üreticilerin patates ekimi için gerekli hazırlıkları yapmaları hususunda yeni 
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düzenlemeden sonra yeterli bir zaman bırakılmıştır ve üreticiler bu konuda bilgilendirilmiştir. Ko
nunun detaylarının anlatılmasında, patates üretim bölgelerine yazılı açıklamalar gönderilmiş ve bazı 
bölgelerde de yine patates üreticileriyle toplantılar düzenlenmek suretiyle konu hakkında ayrıntılı 
bilgilendirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarının yeniden 
yapılandırılmasıyla ilgili olarak da sizlere arz edebileceğim husus şu: Bildiğiniz gibi, 27 Nisan 2005 
tarihli ve 25798 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan bir yasa ile sulama elektriği kullanan üreticile
rin biriken ve faiziyle birlikte yaklaşık 1 milyar YTL olan borcu, tarımsal üretimin sürdürülebilirli
ğini sağlamak açısından tarımsal TEFE'ye göre yeniden yapılandırılmış ve ek bir faiz uygulamadan 
otuz altı ay taksitlendirilmiştir. Hatta uygulamada otuz altı ayı da yer yer aştığı, kırk aya vardığı bi
linmektedir. Bununla birlikte, borcunu zamanında ödeyen çiftçilerimize daha ucuza elektrik tükete-
bilmeleri için kilovat başına 1,7 yeni kuruş destekleme yapılması öngörülmüş, bu destek, sulama 
enerjisi kullanımını yüzde 15 oranında ucuzlatmaktadır. Tabiatıyla, kullanılmış olan bir elektriğin 
bedeli bazı çiftçiler tarafından ödendiği için, bu durumda borcunu yapılandırıldığı hâlde ödememiş 
olan çiftçilerimize şimdi yeniden bir af getirilmesi veya buna dair bir düzenleme yapılması, borcunu 
ödeyen vatandaşlarımız açısından bu defa bir haksızlığa, bir adaletsizliğe yol açacaktır. Bunu da ben 
sizin takdirlerinize sunuyorum. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Maliye Bakanına dört kere af çıkardık, biliyorsunuz, burada çıkardık. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; bu vesileyle bir hususu daha ben dikkatlerinize, bilgilerinize sunmak istiyorum: 
Malum, bugünlerde, gerek dünyada gerek Türkiye'de gıda fiyatlarının artışıyla ilgili bazı tartışma
lar yapılmaktadır. Öncelikle, tabii, dünyada geçtiğimiz yıl, yani 2007 yılında, aslında üretim 2006 yı
lına göre temel tarımsal ürünlerde fazla olmasına rağmen -bunun özellikle altını çiziyorum örneğin 
buğdayda 15-20 milyon ton daha fazla üretim var toplamda, pirinçte 3-4 milyon ton ilave artış var 
dünyada, mısırda keza çok daha fazla bir artış var. Ama buna rağmen dünyada bazı bölgelerde özel
likle gıda fiyatlarında anormal bir artış söz konusu. Aslında, dünya fiyatlarıyla mukayese ettiğimizde 
çok daha düşük bir seviyededir Türkiye'deki artış. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. 

Belirtmek istediğimiz ikinci husus şu: Türkiye bugün ihtiyacı olan buğdayın tamamına sahiptir, 
bağlantıları vardır. Türkiye'nin içerisinde şu anda buğdayda, hububatta herhangi bir sıkıntı bulun
mamaktadır. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 

Aynı şekilde, pirinçle ilgili olarak da Türkiye'de yeteri kadar pirinç var. Türkiye'nin, yeni hasat 
dönemine kadar, yeni hasat sezonuna kadar ihtiyacını karşılayacak pirinci mevcuttur. 

Buna rağmen tabii ki dünyadaki gelişmeleri fırsat bilip böyle âdeta endişe yaymak suretiyle 
panik havası yaratmaya kalkışanlar var maalesef. Onlarla ilgili olarak da bizim yapabileceğimiz, ala
bileceğimiz tedbirler, piyasaya yeteri kadar mal getirmek, Türkiye piyasalarında yeteri kadar ürü
nün bulunmasını teminat altına almaktır. Biz bunu yaptık. Hatta, özel sektörle ilgili olarak da, özel 
sektör için de gümrük vergileri aşağı indirilmek suretiyle özel sektörün de gerektiğinde ithalat yap
masına imkân tanıdık. Ama ondan önce Toprak Mahsulleri Ofisi tedbirlerini aldı ve hem buğdayda 
hem de pirinçte şu anda yeteri kadar ürün bulunmakta ve hatta Toprak Mahsulleri Ofisinin kendi şu
belerinde normal piyasa fiyatlarının altında pirinç satışı da gerçekleşecektir önümüzdeki günlerde. Bu 
alanda herhangi bir endişenin bulunmadığını, herhangi bir endişeye kapılınmaması gerektiğini özel
likle vurgulamak istiyorum. 
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Tabii dünyadaki gelişmelerin de esasen altında yatan husus şu: Dünyada petrol fiyatlarının son 
beş yılda 4-5 kat artmasıyla birlikte, 5 kattan daha fazla artışıyla birlikte alternatif enerji kaynakla
rında, yenilenebilir enerji kaynaklarında ciddi bir çalışma yapıldı ve gıda maddesi olarak kullanılan 
tarımsal ürünler, enerji üretiminde kullanılmaya başlandı. Buğday, mısır, pirinç, patates, şeker kamışı, 
bu beş ürün biyoetanol üretiminde kullanılmakta bütün dünyada. Ayrıca, yağlı tohumlu bitkiler, ay
çiçeği, soya, kolza gibi yağlı tohumlu bitkiler de bunlar da biyodizelde kullanılmakta. 

Avrupa Birliğinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, bir de bazı büyük Latin Amerika ülkele
rinin -Brezilya gibi- kendi ülkelerinde tükettikleri petrole biyodizel ve biyoetanolü daha yüksek mik
tarlarda katma ile ilgili aldıkları kararlar-ki yüzde 10 hedefleniyor- bu, dünyadaki hububatla ilgili 
ve gıda maddeleriyle ilgili fiyatların artmasında çok önemli bir etken olmuştur. Bazı bölgelerde de 
tabii lokal mevzi bazı sorunlar bulunmaktadır. Örneğin, Mısır'da geçtiğimiz haftalarda meydana 
gelen olayın altında, Mısır'ın pirinç ihracatıyla ilgili aldığı bir karardır, yasaklama kararıdır. Bunun 
da altındaki mesele, Mısır'ın, yeteri kadar bağlantı yaptığı ülkelerden buğday ithal edememesidir. 
Orada meydana gelen kriz, pirinç ihracatına getirdiği sınırlama, dünyanın en büyük pirinç üreticisi 
ve tüketicisi durumundaki Tayland ve diğer Uzak Asya ülkeleri, Güneydoğu Asya ülkelerinde de 
benzeri kararların alınmasına yol açmış ve bazı bölgelerde pirinç alanında bir sıkıntı yaşanmıştır. 

Ama tekrar söylüyorum, yüce Meclisin bilgisine arz etmek istiyorum: Türkiye'de böyle bir sorun 
yok, Türkiye'de yeteri kadar pirinç var, Türkiye'de yeteri kadar buğday var. Bizi yeni hasat sezonuna 
taşıyacak kadar elimizde, stoklarımızda, piyasada ürün var. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. 
Fiyat artışları spekülatif maksatlıdır. Onlarla ilgili de bizim mücadelemiz sürüyor. Gerekirse üç gün, 
beş gün pirinç yemeyiz, yerine bulgur yeriz ama bu fiyat artışlarının da aşağı çekilmesi yönünde de 
gayret içerisinde olacağız. Onunla ilgili de tedbirlerimiz vardır. 

Ben bu bilgilerle, bu düşüncelerle yüce Meclise bir kez daha saygılar sunuyorum. (AK Parti sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Gündem dışı ikinci söz, Ağrı ilinin düşman işgalinden kurtuluşu vesilesiyle söz isteyen Ağrı 

Milletvekili Abdulkerim Aydemir'e aittir. 
Buyurun Sayın Aydemir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2.- Ağrı Milletvekili Abdulkerim Aydemir'in, Ağrı 'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 90 'inci 

yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 
ABDULKERİM AYDEMİR (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ağrı'nın düşman iş

galinden kurtuluşunun 90'ıncı yıl dönümü sebebiyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle yüce Meclisimizi, aziz milletimizi ve Ağrılı hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güzel ilimiz Ağrı, tarihte birçok devlete yurt olmuş ve 
Yavuz Sultan Selim'in 1514 yılında yapmış olduğu Çaldıran Seferi'yle de Osmanlı topraklarına ka
tılmıştır. Dönemin süper güçlü emperyal devletlerinden Rusya'nın Akdeniz'e inme projesi yüzünden 
Ağrı Ruslarla dört büyük savaş yapmıştır. Tarihe "93 Harbi" olarak giren ve binlerce evladımızın 
şehit olduğu harp bunlardan en önemlisidir. 

Ayrıca Birinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli geçtiği yerlerden birisi de Ağrı'dır. 1914 yılında 
başlayan, Rus ve Ermenilerin hunharca saldırısı ve arkasından gelen işgal... Bu dönemde açlık ve se
falet içerisindeki bölge halkımız ile ordumuz esaret ve işgale başkaldırmış. Hamidiye alayları ve 
Kâzım Karabekir yönetimindeki ordumuz, düşmanı ve iş birlikçi Ermeni çetelerini 14 Nisan 1918'de 
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Doğubeyazıt, Diyadin, Taşlıçay, Patnos, Tutak ve Hamur; 15 Nisan 1918'de Ağrı'dan, 16 Nisan 
1918'de ise Eleşkirt'ten çıkararak Gümrü'ye sürmüş, Ağrı'mız bu işgalden kurtarılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu öyle bir kurtarış ki düşmanın ayağı bir kez daha bu 
mübarek topraklara değmeyecektir. Dedelerimiz ilimizi düşman işgalinden kurtarırken canlarını, 
mallarını vererek; kan, ter ve gözyaşları dökerek, Ağrı'yı büyük bedeller ödeyerek kurtarmışlardır. 
Düşmanı yurdumuzdan yiğitçe kovan, mertçe, kahramanca, hiç çekinmeden vatan uğruna hayatını 
feda eden Ağrı ve ilçelerimizin kurtuluşunu sağlayan değerli halkımızın tüm şehitlerini rahmet ve 
minnet duygularımla selamlıyorum. 

Burada başlayan kurtuluş hareketi, millî mücadele ve Kurtuluş Savaşı'mızla ülkemizin aydın
lığa kavuşmasında bir başlangıcın tohumlannı da ekmiştir. Cumhuriyetimizi bin bir güçlükle, "hâ-
kimiyetimilliye" yani bağımsız halk ve ordu, "Kuvayımilliye" yani ekonomik bağımsızlık, "vahdeti 
kuva" yani kuvvetler dengesi, "müspet ilim" yani tüm konularda aklın, bilimin öncülüğü ilkeleriyle 
kurduk. Bu ilkeler, göreve başladığımızda hepimizin üzerinde bu kürsüde yemin ettiğimiz ilkelerdir. 
Hiçbir karşı duruş bu yemini bize asla unutturmamalıdır. Bugün geldiğimiz noktada, aklın ve bilimin 
önderliğinde tüm kuvvetlerimizin dengesini sağlayacak, bağımsız bir ekonomi ve siyasi erke sahip 
olmamız gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ağrı ilimizin maalesef en geri kalan illerimizden biri ol
duğu bir gerçektir. Ancak, AK Parti hükümetlerimiz de ilimizi dikkate almış olup Sayın Başbakanı
mız ve bakanlarımız tarafından özel bir önem verilmiştir. Problemleri genel bütçe imkânları dâhilinde, 
KÖYDEŞ ve BELDES projeleriyle birer birer çözüme kavuşturma gayreti gösterilmiştir. 

Ben ve diğer tüm Ağrılı milletvekillerinin istediği, taşı sıktığında suyunu çıkaracak Ağrılının al
nının teriyle kazanç elde edeceği iş, aş düzenini oluşturmaktır; Ağrı'mızı göç veren bir ilden göç 
alan bir ile dönüştürebilmektir; sanayisiyle, bilimiyle, ahlakıyla, siyasetiyle Türkiye'nin örnek şe
hirleri arasına getirmektir. 

Ülkemizin ve milletimizin bu günlerde birliğini, beraberliğini muhafaza etmesi adına her za
mankinden daha fazla birbirimize tahammül göstermemiz, fikirlerimize değer vermemiz, ülkede bir
lik ve beraberliğimizi koruyacağımıza olan inancım tamdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; halkımız en büyük gücümüz, sermayemiz, silahımız ve her 
şeyimizdir. Politikalarımız siyasi, ideolojik politikalar değil hizmet politikalarıdır. 

14 Nisan 1918'de esarete ve işgale başkaldıran kahraman Doğubeyazıt, Diyadin, Taşlıçay, 
Hamur, Tutak, Patnos, 15 Nisanda Ağrı, 16 Nisanda Eleşkirt ve hasılı Kargakonmaz, Hacıboti, Ber-
del, Kapuzan ve daha nice köylerinde yaşayanların yaptığı gibi hiçbir oyuna gelmeden, ülkemizi her 
zamankinden daha fazla severek yoksulluğa, borçluluğa, işsizliğe, açlığa karşı savaş vermeliyiz. 

Kurtuluş mücadelesinde bu vatan uğruna kanlarını dökerek, canlarını feda etmiş Ağrı ve ilçele
rimizin kurtuluşunu sağlayan şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla 
anıyor, bu vesileyle değerli Ağrı halkımızın kurtuluş gününü kutluyor, hepinize en derin saygılarımı 
arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Gündem dışı üçüncü söz, Turizm Haftası münasebetiyle söz isteyen İstanbul Milletvekili Dur

muş Ali Torlak'a aittir. 
Sayın Torlak, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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3.- istanbul Milletvekili D. Ali Torlak'in, Turizm Haftası'na ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile Kastamonu 
Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun aynı konuda konuşmaları 

D. ALİ TORLAK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 15-22 Nisan tarihleri ara
sında kutlanmakta olan Turizm Haftası nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle 
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sahip olduğu zengin ve doğal değerleri, mavi ve yeşilin eşsiz uyumu içe
risinde uzanan kıyılan, zengin tarihî mekanları ile ülkemizin aslında bir turizm cenneti olduğunu bil
meyenimiz yoktur. 

Turizmi, sadece yaz tatillerinde otelde konaklama, denizden yararlanma şeklinde algılamak son 
derece hatalı bir yaklaşım olur. Yat turizmi ve yolcu gemileriyle yapılan deniz turizmi gibi denizden 
farklı şekilde yararlananlara da kucak açacak yaklaşımlar sergilenmelidir. Ege ve Akdeniz kıyıları
nın yat turizmine uygun olması, yat trafiğinin bu bölgelerde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Ka
radeniz Bölgesi'nde ise dış talep çok düşük seviyededir. Bu bölgede dış talebi artırabilmek için 
Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler ile iş birliği yapılmalı ve bölgesel yeni bir yat ve deniz turizmi pa
zarlama stratejisi geliştirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz ciddi bir kültür envanterine sahiptir, ancak sadece yöre halkının 
değil, bu turizmi yapan seyahat acentelerinin, doğal ve tarihî mirası korumanın, onu dengeli biçimde 
turistik ürün olarak pazarlamanın ve yaşatmanın bilincinde olmadıklarını üzülerek görmekteyiz. Bu 
nedenle, toplumumuzda kültür turizmi bilincini geliştirecek tedbirler almalıyız. Bazı turistlerimizin 
denizlerden daha çok kültür turizmini tercih ettikleri bilinmektedir. Turizm girdisinin ekonomimize 
olan katkısıyla övünen Bakanlığın, kültür turizmine ayrılan payı oldukça azdır ve bu durum söz ko
nusu turizmi etkilemektedir. 

Değerli milletvekilleri, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilen İstanbul, tarihsel ve kültü
rel dokusuyla son derece ayrıcalıklı, son derece üstün özelliklere sahip bir kent. Bu özelliklere şimdi 
bir de "dünya kültürünün kalbi olma" unvanı eklenmiştir. Bu fırsat iyi değerlendirilmeli ve kültür tu
rizmi için kaçırılmayacak bir fırsat olarak görülmelidir. 

Değerli milletvekilleri, turizm girişimcileri, son beş yılda turizm ikliminin iyiye gitmesi üze
rine yatırımlar konusunda cesaretlenerek yatırım riskine girmişler, ancak yine son beş yıldır düşük 
kur baskısı altında çalışmak durumunda kalmışlardır. 

Sektör çeşitli yöntemlerle desteklenebilir. Bu yöntemlerden birisi, ama en önemlisi istihdam 
üzerindeki vergi yükünün hafifietilmesidir. Sadece turizm sektöründe değil, yurt dışı bağlantılı çalı
şan tüm girişimciler, özellikle istihdam üzerindeki aşırı vergi nedeniyle zor durumdadırlar. 

Biz bunları önerirken, komisyon gündemine gelen ve konulmaya çalışılan yüzde 3 oranındaki 
konaklama vergisi, Hükümetin bu sektöre bakışını özetliyor. Sektör zaten kendi kendine zor yeter
ken, bir de İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı'yla getirilmeye çalışılan bu vergi, 
sadece konaklama tesisi işletmecilerini değil, zincirleme olarak tüm turizm sektörünü olumsuz etki
leyecektir. 

Hâlen uygulanmakta olan düşük döviz kuru, belki seçim meydanlarında hamasi nutukların mal
zemesi olarak değerlendirilebilir, ancak, bu durum, gerçekte ekonomimizin temel direkleri olan tu
rizm ve sanayimizin büyük bir tehlike sinyali altında olduğunun işaretidir. 
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Değerli milletvekilleri, gelir seviyesi yüksek yabancı turist artık ülkemize gelmiyor. Gelen 23 
milyon turist rakamı kulağa sempatik gelse de Türkiye'ye bıraktığı gelir açısından hemen hemen 
hiçbir faydası yok. Çünkü, bu turistler "her şey dâhil" sistemle ülkemize geliyorlar, tur organizas-
yonlarıyla inanılmaz ucuz fiyatlara evlerinden alınıp ülkemize getiriliyorlar. Bazen kiraladıkları veya 
satın aldıkları otel ve tatil köylerinde bir hafta sadece yiyip içiyor, eğleniyor ve tekrar evlerine kadar 
teslim ediliyorlar. Kısaca, otel dışına çıkmıyorlar ve hedeflenen turizm gelirlerine katkıları olmuyor. 
Bu turist profili, ülkemize döviz yerine otellerimize çöplerini bırakıyor. Turizmcimiz ise bu şartlarda 
sadece gününü kurtarmaya çalışıyor. 

Değerli milletvekilleri, büyük hacme ulaşmış turizm sektörümüzün, bu sektör işletmecilerinin 
ve yerel yönetimlerin ağırlıklı olarak söz sahibi olduğu bir yönetim şekliyle idare edilmesinin daha 
etkileyici olacağını değerlendirmekteyim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Torlak, konuşmanızı tamamlayınız. 

D. ALİ TORLAK (Devamla) - Bu amaçla, sektör sorunlarının etkin yönetimi, politikalarının 
belirlenmesi, planlama, tanıtım gibi uygulamalar konusunda yetkili olarak hareket edebilecek kamu 
ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir turizm üst kurulu oluşturulmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; turizm sektörünün ülkemizin gelişimine katkılarının art
masını sağlayacak tedbirlerin alınması dilekleriyle Turizm Haftası'nı kutluyor, yüce heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Torlak. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Hükümet adına cevap vereceğim efen

dim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Turizm Haftası dolayısıyla, gündem dışı, bizimle değerli görüşlerini paylaşan İstanbul 
Milletvekili arkadaşımız Sayın Torlak'ın değerlendirmelerine ben de katkı yapmak için huzurunuz
dayım. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin de bildiği gibi turizm, uluslararası düzeyde geniş istihdam ola
nakları sağlayan bir sektördür ve dünyada yaklaşık 300 milyon insanı istihdam etmektedir. Başka 
bir ifadeyle dünyadaki her 16 çalışandan l'i turizm sektöründedir. Dünyada tüm uluslararası ser
maye yatırımlarının yaklaşık yüzde 7'si turizm alanında yapılmaktadır. Turizm, sektörel büyüklüğü 
açısından otomotiv, petrokimya gibi başlıca sektörlerin önünde yer almaktadır. 

Ülkemizi değerlendirdiğimizde turizm, Türkiye'nin küresel rekabette en avantajlı olduğu alan
dır. Sayın Torlak'ın da biraz önce belirttiği gibi, kültür zenginliğimiz ve tarihsel mirasımızla, ülke
mizin doğal ve çevre değerleri ve iklimiyle benzeri olmayan bir turizm ülkesiyiz. Sahip olduğumuz 
potansiyelin büyük bölümü değerlendirilmeyi beklemektedir. 

Türkiye turizme geç başlamış, fakat kısa sürede rakiplerini yakalamayı başarmıştır. Bugün iti
barıyla turizmde ilk on ülke arasında yerimizi almış durumdayız. 2007 yılını yeni bir rekorla ta
mamladık. 2007 yılında 23 milyon 341 bin yabancı ziyaretçiyi ülkemizde konuk ettik. 2006 yılına 
göre yüzde 18 artış sağladık. Yüzde 5,6 olan dünya ortalamasının yaklaşık 3 katı fazla büyüme de
mektir bu. 2008 yılının ilk iki aylık geçici verilerine göre ziyaretçi sayısında, geçtiğimiz yılın aynı 
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dönemine göre yüzde 12'lik bir artış söz konusudur. 2008 yılının ilk üç ayında sadece Antalya'daki 
artış oranı ise yüzde 21 olmuştur. Bu rakamlar, 2008 yılı ülke turizmi açısından sevindirici bir baş
langıcı ifade etmektedir aynı zamanda. 

Değerli arkadaşlarım, ülke olarak turizmdeki hedefimiz, 2023 yılına kadar dünya liginde ilk beş 
arasında yer alabilmektir. 

Sayın Torlak biraz önce turizm veya turist profilinin, misafir profilinin değiştirilmesi gerektiğini 
ifade ettiler. Kuşkusuz ki bu tespite katılmamak mümkün değildir. Ancak eğer gerçekten turist kali
tesini artıracaksak bu konuda öncü rolü, sorumluluğu turizm sektörünün ilgililerinin üstlenmesi ge
rekir. Hükümet olarak bu konuda kendilerine her türlü yardımı yaptık, bundan sonra da yapmanın 
gayreti ve çabası içerisinde olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, 2007 yılı, sektörel strateji belgesinin hazırlanması bakımından önemli bir 
dönüm noktası olmuştur turizm açısından ülkemizde. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazır
lanan Türkiye Turizm Strateji Belgesi ve Eylem Planı, turizmde ulusal bir politika belgesinin ortaya 
konulması ve ilke, hedef ve stratejilerin belirlenmesi bakımından önemli olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, artık, şimdi, çok daha ciddi olarak deniz-kum- güneş üçlemesine dayanan 
kıyı turizmine yönelik kitle turizminin yanı sıra, yeterince gelişme olanağı bulamamış alanlara da ön
celik verilmektedir. Bu çerçevede sağlık, termal, yat, kruvaziyer, kongre, inanç, yayla ve doğa turiz
miyle kış ve dağ sporları gibi alternatif turizm türlerinin de geliştirilmesi politika öncelikleri olarak 
belirlenmiştir. Turizmin iç bölgelere doğru gelişmesini sağlayarak turizm sezonunu tüm yıla yay
mayı amaçlayan yeni bölgesel varış noktalarının geliştirilmesi, termal, kış ve eko turizm gibi yatırım 
alanlarının ön plana çıkarılması da temel öncelikler olarak belirlenmiştir. 

Turizmin çeşitlendirilmesi, yani termal, kış, yayla, kültür, inanç, yat turizminin geliştirilmesi 
kapsamında turizm sezonunun yılın tamamına ve ülke bütününe yaygınlaştırılmasına yönelik proje
ler gündemdedir. Bu kapsamda farklı turizm türlerine hitap eden potansiyel turizm kentlerinin belir
lenmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. 

Termal Turizm Master Planı hazırlanmıştır, biraz önce Sayın Torlak da ifade ettiler. Kongre tu
rizminin yapılabileceği potansiyel gösteren illere kongre merkezlerinin kurulması çalışmaları ger
çekleştirilmektedir. Nüfusu, altyapısı, üstyapısı, tarihî ve kültürel dokusuyla gelişme göstermiş 
illerimizin "marka kent" olarak belirlenmesi çalışmalarına da başlanmıştır. Kış turizmi potansiyeli 
yüksek olan ülkemizde, kış turizmi master planının hazırlıklarına da başlanmıştır. 

Sonuç olarak değerli arkadaşlarım, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürütmekte olduğu bu çalış
malar ile 2023 yılında 50 milyon yabancı turistin ülkemize gelmesini ve 50 milyar dolar turizm ge
lirine ulaşmayı hedeflemekteyiz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, nisan ayının üçüncü haftası yani bugünle başlayan hafta, ül
kemizde otuz iki yıldır turizm mevsiminin açılışı olarak kutlanmaktadır. Ancak, son zamanlarda Kül
tür ve Turizm Bakanlığı ve turizm profesyonellerinin gayretleri sonucunda, Türkiye'de "turizm 
sezonu" kavramından "yıl boyu turizm"e geçilmektedir. 

Bu yıl Turizm Haftası Mersin'de açılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanı arkadaşımız Sayın Er-
tuğrul Günay, o nedenle bugün aramızda bulunamamaktadır, çünkü Turizm Haftası'nın açılışı dola
yısıyla kendileri Mersin'dedir. 
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Değerli arkadaşlarım, Turizm Haftası'nın Mersin'de açılmasının nedeni şudur: Milattan önce 
6300 yıllarına dayanan geçmişiyle Anadolu'nun önemli liman kentlerinden olan Mersin'in sahip ol
duğu tarihî ve turistik değerlerle de ülkemizin çekim merkezleri arasında yer alması ve son yıllarda 
turizm alanında gösterdiği başarıdır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2008 yılının ilk günlerinde Mersin'de başlattığı turizmin çeşit
lendirilmesi çalışmalarında görülmüştür ki Mersin'de turizmin her türünü gerçekleştirmek müm
kündür. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gerçekleştirmekte olduğu Mersin'deki faaliyetlerinden 
birkaç cümleyle bahsedecek olursam, turizmi Doğu Akdeniz'de de geliştirme çalışmalarının bir so
nucu olarak Mersin'de sekiz adet turizm bölgesi, kültür, turizm, koruma ve geliştirme bölgesi ilan 
edilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlığın 2004 yılında başlattığı yirmi iki ili kapsayan, bu on yedi bölgede sürdürülen 
turizmi geliştirme çalışmalarına Mersin de dâhil edilmiştir. Yarın Mersin'de bu konuda ilk çalıştay 
gerçekleştirilecektir. Türkiye, turizm kapsamında, turizm stratejisi kapsamında oluşturulması hedef
lenen Anamur turizm kentine ilişkin araştırma çalışmalarına da başlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle 2008 yılının "Saint Paul Yılı" olması dolayısıyla inanç turizmi
nin bölgede gelişimine önem vermekteyiz. Bu doğrultuda Tarsus bölgesinde kültür turizmine yöne
lik çalışmalar devam ettirilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, özelleştirme kapsamında bulunan 
Taçucu Limanı'nı ülkenin Kıbrıs'a ve Akdeniz'e önemli bir açılım noktası olarak görmekte ve bu 
yönde çalışmalarını sürdürmektedir. Toplam on bir bin beş yüz turizm yatağının oluşturulmasının 
öngörüldüğü, tahsis sürecinin ön izin aşamasında bulunan Tarsus Kültür, Turizm ve Geliştirme Böl
gesi, Anayasa Mahkemesinin orman arazileriyle ilgili iptal kararı sonucunda durmuştur. Karara iliş
kin yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip bölge tekrar değerlendirilebilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bundan, önceki turizm haftalarında da benzer bir yaklaşım sergilenmiş, 
haftanın kutlanacağı ilde kapsamlı bir program çerçevesinde turizmin gelişme ivmesi yakalaması 
sağlanmıştır. Örneğin, daha önce Beypazarı-Mudurnu-Taraklı güzergâhı, üç günlük bir tur progra
mıyla ülke kamuoyu ve turizm yatırımcılarının ilgisine sunulmuştur. Yine, Mardin'de kutlanan Tu
rizm Haftası dolayısıyla, hafta öncesi ve ardından yapılan çalışmalar sayesinde il turizminde önemli 
gelişmeler yaşanmıştır. Turizm Haftası programlan kapsamında eğitim, tanıtma, planlama ve yatırım 
projeleriyle seçilen bölgenin turizminde büyük bir sıçrama yaşanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürütmekte olduğu markalaşma çalışması 
gelişme olanağı bulamamış, ancak büyük potansiyele sahip illerimiz için önemli bir projedir. Bu 
proje kapsamında, kısa sürede Amasya, Bursa, Edirne ve Nevşehir illerinde çalıştaylar yapılarak il
lerimizin kültür ve turizm potansiyeli değerlendirilebilecektir. Hâlen eylem planları üzerinde çalış
malar sürdürülmektedir. Ayrıca, yerelden gelen talepler de dikkate alınarak markalaşma projesinin 
kapsamı ve içeriği zenginleştirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Dünya Turizm Örgütü, ülkemizi önümüzdeki on yılın en önemli turizm 
barış noktaları arasında göstermektedir. Türkiye, 23 milyonu aşan turist sayısı ve 18,5 milyar dolar 
turizm geliriyle turizmde bir dünya markası olma yolundadır. "Türkiye" çatı markası altında oluştu
racağımız alt markalarımız ise önemli turizm kentlerimizdir. 

Turizm Haftası'nın, bugün açılışa sahne olacak Mersin'in kalkınmasına, ayrıca ülke turizminin 
ve turizm potansiyelinin gelişmesine büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Sayın Torlak'ın 
biraz önceki konuşmasında ifade ettiği önerilerin de Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 
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çalışmalarında değerlendirileceğini, istifade edileceğini bu arada belirtmek istiyorum ve konuşma
mın sonunda, Turizm Haftası'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum 
efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın konuşmasına katkı olsun diye 
yerimden kısa bir konuşma yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Şandır. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 

Gerçekten Turizm Haftası'nın Mersin'de açılmış olmasını, Mersin Milletvekili olarak takdirle 
ve teşekkürle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Mersin, üç yüz altmış bin yatak kapasitesi olan, 
potansiyeli olan bir turizm bölgesidir, ama bugüne kadar maalesef bu potansiyel değerlendirileme
miştir. Şimdi, Sayın Başbakanın "İkinci turizm hamlesini Mersin'den başlatacağız." sözü ve Sayın 
Bakanın 2008 yılı Turizm Haftası'nı Mersin'de açması kararı ile çelişen yeni bir gelişme var. Bunu 
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Sayın Bakanın dikkatine sunmak isterim. Sayın Tarım 
Bakanının da dikkatine sunmak isterdim ama galiba yoklar. 

Mersin'de balık çiftliklerinin kurulması da bir yandan planlanmakta ve konuşulmaktadır. Balık 
çiftliklerinin kurulacağı sahillerde turizm olmaz, turizm yatırımı olmaz. Dünyanın her yerinde bu 
böyledir. Mesela Muğla'daki balık çiftliklerinden dolayı turizmcilerin çok şikâyetçi olmaları üze
rine çiftlikler buradan sökülüp Mersin sahillerine taşınmak gibi bir karar alınmıştır. Bu, Hükümetin 
hem turizme verdiği önem hem de Mersin'in turizm bölgesi ilan edilmesi kararıyla çelişen bir tavır
dır. Bunu hem Meclisimizin hem Sayın Hükümetin, Sayın Bakanın dikkatine sunmak istiyorum. 
Mersin sahillerinde balık çiftliklerinin kurulması kararından en kısa sürede vazgeçilmelidir ve bu 
karar ilan edilmelidir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şandır. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, burada, tabii ki çok kısa söz talepleri değerlendiriliyor, ama eğer ba

kanlara bu hususta katkıları falan diye söz talebi 5-10'a ulaşırsa iş şeyden çıkar. Size bu çerçeve içe
risinde çok kısa olmak üzere söz vereyim. Sayın Şandır'ın özellikle de bölgesini falan da ilgilendirdiği 
için belki ekleyeceği vardır dedim; balık çiftliklerini gündeme getirdi. 

Buyurun Sayın Serdaroğlu. 

MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Turizm Haftası'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Turizme bu Hükümetin öncesinde 40 milyar dolarlık yatırım yapıldığını vesikalardan öğren

mekteyiz. Bunun 22 milyar dolarlık bölümünü özel sektörün yaptığını, 18 milyar dolarlık bölümü
nün de devlet tarafından yapıldığını bilmekteyiz. 

Şimdi, burada öğrenmek istediğim şudur: Bu altı yıl içerisinde, iktidarımızın yatak kapasitesi
nin artırılmasında ve altyapılarının oluşturulmasında ne gibi bir çalışması olmuştur? Bunu Sayın Ba
kanımdan öğrenmek istiyorum. 
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Bir diğer istirhamım da şudur: Turizm zenginlik demektir ve istihdam demektir. Bunun ülke sat
hına yaygınlaştırılmasında büyük fayda vardır diye ifade ediyor, bu düşüncelerimi de sizlerle pay
laştığım için teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER 
1.- Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığının, (2/210) esas numaralı Türk Ceza Kanu

nu 'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 'nin Avrupa Birliği Uyum Ko
misyonuna havale edilmesi gerektiğine ilişkin tezkeresi (3/397) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun (2/210) esas numaralı 
Türk Ceza Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifı'nin İç Tü
zük'ün 34'üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kendisine havale edilmesine ilişkin istemi Ada
let Komisyonunca da uygun bulunduğundan bu istem İç Tüzük'ün 34'üncü maddesinin dördüncü 
fıkrası uyarınca Başkanlığımızca yerine getirilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin bir önerge vardır, okutuyorum. 
B) MECLİSARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
L- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 milletvekilinin, Toprak Mahsulleri Ofisi ile 

ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat piyasalarını düzenlemekte yetersiz kaldığı, üretici ve tü

keticiyi koruyamadığı, bazı kişi ve firmalara haksız kazanç ve çıkar sağladığı iddialarının araştırıl
ması ve Kurumu piyasa düzenleyici bir yapıya kavuşturmak için gerekli önerilerin ortaya konulması 
amacıyla, Anayasamızın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Ko
misyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Mehmet Serdaroğlu (Kastamonu) 
2) Oktay Vural (İzmir) 
3) Reşat Doğru (Tokat) 
4) Mithat Melen (İstanbul) 
5) Mehmet Şandır (Mersin) 
6) Kadir Ural (Mersin) 
7) Hasan Çalış (Karaman) 
8) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş) 
9) Necati Özensoy (Bursa) 

(x) (10/168) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin tam metni tutanağa eklidir. 
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10) D. Ali Torlak 

11) Yılmaz Tankut 

12) Murat Özkan 

13) Cumali Durmuş 

14) Tunca Toskay 

15) Faruk Bal 

16) Ümit Şafak 

17) Süleyman Turan Çirkin 

18) Metin Ergun 

19) Mustafa Kalaycı 

20) Mustafa Kemal Cengiz 

21) Osman Durmuş 

22) Gündüz Suphi Aktan 

Özet gerekçe: 

(İstanbul) 

(Adana) 

(Giresun) 

(Kocaeli) 

(Antalya) 

(Konya) 

(İstanbul) 

(Hatay) 

(Muğla) 

(Konya) 

(Çanakkale) 

(Kırıkkale) 

(İstanbul) 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 1938 yılında 3491 sayılı Kanunla kurulmuş bir Kamu İktisadi 
Teşebbüsü'dür. TMO Ana Statüsü'nün 4. maddesinde kuruluş amacı ve esas faaliyet konusu; "Yurtta 
hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal 
derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ..." şeklinde 
ifade edilmektedir. Bakanlar Kurulu 2006 yılından itibaren TMO'yu fındık alımı konusunda da gö
revlendirmiştir. 

TMO, 2003 yılından itibaren yaptığı politika değişiklikleri ile ana statüsünde belirtilen görev
leri yerine getiremediği gibi, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında anormal görev zararının oluşmasına 
neden olmuştur. 

Ülke genelinde çok sayıda hububat alım merkezi kapatılmış, alım ve satış fiyatlarının ileriye 
yönelik birlikte açıklanması uygulamasından vazgeçilmiş, hasat dönemlerine yakın zamanlarda ve 
bazı yıllarda hasat dönemini de kapsayacak şekilde vadeli satışlar açılarak özel sektörün piyasaya gir
mesi engellenmiş, hasat döneminde Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalata izin verilerek fiyat
ların düşmesine neden olunmuştur. Bütün bunların sonucu olarak Türk çiftçisi zarara uğratılmıştır. 

2007 yılında iklimin kurak geçmesi sonucu üretim miktarının azalacağı, arz talep dengesi uya
rınca fiyatların yükseleceği, yükselen fiyatların un ve ekmek fiyatlarına da aynen yansıyacağı açıkça 
ortada iken ve kurumun piyasa düzenleyici etkisine her zamankinden fazla ihtiyaç duyulurken, Ekim 
2007 itibariyle sadece 125 bin ton hububat alımı yapılmıştır. 

2007 yılının ilk aylarında TMO'nun düştüğü durum tam anlamıyla trajikomiktir. TMO, Türkiye 
Limanlarında bir taraftan ihraç ettiği buğdayı gemilere yüklerken eş zamanlı olarak ithal ettiği buğ
dayları da gemilerden boşaltmıştır. Tüketici halk aleyhine oluşabilecek anormal fiyat artışlarını ön
lemeye yönelik tedbirleri zamanında almayan TMO, ithalat yoluyla bunu önlemeye çalışmıştır. 
Ancak, gerekli basireti yine gösterememiş, uluslararası piyasalarda önemli sayılabilecek miktarlarda 
çıkılan buğday alım ihalesi sonucu, dünya fiyatlarında da önemli bir artışa neden olmuştur. 
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2007 yılında Ofis, çeltik ve mısır alımı ise hiç yapmamıştır. Pirinç fiyatları son bir ay içerisinde 
yüzde 80 artmıştır. Yıllardır piyasanın içinde olanların iddialarına göre artışlar, TMO'nun elinde bu
lundurduğu pirinci ucuz fiyatla bazı firmalara vermesinden hemen sonra başlamıştır. 

TMO yanlış ve yanlı politikaları sonucu görev zararını 4 kat artırmıştır. 2004 yılında 278 mil
yon YTL olan görev zararı, 2007 yılında 1 Milyar 113 Milyon YTL'ye çıkmıştır. 2007 yılı görev za
rarına kuraklığın etkisi henüz yansımamıştır. 

2002 yılı sonunda 1.18 milyar YTL olan TMO'nun borcu 2007 yılı sonunda 2,82 Milyar YTL'ye 
çıkmıştır. Sermaye artışının etkisi de dikkate alındığında 2002 yılına göre borçlarda 3 kat bir artış söz 
konusu olmuştur. 

Dünyanın 8. büyük hububat ihracatçısı olan Türkiye'nin, hububat ithal eder duruma düşürül
mesi, kendi çiftçimize aktaracağımız kaynakların yabancı üreticiye aktarılması anlamına gelmekte
dir. 

Kurumun, Hükümetle siyasi yakınlığı, hatta akrabalığı olan bazı kişi ve firmalara çıkar sağla
dığı iddiaları, piyasanın içinde olanlar tarafından dile getirilmektedir. 

Sonuç olarak, TMO'nun hububat piyasalarını düzenlemekte yetersiz kaldığı, üretici ve tüketiciyi 
koruyamadığı, bazı kişi ve firmalara haksız kazanç ve çıkar sağlayarak görev zararı adı altında Dev
let Hazinesini zarara uğrattığı iddialarının araştırılması ye Kurumu piyasa düzenleyici bir yapıya ka
vuşturmak için gerekli önerilerin ortaya konulması amacıyla, Anayasamızın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 
105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki gö
rüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 
vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

V.- ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1.- Daha önce görüşmelerine başlanan çevre kirliliği ile ilgili Meclis araştırması önergelerinin 
görüşmelerine devam edilmesine ve bu görüşmelerin bitiminden sonra (10/155) esas numaralı Mec
lis araştırması önergesinin ön görüşmesinin yapılmasına ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar 
çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi 

15.04.2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu'nun, 15.04.2008 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi 
gereğince Genel Kurul'un onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal Anadol 

İzmir 

Grup Başkanvekili 
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Öneri: 
15.04.2008 Salı günü (Bugün) Gündemin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına 

Dair Öngörüşmeler Kısmında yer alan ve daha önce görüşmelerine başlanan çevre kirliliği ile ilgili 
Araştırma Önergelerinin görüşmelerine devam edilmesi ve bu görüşmelerin bitiminden sonra Gün
demin 126 ncı sırasında yer alan (10/155) Esas Numaralı Meclis Araştırma Önergesinin görüşülmesi 
ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Grup önerisinin lehinde, Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve Muğla Milletvekili 
Gürol Ergin'in söz talepleri vardır; aleyhinde, Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, Sakarya Mil
letvekili Ayhan Sefer Üstün. 

İlk söz Mersin Milletvekili Sayın Vahap Seçer'e aittir. 
Sayın Seçer, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
VAHAP SEÇER (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tahıl üretimi ve tüketimi plan

lamasında karşılaşılan sorunların tespit edilerek çözüm yollarının bulunması amacıyla 28 milletve
kili arkadaşımla vermiş olduğumuz araştırma önergesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Yüce 
heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, son günlerde kamuoyunu meşgul eden dünya gıda fiyatlarındaki anormal 
artışlar endişe verici boyutlara gelmiştir. Bugün gelinen noktada gıda teminindeki sıkıntılar ve aşırı 
fiyat artışları dünyada toplumsal barışı tehdit edecek boyutlara gelmiştir. Son günlerde, basından da 
takip ediyorsunuz umarım, Mısır'da, Haiti'de, Tunus'ta gıda depoları halk tarafından yağmalanacak 
duruma gelmiş, Filipinlerde gıda depolarını askerler, silahlı askerler halkın yağmasına karşı koruma 
durumuna gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada tarım ürünlerinde sıkıntı yaşanacağı tahmin ediliyordu. 2007 yı
lında küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık tüm dünyayı etkiledi. Bu hadiseden ülkemiz de nasi
bini aldı. Ayrıca 2003 yılından bu yana artan petrol fiyatları biyoyakıt üretimini teşvik etti. Yani 
biyoyakıt üretiminde kullanılan tahıl ürünleri diğer birtakım tahıl, tarım ürünleri ekim alanlarının 
yerine ikame olarak geçmiş oldu. Ayrıca Çin ve Hindistan gibi nüfusu oldukça yoğun olan ülkeler
deki refah düzeyinin artması, onların tahıl konusunda, tarım ürünleri konusunda da bir talep artışını 
meydana getirdi. Tabii ki bütün bu gelişmelerden, az önce söylediğim gibi, ülkemiz de olumsuz 
yönde nasibini aldı. Artı, bunun yanında, uygulanan yanlış tarım politikaları bu sıkıntıların bir kat 
daha artmasına sebep oldu. Nitekim, mevcut anlayışta, mevcut yönetimdeki tarım konusundaki an
layışta, "Bırakalım diğer ülkeler tarım ürünlerini üretsin, zaten onların üretim maliyetleri Türkiye'deki 
tarım ürünlerinin üretim maliyetlerinden çok daha düşüktür, veririz parayı, bu malları, bu ürünleri 
ithal ederiz." anlayışı söz konusuydu. Dolayısıyla, son dört beş yıldır, ülkemizde, tarıma yeterli, ge
rekli önem Hükümet tarafından verilemiyordu. Bu da, tabii ki, tarımla uğraşanların nüfusunu tarım
dan hızla uzaklaştırdı ve tarımsal üretimin Türkiye'de gerilemesine sebep olan etkenlerden bir tanesi 
oldu. 

Ayrıca, son günlerde, özellikle son bir yıl içerisinde tarımsal girdilerdeki, özellikle temel girdi
ler olan akaryakıttaki, gübredeki akıl almaz artışlar tarımsal üretimi yine olumsuz yönde etkiledi. 
Ancak, burada kaygı verici olan durum, Hükümetin bu gelişmeler karşısında maalesef kayıtsız kal
masıdır. 

Değerli arkadaşlarım, dünyadaki tarımsal üretimi olumsuz etkileyen bütün bu gelişmeleri dün
yanın birçok ülkesi zamanında algıladı ve bu konuda gerekli zamanda gerekli tedbirleri aldı. Ancak 
ülkemizde durum aynı mı? Bunu gözden geçirmek gerekiyor. Bu konu 2007 yılının başında 
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gündeme geldiğinde, kuraklıktan kaynaklanan ciddi anlamda bir verim kaybının olacağı, bütün oto
riteler tarafından, sivil toplum örgütleri tarafından, bu konuda uzman kuruluşlar tarafından kamuo
yuna açıklandı. Ancak Hükümet bu konuda gayet soğukkanlıydı, ortada endişe edilecek bir durumun 
olmadığı beyanatları yetkili ağızlar tarafından kamuoyuna aktarılıyordu. 

Biz bu konuda neler yaptık? Tedbirler aldık mı? Kesinlikle almadık. 2007 hasat döneminde, 
buğday hasat döneminde Toprak Mahsulleri Ofisi, yani, piyasayı regüle etme görevi içerisinde olan 
Toprak Mahsulleri Ofisi, birinci sınıf ekmeklik buğdayı 42,5 kuruş gibi, yeni kuruş gibi dönemine 
göre düşük bir fiyatla alıma çıktı piyasalara. Tabii ki, TMO'nun, Tarım Bakanlığının yetkili büro
kratlarının göremediğini un sanayicisi, tüccar görüyordu, bu fiyatların hasat döneminden sonra hızla 
yükseleceğini görüyordu ve piyasaya girdiler, piyasadaki çiftçinin ürettiği buğdayları piyasadan al
dılar. Ama, TMO, tarihinin en düşük buğday alımını yaptı. Topu topu 102 bin ton TMO buğday ala
bildi. Oysa ki, geçtiğimiz yıllar incelendiğinde 4 milyon ton, 5 milyon ton, 6 milyon ton gibi yıllık 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımları vardı. 

O dönemlerde Sayın Bakan, kamuoyunun tepkisi karşısında "Endişe edilecek bir şey yok. Tür
kiye'de hasat edilen buğday Türkiye'ye yeterlidir. En kötü ihtimalle 200 bin, 300 bin civarında Tür
kiye'nin bir açığı olur. Bu konuda fikir sahibiyiz, bilgi sahibiyiz, gerekli zamanlarda gerekli tedbirleri 
alırız." diye bir yaklaşım içerisine girmişti ve bu anlayışla da 10/9/2007 tarihinde Bakanlar Kurulu 
kararıyla, TMO'ya, tarife kontenjanı uygulamasıyla, sıfır gümrükle, 800 bin ton buğday ithal yetkisi 
verildi. Olay burada kaldı. O dönemde, Türkiye'ye cif maliyet, buğdayın kalitesine göre 250, 300, 
350 dolar seviyelerindeydi. Beklendi, stoklar hızla tükendi. Yılbaşına gelindi, yılbaşı geçti. 2008 yı
lına girdik. Bakıldı ki, dünyada ciddi anlamda, gerçekten, bu konuda sıkıntı yaşanıyor ve bu da ya
şanmaya devam edecektir. Hızla buğday alımına girildi. Tabii ki, Türkiye uluslararası piyasalara 
buğday almaya girince fiyatlar otomatik olarak yükselmeye başladı. Artık fiyatlar konusunda yapı
lacak bir şey yoktu, fiyatlar 400-450 dolar seviyelerine geldi. Bu sıkıntı devam etti, buğday stoklan 
hızla tükendi ve bugün gelinen noktada dünyada buğday fiyatları -Türkiye'ye maliyet olarak söylü
yorum- 500-550 dolar/ton seviyelerine maalesef gelmiş durumdadır. Elbette ki Sayın Bakan az önce 
açıkladı: "Hasat dönemine kadar buğdayda sorun yoktur, pirinçte sorun yoktur." İyi güzel de tabii ki 
hasat döneminde eski rakamla 400 bin lira kilogramın maliyetiyken bugün buğday 700 - 800 bin lira 
seviyelerine gelmiş. Ekmeği, biz, yurttaşımıza olması gerekenden çok çok daha yüksek fiyatlara ye-
dirir duruma geldik. Bunların da iyi düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin çok ivedilikle tarım sektörüne önem vermesi gerekiyor, artık 
eski anlayışı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Az önce de bahsettiğim sebeplerden dolayı yani ciddi 
iklim değişiklikleri, biyoyakıt üretimindeki artışlar, dünyadaki hızlı nüfus artışı -dolayısıyla tüke
time yansıyor- gelecekte tarımsal ürünlerin değerini bugünkü durumdan çok daha fazla noktalara ge
tirecek diye düşünüyorum. Onun için önlemler almamız gerekiyor. Türk tarımı önemsenmeli, çok 
ciddi tedbirler almak zorundayız. 

Bugün üretici gerçekten üretim yapamaz durumda. Günlerdir birçok siyasi partiden milletvekili 
arkadaşlarım çiftçinin durumunu, yaşadığı sıkıntıları buradan yüce Meclise aktarmaya çalışıyor. Bir 
kez daha ben değinmek istiyorum. Son günlerde artan temel girdilerden gübre fiyatları, mazot fiyat
ları, tohumluk fiyatları üreticiyi ekim yapamaz, dikim yapamaz, üretim yapamaz noktasına getir
miştir. Bugün üretim maliyetleri hesap edildiği zaman, bugünkü rakamlarla üreticinin üretim sonunda 
elde ettiği ürünle mukayese edildiği zaman bakacaksınız ki gerçekten, üretici bu üretim faaliyetin
den para kazanamaz duruma gelmiştir. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız Sayın Seçer. 
Buyurun. 
VAHAP SEÇER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Türkiye, ekmeklik buğdaydan sonra pi

rinçte de aynı sıkıntıları yaşıyor. TMO "Stoklarda yeterli pirinç stokumuz var." diyor ama az önce de 
belirttiğim gibi pirinçte, hasat döneminden bugüne, hatta hatta ocak ayından bugüne fiyat artışlarına 
baktığınız zaman yüzde 130'lar seviyesinde bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalınmıştır. Tabii ki bunun 
değişik nedenleri vardır. TMO yeterli alım yapamamıştır hasat döneminde, yurt dışı bağlantılarında 
yine geç kalınmıştır. Nitekim, Mısır, Hindistan Tayland gibi pirinç üreticisi ve ihracatçısı ülkeler, 
stoklarının hızla tükenmesinden dolayı, kendi iç taleplerini karşılama adına ihracatlarını durdurmuş 
bu da dış piyasalarda bir panik havası yaratmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, tarımı önemsemeliyiz. Özellikle halkımızın temel tüketim maddeleri ko
nusunda hassas davranmalıyız. 

Bu bilgiler ışığında yüce heyetinizi saygıyla selamlarken bu Meclis araştırması önergemize katkı 
vermenizi diliyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seçer. 
Grup önerisinin aleyhinde Bilecik Milletvekili Sayın Fahrettin Poyraz. 
Buyurun Sayın Poyraz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Cumhuri

yet Halk Partisi Grubunca verilen önergenin aleyhinde görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bu
lunmaktayım. 

Kişisel olarak, elbette önergede belirtilen hususların Meclisimiz tarafından üzerinde durulması 
gereken, eğilinmesi gereken konular olduğunda hemfikir olduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. 
Ancak, elbette Meclisimizin gündemi oldukça yoğun. Dolayısıyla, burada, ister istemez bazı konu
lara öncelik verme mecburiyetimiz var. Dolayısıyla, biz AK Parti Grubu olarak da birazdan kendi 
grup önerimizi getireceğiz ve grup önerimizde de belirttiğimiz üzere, üçüncü haftasını doldurduğu
muz sosyal güvenlik reformunu içeren kanun tasarısının görüşmelerine devam edilmesini bu an
lamda önereceğiz. 

Bu anlamda ben, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin ileriki bir tarihte, Meclisimizin 
uygun görmesi hâlinde elbette Meclisimizin gündemine gelebileceğini ifade ederek sözlerimi topar
layıp hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Poyraz. 
Grup önerisinin lehinde Muğla Milletvekili Sayın Gürol Ergin. 
Sayın Ergin, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Daha ben gelmeden başlıyor saat. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ergin. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mersin Milletvekili Sayın 

Vahap Seçer ve arkadaşları tarafından, tahıl ürünlerinin üretim ve tüketim planlamasında karşılaşı
lan sorunların tespiti ve çözüm yollarının bulunması amacıyla verilen Meclis araştırması önergesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken sizleri ve 
yüce Türk ulusunu saygıyla selamlıyorum. 

- 5 6 5 -



TBMM B: 90 15.4.2008 O: 1 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce bu kürsüde iktidar partisi mensubu arkadaşımız Sayın Poyraz 
vardı, "Gündem yoğun, onun için bu konuyu bugün gündeme almayacağız." dedi. 

Değerli arkadaşlarım, siz gazete de mi okumuyorsunuz? Bütün gazeteler, dünyanın geleceğiyle 
ilgili çok ciddi sıkıntılar olduğuyla çalkalanıyor, siz hâlâ burada, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğiyle 
ilgili bir konuyu önemsemiyorsunuz ama Anayasa'ya aykırı olarak çıkardığınız bir yasayı tekrar gö
rüşmek için de bu Meclisi günlerdir, haftalardır meşgul ediyorsunuz. Eğer o yasayı Anayasa'ya uygun 
çıkarsaydınız, üç haftadır bu Meclis o yasayı görüşüyor olmayacaktı. 

Değerli milletvekilleri, 2007 yılında dünya buğday üretimi 603 milyon ton, tüketim 613 milyon 
tondur. Tüketim, üretimden fazladır ve bu, dünyamız için olduğu kadar ülkemiz için de uyarıcı bir 
anons olmalıdır. Türkiye'nin üretimi dünya üretiminin yüzde 3'ü kadardır ve bu önemli bir orandır. 
Dünyada tüketimin üretimden daha fazla artması sonucu 2002-2003 döneminde 165 milyon ton olan 
dünya buğday stoku 2007-2008 döneminde 110 milyon tonla son otuz yılın en düşük düzeyine inmiş, 
buğday fiyatları da bu yüzden hızla yükselmiştir. Dünyada üretim-tüketim dengesindeki bu bozulma 
ile dünya piyasalarında buğday fiyatlarında son bir yıllık artış yüzde 85'e ulaşmıştır. Birleşmiş Mil
letler, artan gıda fiyatlarından dolayı gıda yardımlarının azalabileceği ve açlık tehlikesinin artacağı 
uyarısında bulunmaktadır. 

Dünyada buğday üretiminde ve tüketiminde dengeler değişirken, ülkemizde de bu durumu dik
kate alan önlemleri geliştirme zorunluluğu vardır. Çünkü son yirmi yılda buğday ekim alanı Türki
ye'de 9 ilâ 9,4 milyon hektardan 2006 yılında 8,5 milyon hektara inmiştir. Buğdaydaki daralmanın 
yarısı başka ürünlere kaymaktan kaynaklanıyorsa diğer yarısı da üretimden tamamen kopmadan kay
naklanmaktadır. Çiftçi üretimden kopmaktadır, çünkü ürettiğiyle geçinememektedir. Çiftçilerimizin 
yüzde 85'inin hububat üreticisi olduğu, nüfusumuzun beslenmesinde buğdayın önemli yeri bulunduğu 
dikkate alındığında, buğdayın ülkemiz için stratejik önemi açık olarak görülmektedir. Bizim amacı
mız, ülkemizin üretim potansiyelini kullanarak sadece yurt içi tüketimi karşılamak için değil, geli
şen dünya tarım ürünleri pazarından daha fazla pay almak için çalışmak olmalıdır. Çiftçinin buğday 
üretimine yönelmesi, üretimden para kazanmasıyla mümkündür. Oysa, Türkiye'de, AKP'nin ikti
dara geldiği günden beri, çiftçi, kârı unutmuş, zararını azaltma telaşına kapılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, AKP iktidara geldiği 2002 Kasımından itibaren uyguladığı çiftçiyi ezen 
yabancı patentli, IMF ve Dünya Bankası patentli tarım politikalarını inatla sürdürmüştür. AKP İkti
darının darbesini yemeyen çiftçi kalmamıştır. AKP hükümetleri uyguladıkları çeşitli politikalarla 
çiftçimizi üretemez hâle getirmiştir. Buğdayda düşük fiyat, düşük prim politikası uygulanarak, çift
çiye alım sıkıntısı yaşatılarak buğday üretiminin artması engellenmiştir. 

Orta Anadolu'da bugün 500 bin dekar alanda çiftçi artık buğday ekmemektedir. 2007 yılında 225 
bin kişi tarım yapmayı bırakmıştır. Buna karşın kırsal alanda işsizlik oranı, yine de bir önceki yıla göre 
yüzde 6,4'ten yüzde 6,6'ya çıkmıştır. Bütün bu rakamsal göstergeler tehlikenin büyüklüğünü ortaya 
koymaktadır. Kuraklık da etkili olunca 2007 yılında, uzun yıllardan sonra ilk kez, ihtiyacımızı kar
şılamak için 2 milyon ton dolayında buğday ithal etmek zorunda kaldık. Oysa Sayın Bakan Haziran 
2006'da "Türkiye artık buğday ithal etmiyor." diye övünüyor, Tarım Kredi haber bülteni de bu övün
meyi manşetten veriyordu. Tarım Kredi haber bülteninin bu manşetini görmek isteyen arkadaşlarıma 
göstermek isterim. 

2006 yılı Kasım, Aralık aylarında ciddi kuraklık yaşanınca ilgili tüm kuruluşlar hububat üreti
minde düşüş olacağı konusunda Hükümeti uyardılar. Bu uyarılara Tarım ve Köyişleri Bakanı Şubat 
2007 başında "Spekülasyon yapıyorlar 'Kuraklık var.' diyerek fiyatlarla oynamak istiyorlar." diye 
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karşı çıktı ve "Mart, nisan aylarında yağış olursa buğdayda sıkıntı yaşamayacağız." yanıtını verdi. 
Aynı Bakan, mart ayı da çok kurak geçtiği hâlde, 4 Nisan 2007'de Şanlıurfa'da "Türkiye'de bu yıl 
tarımsal kuraklık riski yoktur. Bunu açık ve net olarak söylüyoruz." dedi ama çok büyük bir üretim 
kaybı yaşanınca özel sektöre hububat ithalat yetkisi verdi, hem de gümrük vergilerini önce yüzde 
5'lere, sonra yüzde sıfıra çekerek. Bakanlık önemli bir hata yapmıştır. Eğer inat etmeyip zamanında 
ithalat yapılsaydı bugünkünden çok daha ucuza buğday ithal etmiş olacaktık. 

İç piyasadaki buğday fiyatları ise yükselişini özellikle ekim ayından sonra ortaya koydu. Bu ay
larda üreticinin elinde ürün kalmaması nedeniyle fiyat artışından üreticimiz yararlanamadı. Borsa fi
yatları 60 yeni kuruşa kadar yükseldi, hatta geçti ama çiftçinin eline bir şey geçmedi. Buğday 
fiyatlarındaki bu yükselişten dolayı ekmeğe zam yapılması kaçınılmaz oldu, fakir fukara ekmek de 
yiyemez duruma düşürüldü. Hükümet çiftçiye kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alıyor. Nitekim, Türk 
çiftçisi 2006 yılında 5 milyar yeni Türk lirası tarımsal destek alırken, yalnızca kullandığı girdiler do
layısıyla ÖTV ve KDV olarak devlete 5 milyar 449 milyon yeni Türk lirası ödemiştir. Yani çiftçi 
devletten alacaklıdır. 

Türkiye'de çiftçi, mazotu kullanırken vergiye, gübreyi kullanırken tüccara, elektriği kullanırken 
TEDAŞ'a çalışmaktadır. Kuraklıktan 5 milyar YTL'nin üzerinde zarar gören çiftçi, yaşadığı kurak
lık sıkıntısı yetmiyormuş gibi, en önemli girdileri olan mazot, gübre, ilaç ve elektrikteki zamların şo
kuyla sarsılmıştır. Çiftçi isyan etme noktasına gelmiştir. Pahalı olduğu için özellikle sulamada 
kullandığı elektriğin borcunu ödeyemeyen, bu nedenle de elektrik fiyatında indirim bekleyen çiftçi
nin kullandığı elektriğin fiyatı 13,5 yeni kuruştan 15,55 yeni kuruşa çıkarılmıştır. 

Sayın Bakan biraz önce yaptığım konuşma üzerine "Biz, 27 Nisan 2005 tarihli Resmî Gazete'de 
belirttiğimiz üzere, elektrik borçlarını yeniden düzenledik." diyor ve "Biz faizi sildik." diyor. Hayır 
Sayın Bakan, siz oraya "tarımsal TEFE" diye değişik adla faiz koydunuz. 

Şimdi, benim sorum şuydu: Siz pancar ekimine yeniden izin verdiniz. Ee, şimdi, çiftçinin hemen 
tamamının elektriği kesik, sulama yapamayacak. Nasıl olacak da patates yetiştirecek bu çiftçi? Buğ
dayını nasıl sulayacak? Değerli arkadaşlarım, bunlar Hükümetin dikkate ciddi olarak alması gereken 
ama savuşturma amacı taşıyarak davranmaması gereken konulardır. 

Bakınız, gübredeki duruma bakınız. Yalnızca bir yılda, Nisan 2007'den Nisan 2008'e gübreye 
ortalama yüzde 116 zam gelmiştir. Bir yıl önce 65 kuruş olan DAP gübresi bugün 15 5 kuruştur, kom-
poze gübre 50 kuruştan 180 kuruşa çıkmıştır. Enflasyon yüzde 8,4, gübre artışı yüzde 100'ün üze
rinde. 

Değerli arkadaşlarım, böyle çiftçilik yapılır mı? Siz çiftçiye bu haliyle nasıl tarım yaptıracaksı
nız da o gidecek elektrik borçlarını ödeyecek, mümkün mü? Ondan sonra da "Biz yaptık, ne yapa
lım yararlansaydı." deyip kenara çekilme hakkınız olmaz diye düşünüyoruz. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, mazota bakın; sanki mazot ucuzmuş gibi özel tüketim vergisini 22 
Temmuz seçimlerinden sonra yüzde 10,8 arttırdınız. Bugün mazot yaklaşık 3 milyon lira, 3 yeni Türk 
lirası. Şimdi, bunun rafineriden çıkış fiyatına bakın: 1,227 lira. Buna koyduğunuz vergi 1,313 lira. 
Şimdi, bu, dünya petrol fiyatlarından ötürü bir artış mı oluyor, sizin haksız, hukuksuz, adil olmayan 
vergilerinizden ötürü mü artıyor? 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, 22 Temmuz seçimlerinden sonra ilk çiftçi mitingini de Kahraman
maraşlı çiftçiler yaptı pazar günü ve mitinge traktörleriyle geldiler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Ergin, konuşmanızı tamamlayınız. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Yazdıkları pankartlar içerisinde en önemlisini söyleyeyim, çift

çinin içine işlemiş, diyor ki çiftçi: "Anam evde, babamla geldim." Niye dedirtiyorsunuz bunu çift
çiye? 

Değerli arkadaşlarım, "Neler yapılmalı"ya gelelim: Öncelikle, tarımsal sulamalara önem vere
ceksiniz, sulanabilecek durumdaki yaklaşık 4 milyon hektar alana su götüreceksiniz. Tarımsal elek
trikte 2002 öncesinde verilen ve sizin kaldırdığınız yüzde 35 desteği yeniden vereceksiniz. Tarımda 
kullanılan elektriğin KDV'sini yüzde 18'den l'e indireceksiniz. Mazottan özel tüketim vergisi al
maktan vazgeçeceksiniz. Tarım ilaçlan ve gübrede KDV'yi yüzde l'e indireceksiniz. Türkiye'de 
üretilmeyen ve yurt dışından alınan gübreden vergi almayacaksınız. 

Bakın arkadaşlar, şimdi, Hükümet diyor ki: "Ben mazota destek veriyorum." Kaç yüz trilyon des-
' tek? Yaklaşık, diyelim 400 trilyon. Yalnızca 2007 Temmuzundan bu yana mazota gelen zamdan ötürü 

köylünün değişik hesaplara göre 990 trilyonla 2 katrilyon arasında fazla fark ödemesi vardır. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
ALİ KOYUNCU (Bursa) - O hesap yanlış... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Ben seni hesap diye toplar çarparım arkadaş. Akıllı ol! 
BAŞKAN - Grup önerisinin aleyhinde Sakarya Milletvekili Sayın Ayhan Sefer Üstün. 
Sayın Üstün, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

; AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk 
Partisinin grup önerisi aleyhinde söz aldım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 15/4/2008 Salı günü yani bugün Danışma Kurulu toplanmış ancak bir uz
laşmaya varılamamıştır. Bu münasebetle her üç grup farklı farklı, gündemle ilgili önerilerini sun
muşlardır. 

Burada Cumhuriyet Halk Partisinin önerisi kısaca bu hafta -bu salı günü yani- kanun tasarıla
rım görüşmeyelim, Meclis araştırma önergelerini görüşelim, araştırma komisyonları kuralım; yani, 
denetim faaliyetleri yapsın Meclisimiz, kanun tasarılarının görüşülmesini bir kenara bıraksın. Kı
saca özetlersek bu. Oysa değerli arkadaşlar, bu Meclis, zaman zaman, yeri geldiğinde denetim faa
liyetlerini de yapmıştır, soru önergelerini görüşmüştür, Meclis araştırma önergelerini görüşmüştür, 
araştırma komisyonları kurmuştur. Şu anda, benim bildiğim kadarıyla, beş tane araştırma komisyo
numuz faaldir ve ortalama bu komisyonlarda 16 değerli milletvekilimiz çalışmakta yani neredeyse 
80 milletvekilimiz şu anda araştırma komisyonlarında çalışmakta, faaliyette bulunmakta. Bu komis
yonlarımız zaman zaman ülkemizin değişik illerine de gitmekte. Eğer, biz, burada, beş değil de, on 
tane, on beş tane araştırma komisyonu kurmaya kalksak, 550 milletvekilimizin tamamını neredeyse 
bu komisyonlarımıza hasretmemiz lazım. O zaman bu Meclis nasıl çalışacak, nasıl kanun yapacak? 
Tabii, bunu takdirlerinize sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, gündemimizde, biliyorsunuz, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanun Tasarısı var ve biz, bunu, 27 Marttan itibaren görüşüyoruz. Yani yaklaşık üç haftadan beri bu 
kanun tasarısını görüşmekteyiz. Kamuoyunu çok da fazla ilgilendiriyor. Sosyal taraflarla görüşme
ler yapılıyor. Uzlaşılabildiği kadar da sosyal taraflarla uzlaşılarak bu kanun çıkartılmaya çalışılıyor 
ancak muhtemelen bu hafta da görüşürsek dördüncü haftaya gireceğiz, neredeyse bir aydan beri aynı 
kanunu görüşüyor olacağız. 
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Görüşmeler yapıldı. Evet, Hükümet tansiyonu düşürmek için gerçekten bunu zamana yayıyor 
ama isteseydi, bunu, Meclisi çalıştırır, cumartesi pazar da çalıştırır, 24.00'e kadar da çalıştırır, biti
mine kadar da der ve ondan sonra bu kanunu belki bir haftada geçirirdi. Uzlaşma adına üç haftadan 
beri biz bu kanunu görüşüyoruz. Bu hafta da görüşürsek dördüncü hafta olacak. O bakımdan, artık 
bu meseleyi Türkiye'nin gündeminden çıkarmamız lazım. 

Evet, biraz sonra sayın grup başkan vekillerimizin sunacağı AK Parti önerisiyle, bu hafta Mec
lisimizin 119 sıra sayılı Kanun Tasansı'nın görüşülmesini yapmak üzere bir önerge sunacaklar. O ba
kımdan, o önergeyi desteklediğimizden dolayı, bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Grup önerisini 
desteklemiyoruz, aleyhinde olduğumuzu beyan ediyorum. 

Bu vesileyle, tekrar, yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Evet, grup önerisi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Grup önerisini oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
Grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Evet, grup önerisi 

kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Buyurun. 
2.- (10/167) ve (10/168) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerinin 

Genel Kurulun 16/4/2008 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi 
15/04/2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun bugün yapılan toplantısında siyasi parti grupları arasında mutabakat sağ

lanamamıştır. 
Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak 8 Nisan 2008 tarihli Kastamonu Milletvekili Mehmet 

Serdaroğlu ve arkadaşları tarafından verilen "Gıda fiyatlarında meydana gelen hızlı artışın nedenle
rinin ve ülkemiz üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerinin ortaya konulması, dünya ölçeğinde şekil
lenen duruma göre tarım politikalarımızın yenilenmesi, ülkemizin yeniden kendi kendisini besleyecek 
ve bütün dünyaya ihracat yapacak bir üretim yapısına kavuşturulması için alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi" ve Kastamonu Milletvekili ve arkadaşları tarafından verilen ve biraz önce oku
nan "Toprak Mahsulleri Ofısi'nin hububat piyasalarını düzenlemekte yetersiz kaldığı, üretici ve 
tüketiciyi koruyamadığı, bazı kişi ve firmalara haksız kazanç ve çıkar sağladığı iddialarının araştı
rılması ve Kurumu piyasa düzenleyici bir yapıya kavuşturmak için gerekli önerilerin ortaya konul
ması amacıyla" Meclis Araştırması açılması önergelerinin görüşmelerinin 16 Nisan 2008 tarihinde 
yapılmasını Yüce Meclisin tasviplerine arz ederiz. 

Saygılarımla. , 

Oktay Vural 
İzmir 

MHP Grup Başkan Vekili 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, grup önerisinin lehinde iki, aleyhinde beş arkadaşımızın söz 
talebi vardır. 

İlk sözü, lehinde olmak üzere İzmir Milletvekilimiz Sayın Oktay Vural'a vereceğim ve diğerle
rini kura çekiminden sonra heyetinize arz edeceğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, şimdi söz sırasını belirleyin, biz de ona göre... 

BAŞKAN - Efendim? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Önce söz sırasını tespit edin. 

BAŞKAN - Hepsi aynı anda geldi. Grup önerisi... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, hepimiz aynı anda verdik, kura çekin. 

BAŞKAN - Sayın Genç, grup önerisi okunduktan sonra teklif gelir, yoksa yarım saat, bir saat 
önce getirip teklifleri verirseniz benim değerlendirme şansım olmaz. Lütfen efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, siz bugün niye çıktınız Başkanlık Divanı kürsüsüne? 
Meclis Başkanı niye bu kadar taraflı davranıyor? Bugün sizin sıranız değildi. 

BAŞKAN - Sayın Genç, bakınız, Meclis Başkan Vekili olan arkadaşımız Sayın Meclis Başka
nına vekâleten yurt dışı bir görevde bulunuyor. Daha önceden arkadaşlarımız rica etti, ben o vesileyle 
Meclisi yönetiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama olur mu yani? Öyle bir şey olmaz. 
BAŞKAN - Olur efendim. Bunun İç Tüzük'e aykırı bir şeyi yok. Bu görevlendirmeleri Sayın 

Meclis Başkanı yapıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Çıkıyor, ondan sonra da keyfi yönetiyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Vural, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün üç parti grubu da aslında 
Danışma Kurulu önerisi çerçevesinde hem gündem hem de çalışma saatleriyle ilgili konulan görüş
mek üzere toplandık. Esasen, Danışma Kurulunda, Meclis gündemi ve çalışma saatleriyle ilgili dün 
AKP Grup Başkan Vekilinin ortaya koyduğu görüşler ışığında, böyle bir mutabakatın sağlanamayaca
ğını öngördük ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Türkiye'nin gündemine Meclisin hâkim olması ge
rektiğini düşünerek yeni bir gündemle Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma yapmasını önerdik. 

Sayın milletvekilleri, önerimizin esası, aslında, bugün hepimizin, her yörede her vatandaşımı
zın merakla sorularının cevabını beklediği ve medyada da önemli bir gündem maddesi olan Türki
ye'de pirinç, buğday ve hububat eksenli fiyat artışlarının gündeme gelmesidir. Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak, bu konuda, 8 Nisanda, dünyadaki gıda fiyatlarındaki artışın sürebileceği, bu çerçe
vede tarım politikalarının tespit edilerek ülkemizin ihtiyacı bulunan gıdanın temini ve aynı zamanda 
ihraç edilebilecek bir potansiyele ulaştırılması, dünya gıda sektöründeki bu gelişmelerin dikkate alı
narak tarımsal politikaların düzenlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması istemiştik. Bu tür geliş
melerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde ele alınmasına yönelik bu talebimiz Meclis gündeminde 
yer almaktadır. 

Bu defa, son haftalarda özellikle pirinçte, buğdayda, hububatta meydana gelen fiyat artışlarını da 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine taşımak amacıyla, yine Kastamonu Milletvekilimiz Sayın 
Mehmet Serdaroğlu ve grubumuza mensup milletvekillerimizin önerisiyle bir araştırma istedik. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye bunu konuşuyor, Türkiye stokçuları konuşuyor, Türkiye bir ayda 
yüzde 130'a varan fiyat artışlannı konuşuyor, Türkiye ekmek fiyatlarının artışını konuşuyor. Halk 
ekmek satış yerlerinin önünde kuyruklar oluşuyor ve biz Türkiye Büyük Millet Meclisine halkın 
gündemini -buraya- taşıyamıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, nereye giderseniz gidin -isterseniz Erzurum'a, Trabzon'a, İzmir'e, Mersin'e-
her yerde bu soru soruluyor. Şimdi size soruyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu fiyat artışları
nın arkasındaki sebepleri incelemeyecek de ne yapacak? Bu sorulan her bir milletvekilimiz aynı za
manda cevabını aradığı birer soru olarak -gerçekten Meclisin gündemine taşınmamış olmakla beraber, 
ben inanıyorum ki hepimizin kafasında bunlar var- şimdi, işte buraya taşımak, halkın gündemiyle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini buluşturmak istiyoruz. 

Sosyal güvenlikle ilgili IMF'nin istek ve arzularına göre istediğinizi getiriyorsunuz buraya. Mil
let mi istedi bunu? Millet istemedi. Şimdi şunu soruyoruz: Sayın Bakan diyor ki "Stokçuluk var." 
Şimdi, Türkiye'de stokçuluk hortlamışsa, stokçuluğa bağlı fiyat artışları oluşuyorsa ve karaborsacı
lık hortlamışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun sebeplerini araştırmamalı mı? 

Değerli arkadaşlarım, bunu araştırmamız ve Hükümetin, bu yönüyle, katkılarıyla beraber mil-
letvekillerimiz bu stokçuları tespit etmeli, bu vurguncuları ve fırsatçıları tespit etmeli, gerekirse böyle 
bir zemin hazırlayanlar hakkında da gerekli işlemi yapmak üzere Meclis soruşturmasına kadar git
meliyiz. 

Ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı. Sayın Bakan itiraf ediyor "Stokçuluk vardır, stokçular 
var." diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bu stokçular, bu fırsatçılar varken elimiz kolumuz 
bağlı, bunu Meclis gündeminde bir sorun olarak görmeyeceğiz ve biraz sonra muhtemelen parti men
subiyeti açısından belki de buna parmaklarınız "hayır" diyecek ama gerçekten bu soruların cevabını 
burada araştırmalıyız, hadlerini bildirmeliyiz bu stokçulara, bu fırsatçılara hadlerini bildirmeliyiz. O 
bakımdan, bu anlamlı duruş, aynı zamanda bundan sonra bu konuları fırsat bilenler için de açıkçası 
çok önemli bir cevap olacaktır. 

Onun için Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir taraftan dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak ta
rımsal politikaları uzun vadeli nasıl düzenlememiz gerektiğini, bu gelişmeleri nasıl yorumlamamız 
gerektiğini, yüce Meclisin milletvekillerinin bu değerlendirmeyi yapması gerektiğini talep ederken 
diğer taraftan da bu kısa vadede -bir ayda- yüzde 130'a varan ve evimize pirincin, bulgurun, hubu
batın girmesini engelleyen bu gelişmeler karşısında fakir fukaranın, garip gurebanın Meclisi oldu
ğumuzu da göstermemiz gerekiyor. Böyle cevap verebilir, böyle itibar kazanabiliriz. 

Bakınız sayın milletvekilleri, 25 Eylül 2007 tarihli bir gazetede, Referans gazetesinde "Stoklar 
tükeniyor, pirinçte fiyat artışı kalıcı" deniyor. 2007'nin Eylül ayında bunları öngörerek "Ne yapı
yorsunuz?" diye milletvekillerimizin soruları oldu. Bu konuda Edirne Milletvekilimizin, diğer mil-
letvekiİlerimizin soruları oldu, ama eylül ayından bu yana bu stoklarla ilgili artışın olması ve fiyatlarla 
ilgili etkileri gündemde olmasına rağmen bir tane tedbir geliştirilmedi. 

Şimdi soruyorum size: Toprak Mahsulleri Ofisinin görevi nedir? Düzenleyici olmasıdır, halkı 
artan fiyatlar karşısında koruması, üreticiyi de düşen fiyatlar konusunda koruması gerekiyor. Yüce 
Meclisin çıkardığı kanunun 4'üncü maddesinin amir hükmü budur. Peki, bugün ülkemizde stokçu
lar varsa, fiyatlar yüzde 130 artmışsa, Toprak Mahsulleri Ofisinde 397 bin ton fındık çürüyorsa, 
bugün CNN'e çıkılıp 7 bin ton pirinç stokumuz varken kişi başına neredeyse 10 gram düşecek bir pi
rinç stoku stokçularla baş etmenin aracı olarak gösteriliyorsa, buğdayda stoklarımız gerçekten eğer 

- 5 7 1 -



TBMM B:90 1 5 . 4 . 2008 O: 1 

seferi stoklann tüketilmesine kadar yönelmişse, sorgulamamız gereken bir şeyler var demektir değerli 
arkadaşlarım. Olmadığını iddia edemezsiniz. Vardır. Buna şu ya da bu şekilde kimler sebebiyet ver
miştir, bunların açıklığa kavuşturulması lazım. 

Değerli milletvekilleri, spekülatörler ramazana hazırlanıyor. Sayın Bakan "Stokumuz vardır, 
stokçular da var." diyor değerli arkadaşlarım. Türkiye'deki stokçuluğu, karaborsacılığı bitirmiştik. 
Sayın Bakan itiraf ediyor, "Stokçuluk vardır." diyor. Şimdi, böyle bir ortamda eğer bu yönüyle Top
rak Mahsulleri Ofisi ve piyasada düzenleyici diğer etkilerle beraber bu sonuçları doğuran bir hubu
bat, gıda fiyat politikası ortaya çıkmışsa sorgulamamız gereken hususlar vardır. O bakımdan, 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak her yerde... 

Sayın Bakan söylüyor: "Yeterli pirincimiz var. Pirinç artışı spekülatif." Bu spekülasyona yol 
açan nedir? Stokçuluksa belirleyelim. Şimdi, Toprak Mahsulleri Ofisi 30 bin ton stoku kime satmış
tır? Toprak Mahsulleri Ofisinin elindeki bu stok 77 firmaya satılmışken ve bugün "Stokçular" dedi
ğiniz bu firmalar ise eğer, Toprak Mahsulleri Ofisi bu stoku neden stokçulara devretmiştir? Bu 
soruların cevaplarını Mecliste sorgulamamız gerekir. Bundan sonraki süreç içerisinde birbirimizi bu 
konularda eleştirmek yerine, sebeplerini araştırarak çözüm yollarına gitmemiz gerektiğini ifade edi
yoruz. Bu kadar, bunun çok önemli bir eleştiri maddesi olduğu vakıadır ama Milliyetçi Hareket Par
tisi olarak biz her şeyden önce Mecliste bunun gündeme getirilerek çözüm arayışı içerisine girilmesini 
doğru bulduğumuzu düşünüyoruz. Neden? Çünkü ben inanıyorum ki buradaki her bir milletvekili
miz, kendisine gelen insanın bir ayda, bir haftada yüzde 130'a varan fiyat artışlarından dolayı şikâ
yetçi olduğunu biliyor. O bakımdan, yapılması gereken iş, bence, bu araştırma önergelerini gündeme 
almaktır ve Meclisin gündemini oluşturmaktır. Türkiye'nin nabzını Meclis gündemimize taşıdığı
mızı da milletimize göstermemiz gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Vural, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Bu çerçevede, bir taraftan fiyat artışları, diğer taraftan 2003 yılına göre 3 kat artan görev zarar

ları nereden kaynaklanmıştır? Bütün bunlarla ilgili soruların cevaplarını bulmak için bir Meclis araş
tırması açılmasını istiyoruz, bunun da görüşmelerinin yarın yapılmasını... Bugün çevreyle ilgili 
konuları bitirelim, bu çevreyle ilgili konular bittikten sonra, yarın da bu konuyla ilgili araştırma öner
gelerini gündeme getirelim ve Meclis, Türkiye'nin sorunlarına hâkim bir Meclis olsun. Milliyetçi 
Hareket Partisinin önerisi budur. 

Bu düşünceyle, bu önerimize destek vermenizi rica ediyor, hepinize saygılarımı arz ediyorum. 
Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural. 
Grup önerisinin aleyhinde söz isteyen milletvekillerimiz arasında çekilen kura sonucunda sıra

lamayı arz ediyorum: Fahrettin Poyraz, Bilecik; Tayfun İçli, Eskişehir; Kamer Genç, Tunceli; Ayhan 
Sefer Üstün, Sakarya; Hasan Macit, İstanbul milletvekillerimiz. 

Aleyhinde, Fahrettin Poyraz, Bilecik Milletvekili. 
Buyurun Sayın Poyraz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Mil
liyetçi Hareket Partisinin verdiği grup önerisinin aleyhinde görüşlerimi belirtmek üzere söz almış 
bulunmaktayım. 

Aslında, grup önerisine baktığımız zaman, az önce Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği grup 
önerisine benzer, paralel bir grup önerisinin olduğunu görüyoruz. Biz burada, az önce de kısaca gö
rüşlerimizi ifade ettik ve dedik ki: Biz bu konuların önemsiz olduğunu asla belirtmiyoruz. Böyle bir 
imamız bile yok. Fakat neticede bir sıralama yapmak zorundayız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak olaylara da her anda vâkıfız. Yalnız, yöntem olarak birtakım farklılıklarımız var diye düşü
nüyorum. 

Az önce, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilimiz, Meclisin gündeme hâkim olması ge
rektiğinden bahsetti. Elbette katılıyoruz buna, Meclis gündeme hâkim olmalı, ama Meclisin illaki 
gündeme hâkim olması için her konuyu araştırma komisyonu kurarak gündeme getirmesine de gerek 
yok. Ben söylüyorum şu anda: Kamu İktisadi Teşebbüsleri bu hafta Toprak Mahsulleri Ofisinin 2006 
yılı hesap ve işlemlerini görüşecek ve KİT Komisyonunda iktidar partisinden, Cumhuriyet Halk Par
tisinden, Milliyetçi Hareket Partisinden, bağımsız milletvekili arkadaşlarımızdan da temsilciler var 
ve biz aynı zamanda uzman komisyonda, ihtisas sahibi olan komisyonda hem 2006 yılı hesap ve iş
lemlerini görüşür ve denetlerken aynı zamanda bugün en önemli gördüğümüz bu konuyu da bu hafta 
KİT Komisyonunda masaya yatırıp, enine boyuna -sizlerin de temsilcilerinin olduğu bu Komisyonda-
tartışıp, gerekiyorsa bu konuda inceleme veya soruşturmaya icap ettiren hususlar varsa ilgili merci
lerce bu konuların incelenmesini ve soruşturmasını da hep birlikte teklif edip bu konuyu isteyebili
riz. 

Dolayısıyla, ben sözü fazla uzatmayacağım. Neticede, Türkiye'nin elbette önemli gördüğü pek 
çok sorunları vardır. Biz AK Parti olarak bu konuda, öncelik noktasında farklı bir tercihte bulunu
yoruz. Bu da doğaldır. Zaten farklı siyasi partilerin olması farklı tercihlerin olmasını da doğuracak
tır. 

Birazdan görüşülecek olan kendi önergemizin bu anlamda gündeme alınmasını ve Milliyetçi 
Hareket Partisinin daha sonra Meclisin gündemini belirleyeceği bir tarihte gerekirse gündeme alın
ması noktasında görüşlerimi belirtip hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, Meclis araştırma talebimizin tabii bir sonucu ola
rak komisyonun kurulması değildir, görüşmelerin yapılmasıdır. Dolayısıyla her bir önergeyle ko
misyon kurulacak diye bir anlam çıkartılması doğru değildir. Biz görüşmelerinin yapılmasını talep 
ediyoruz. Karar yüce Meclise ait olacaktır. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Sayın Başkan, biz de farklı bir şey söylemiyoruz. Zaten 

Meclisin esas komisyonu yarın TMO'yu görüşecek. 
BAŞKAN - Sayın Poyraz, teşekkür ediyorum size de. 

Grup önerisinin lehinde Erzurum Milletvekili Sayın Zeki Ertugay. 
Sayın Ertugay, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi 

Grubumuzun vermiş olduğu grup önerisinin lehinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce he
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, grup önerimizle görüşmelerinin hemen yapılması istenilen, Meclis gün
demine alınan ve mümkünse yarın görüşülmesi istenilen araştırma önergesine konu olan iki konumuz 
sadece Türkiye gündeminin değil, dünya gündeminin en önemli konusudur. Eğer, bu kürsüde söz 
alıp "Bugün bunun görüşülmesinin yeri mi, sırası mı?" veya "Gündemde daha önemli konular var." 
diye bu konuların görüşülmesini istemeyen arkadaşlar dünyanın ve Türkiye'nin yakın gündemini 
takip etmiş olsalar, inanıyorum, yüce Meclisin yarından tezi yok, bir an evvel, derhâl gıda konusunu, 
dünyada gıdadaki daralmayı, en temel insan hakkı olan, temel insan haklarından olan gıdaya erişim 
hakkının dünya ölçeğinde engellendiğini ve tarımsal potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen var
lık içinde darlık çeken ülkemizin gıda konusunda büyük bir kargaşa yaşadığını, insanların gıdaya 
erişim hakkının engellendiğini ve gerçekten açlık tehlikesinin büyük boyutlarda olduğunu görürler. 
Bize göre, Türkiye'nin, Türkiye gündeminin en önemli konusu budur. 

Dünya Bankası Başkanı sabahleyin açıklıyor, Birleşmiş Milletlerden yetkililer arka arkaya açık
lıyor. Dünyadaki bu gidişatın, gerek tarımın kötü yönetilmesinin gerek küresel ısınmanın gerekse 
diğer olumsuz çevresel faktörlere bağlı olarak meydana gelen daralmaların zaten var olan açlık teh
likesini büyük bir trajedi noktasına taşıdığını ve bundan sonraki süreçte belki açlığa ve gıda konu
sundaki darlığa dayalı savaşların meydana gelebileceğini ve muhtemelen bizim bölgemizde de böyle 
bir tehlikenin ortaya çıkabileceğini herkes ifade ediyor ve maalesef bunlara katılmamak mümkün 
değil. 

Değerli milletvekilleri, yarın veya bugün gündeme alınmasını istediğimiz konu, iki temel konuyu 
arkadaşlarımız biraz önce ifade ettiler ve okundu. Birisi, gıda fiyatlarında meydana gelen hızlı artı
şın nedenlerinin ve ülkemiz üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerinin ortaya konulması ve buna da
yalı olarak politikaların oluşturulması konusunda neler yapılması gerektiği hususudur. İç Tüzük'ün 
verdiği imkâna göre bu talep Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yüce Meclise iletilmiştir. Diğeri, 
yine, piyasayı düzenlemekle... Çok temel, en temel gıda maddemiz olan buğdayda ve diğer hububat 
ürünlerinde, diğer tahıllarda, başta pirinçte son günlerde yaşanan yüksek fiyat artışlarının ortaya çı
kardığı olumsuz tablonun gündeme getirdiği konudur ki o da Toprak Mahsulleri Ofisi piyasa düzen
leme, piyasa regülasyon işini iyi yapamamaktadır. 2002'de 200-250 milyar TL civarında olan Toprak 
Mahsulleri Ofisi, bugün 1 katrilyonun üzerine çıkmışsa bunun karşılığında hangi görevi yapmış da 
çıkmışı bir sorgulamak gerekiyor. Bu bakımdan bu iki konu Türkiye gündeminin önemli konulardır. 
Bunların yüce Meclisin gündemine alınması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, birçok rakama sizi boğmak istemiyorum ancak birkaç rakam ifade ede
yim: 2008 yılındaki artış Nisan 2007'ye göre temel gıda maddelerinde -Sayın Bakan burada dünya
daki artıştan daha düşük artışlar olduğunu ifade ettiler bazı ürünlerimizde- buğdayda bir yıldaki artış 
yüzde 85'tir, mercimekteki yüzde 133'tür, fasulyedeki yüzde 62'dir, pirinçteki yüzde 100'dür. 

Şimdi, bu kadar yüksek artışın yaşandığı bir ülkede beklenen odur ki çiftçi biraz nefes alsın, 
yüzü gülsün. Hayır. Yine elimizde rakamlar var: Çiftçinin tarlasından 0,74 TL'ye alınan domates, 2,12 
TL'ye bizim soframıza ulaşmaktadır ve artış yüzde 108'dir. Bu artış oranlarına, yani tarladan sofraya 
gelene kadarki artış oranlarına baktığınız zaman gerçekten büyük bir trajedi vardır ve Türk halkı 
büyük bir sefaletle ve büyük bir haksızlıkla karşı karşıyadır. Bir taraftan çiftçi eziliyor, yüksek girdi 
düşük fiyat girdabında eziliyor değerli arkadaşlarımız. Bir yıl içerisinde, birkaç ay içerisinde, DAP 
gübresindeki artışın, 600-700 binden 1 milyon 800 bin liraya, mazottaki artışın, 2002'deki 1 milyon 
olan mazottaki artışın bugün 3 milyonlara dayandığı bir noktada, çiftçinin de giderek yok olduğu bir 
süreci yaşıyoruz. Yumurtadaki bu fark yüzde 90'dır, dana etindeki fark yüzde 83'tür. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin 26-27 milyon hektar ekilebilir arazisi vardır. Birinci sınıf 
tarım arazisi miktarı 7 milyon hektardır ve çok iyi bir tarımsal potansiyeli vardır ve bu ülkenin, ger
çekten üretken, zorluklarla mücadele etmesini çok iyi bilen fedakâr bir çiftçisi vardır ama inanın, 
Türkiye'de çiftçi, son uygulanan acımasız, dayatmacı, liberal ve âdeta dışarıdan empoze edilen po
litikaların sonucunda yok olmuştur ve ezilmiştir. Türk tarımı gerçekten uçurumun kenarındadır. Bir 
başka ülkenin, herhangi bir Avrupa ülkesinin, herhangi bir Orta Amerika ülkesinin, herhangi bir ül
kenin gıda fiyatlarındaki artıştan fazla etkilenmesi beklenebilir ama Türkiye'nin bundan hiç etkilen
memesi gerekir veya çok az etkilenmesi gerekir, çünkü Türkiye gerçekten üretim potansiyeli yüksek 
bir ülkedir ve çok ciddi bir nüfus kitlesi vardır. Tarım nüfusu, verimli bir nüfus kitlesi olduğu söyle-
nemeyebilir, ama imkân tanındığı zaman üretim gücünü azamiye çıkaracak, gerçekten fedakâr bir 
Türk çiftçisi vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu ülkede tarım iyi yönetilseydi, son bir buçuk-iki yılda tarımdan 2 mil
yona yakın insan tarım iş gücünden uzaklaşmazdı. Bakın, geldiğimiz noktada, sanayide bu insanlara 
iyi istihdam, iyi imkân sağladığımız için bunlar topraklarını terk etmediler. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Tatile gitmişler. 

ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Bu insanlar tatile gitmediler, bu insanlar cazip şartlara koşma
dılar, bu insanlar çaresizlik altında topraklarını terk ettiler. Şimdi, bunun sorumlusu biz miyiz, bunun 
sorumlusu Türk çiftçisi mi? Kim? Elbette ki bunun sorumlusu mevcut Hükümettir. Bu politikaları 
gözden geçirmeleri gerekir. 

Üzülerek ifade ediyorum, biraz önce Grup Başkan Vekilimiz ifade etti: Bir bilgi notu geldi, yüce 
Mecliste ifade etmek istemedim. Seferberlik stoklarının azaldığı veya tehlike altına girdiği, sefer
berlik stoklarının iyice tükendiği ifade ediliyor. İnşallah böyle değildir. Eğer böyleyse, bakın, iyi 
idare edilse Türkiye'nin bugünkü, âdeta tarımın yüzde 7,3 küçüldüğü bu konjonktürde bile en kötü 
şartlarda buğday üretimi 17 milyon tondur. 17 milyon ton -kaliteli ve kalitesiz buğday belki ithalat 
ve ihracatla değiştirme yoluyla da takviye edilebilir ama- buğday stoku Türk çiftçisinin, Türk mille
tinin beslenmesine de yeter, tohumluk stoklarını da karşılar ve böyle bir sıkıntıya sebebiyet vermez. 
Ama problem burada değil, problem yönetimdedir. Neden yönetimde? Her zaman Toprak Mahsul
leri Ofisinin stoklarının olması lazım, iyi olması lazım. Siz eğer ürün fiyatları açıklanmadan veya tam 
hasat döneminde ithalat yaparsanız, dar bir zamanda, sıkıntılı olduğu bir zamanda, piyasada darlığın 
görüldüğü bir yandan da piyasaya ürün sürecek stokunuz olmazsa elbette ki spekülatör karşınıza 
çıkar ve bu milletin alın terini spekülatör çalar ve belki de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ertugay, konuşmanızı tamamlayınız. 

ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

.. .belki değil, büyük çapta son yıllardaki ekonomik politikaların, özellikle liberal ekonomik po
litikaların, aşırı liberal ekonomik politikaların getirdiği noktada Türk çiftçisinden çaldığı alın terini 
başka ülkelerin çiftçisine transfer eder. 

Değerli arkadaşlarım, ben yüce Meclisteki milletvekili arkadaşlarımızın çok önemli bir kısmı
nın bu sıkıntılarda bizimle hemfikir olduğu kanaatini taşıyorum. Bunun için, gerçekten bu gündem 
saptırmaya değil, gerçek Türkiye gündemini konuşmak üzere getirilmiş bir tekliftir. 
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Grup önerimizin kabulünü hepinizden diliyor, yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ 
olun. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertugay. 

Grup önerisinin aleyhinde Sayın Tayfun İçli, Eskişehir Milletvekili. 

Buyurun Sayın İçli. 

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanlığının önerisinin ne yazık ki aleyhinde söz aldım. Çünkü 

Türkiye'de artık her şey tombala gibi şans oyunlarına bağlı olduğu için, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde bulunan biz Demokratik Sol Partili milletvekilleri de bu kürsüde söz alabilmek için artık işi 
şansa bıraktık ve Sayın Başkanın çektiği kuralara kaldık. O nedenle de, bu şans oyunları, sayısal loto 
gibi, çok şükür, o torbadan Tayfun İçli olarak ben konuşma hakkı elde ettim. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Çok bahtiyarsmızdır! 
KADİR URAL (Mersin) - Çok şanslısınız! 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Bayağı şanslısınız! 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Çok şanslıyım, evet. Yani, 340 AKP milletvekilinin karşısında 

burada konuşabilmek, bu tür ablukaya, bu antidemokratik uygulamaya karşı söz alabilmek gerçek
ten benim için çok önemliydi. Hatırlarsanız, bir iki ay önce de burada konuşabilmek için birçok çaba 
sarf etmiştim. Neyse, bunu geçelim, konuya gelelim. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Eğer biz çok fazla müracaat etseydik sen kurada çıkmazdın! 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Cevap vereceğim. 
Evet, AKP'li biraz evvel konuşan, aleyhinde konuşan arkadaşımın konuşmalarını üzüntüyle din

ledim. "Biz AKP Grubu olarak, Türkiye'nin öncelikli gündemini tespit ediyoruz, ona göre grup öne
risi olarak getiriyoruz." dedi, değil mi? Katılıyorsunuz... 

Şimdi, elinizde AKP grup önerisine baktığınız zaman, birinci sırada getirmek istediği önerinin 
ne olduğunu biliyor mu AKP'li sayın milletvekilleri? Yani Türk tarımını bir tarafa bıraktık, açlığı, iş
sizliği, kıtlığı, cinnet sınırında olan Türk halkını unuttuk, esnafı unuttuk, sanayiciyi unuttuk, ekono
mik krizi unuttuk. Bakın, birinci sırada AKP Grup Başkan Vekilleri neyi getirmiş? Türkiye Büyük 
Millet Meclisi birazdan AKP grup önerisini oyladığı zaman, birinci sırada, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği 
Anlaşması'nı görüşecek Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Başbakan Katar'da ya, onun için! 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Küçümsemek anlamında söylemiyorum. Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin önüne gelen her kanun tasarısı, teklifi önemlidir ama AKP'li Grup Başkan Vekilleri Ka
tar'la yapılan askerî anlaşmayı birinci sıraya getirmişler. 

İkinci sıraya geliyorum... 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sosyal Güvenlikten sonra... Yarım kaldığı için... 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Evet, tabii yarım kalandan sonra, tabii ki zaten bütün olay yarım 

kalandan sonra. 
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Peki, ikinci sırada neyi getirmiş AKP'li arkadaşlarımız? İstanbul Teknik Üniversitesinin Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokol'ü 
getirmiş. 

Sırayla okursam AKP'nin öncelikli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine neyi getirdiğini ve 
Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımın ve Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın grup önerileri
nin neden reddedilmesi gerektiğini sanıyorum çok iyi anlayacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, bundan önce "Her salı eğer bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çalışma sistemini değiştirirseniz her seferinde çıkıp konuşacağım." demiştim. Yine bir salı ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisine, AKP, yine sözlü soruların görüşülmemesi konusunda bu sefer grup 
önerisi getirdi. 

Bizi dinleyen çok değerli vatandaşlarımızın beni daha iyi anlayabilmesi için bu sefer Anaya-
sa'nın 98'inci maddesini okumak istiyorum size. Bakın, Anayasa hükmünü okuyorum: "Türkiye 
Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yol
larıyla denetleme yetkisini kullanır. 

Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya ba
kanlardan bilgi istemekten ibarettir." der Anayasa madde 98 ve bunun kurallarının İç Tüzük'te ya
zılı olduğunu söyler. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, İç Tüzük'ün de 98'inci maddesi -ne tesadüftür ki her iki madde de 
98'inci madde- diyor ki: "Sözlü soruların cevaplandırılması için; Anayasa, kanun ve İçtüzük gereği 
zorunluklar hariç olmak üzere, haftanın en az iki gününde, birleşimin başında ve birer saatten az ol
mamak şartıyla, Danışma Kurulunun önerisi..." ve sözlü sorular görüşülür, diyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, AKP iktidara geldiğinden bu yana -22 Temmuzdan bu yana- ne
dense delik delik kaçıyor. Neden kaçıyor? Denetlemeden kaçıyor. Burada Başbakan ve bakan arka
daşlarımın sadece muhalefet milletvekillerine değil, iktidar milletvekillerine de hesap verme 
yükümlülüğü Anayasa'nın bir amir hükmüdür. Siz salı günleri, çarşamba günleri denetlemeden kaç
makla bir yere varamazsınız. Siz istediğiniz kadar kaçın, biz de istediğimiz kadar kovalarız. Ama bana 
Türkiye'nin öncelikli sorunlarını Katar Cumhuriyeti'yle askerî anlaşmalar diye getirirseniz, o zaman, 
Değerli Milletvekili -biraz evvel sataştığınız gibi- benden de bu cevabı almakla yükümlü olursunuz. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Nefesiniz yetmez bize. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Benim nefesim yeter hiç merak etmeyin, siz yeter ki bunlara 

cevap verin. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini çok saygıdeğer grup başkan 

vekilleri belirlese içim yanmayacak. Vatandaşlar diyor ki: "IMF istedi, sosyal güvenlik yasası önce
likli bir mesele olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine geldi. Avrupa Birliği istedi, Va
kıflar Yasası apar topar, daha hiç görüşülmeden Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine geldi." 
Peki, "ABD istedi." deniliyor. "Geçen hafta Cargille ilgili, tarımla ilgili yasa geçti." diyor. 

Şimdi, yine Avrupa Birliği, Sayın Barroso ve Olli Rehn -Komiser- bundan bir hafta önce Avru
pa'da kükrediler. "Türkiye'de ifade özgürlüğü yokmuş. Onun için 301'inci madde acil olarak değiş-
meliymiş." dedi çok değerli Barroso ve Sayın Başbakanın davetlisi olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, bu yüce Mecliste sizlere hitap etti. Bana hitap etmedi, çünkü kürsüye geldiği an burayı 
terk etmiştim. 
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AHMET YENİ (Samsun) - Bravo! 
H. TAYFUN ÎÇLİ (Devamla) - Açıklayacağım neden bana "Bravo" dediğinizi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin geleneğinde, bu yüce Mecliste sadece devlet başkanları ve 
muadili meclis başkanları hitap eder. Bunun tek istisnasını, siz AKP olarak 2004 yılında Prodi'yle, 
15 Ocak 2004 tarihinde yolunu açtınız. 

Değerli arkadaşlarım, o bir hükümet başkanı veyahut bakan. Bir bakan veya hükümet başkanı
nın muhatabı hükümettir, Sayın Başbakanla görüşür. Sayın Cumhurbaşkanımız kabul ederse Cum
hurbaşkanı makamına çağırır, görüşür. Ama, buraya gelip de "301 'i çıkartın değerli milletvekilleri." 
gibi sizin iradenize ipotek koyacak konuşmayı yapma hakkını haiz değildir. 

Bu gündemi de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini de... Oradaki bakan düzeyindeki 
çok değerli arkadaşım diyeyim kendisine -kişi olarak saygı gösteririm, müzakere sürecinde ona saygı 
gösteririm, ikili anlaşmalarda iki devletin tarafı olarak saygı gösteririm- ama buraya gelip de Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde, yüce Mecliste bana ders vermesine izin vermem. Onun için de terk ettim. 

AHMET YENİ (Samsun) - Yalnız kaldınız ama... 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, benim yalnız kalıp kalmamam değil; bu

rada, sizin Genel Başbakanınızın, bir bakan, başbakan düzeyindeki birini size hitap ettirmesini ben 
size anlatıyorum. 

AHMET YENİ (Samsun) - Muhalefet tamamen buradaydı. 
H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - O ayrı bir olay. 
Şimdi ben diğer başka bir meseleye geleyim. 

Değerli arkadaşlarım, Türk tarımı bitmiş durumda. Avrupa Birliğinin uyguladığı tarım politikası, 
kim derseniz deyin, suçluyu kimde ararsanız arayın, eskiden tarım konusunda kendine yeten bir ülke 
durumunda olan bu koskoca ülke artık açlığa mahkûm durumda. Esnaf bitmiş durumda, memur bit
miş durumda, onların emeklisi bitmiş duruma, sanayici kan ağlıyor. Herkes borçlanmış, sokaktaki her
kes kredi kartıyla, onla bunla borçlanmış. Evine götürecek bulgur, pirinç bulamıyor. "Enflasyon tek 
haneli." diyorsunuz, makarnanın fiyatı, bulgurun fiyatı, yağın fiyatı her yerde malum, herkes, va
tandaşlarımız biliyor, ama çok daha acısı öğrencilerimiz çok çok daha kötü durumda. 

Bir üniversite kenti olan Eskişehir Milletvekili olarak, oradaki öğrencilerin, Ankara'daki öğ
rencilerin ne içler acısı durumda olduğunu biliyorum, çünkü annesi babası kötü durumda olan bir üni
versite öğrencisinin, açlık derdinde olan üniversite öğrencisinin bilim irfan yuvasında yeterince eğitim 
almasını bekleyemezsiniz. Onlar bizim gelecek kuşaklarımız. 

Onun için benim tavsiyem, böyle grup önerilerini reddedip, Katar'la askerî anlaşmalar, Kuzey 
Kıbrıs... Bunları önemsemediğimden değil, tekrar altını çiziyorum, ama bunun Türkiye'nin önce
likli gündemi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmesini kabul edemiyorum ve görecek
siniz -ben kâhinim, burada ilan edeyim- önümüzdeki hafta neyi getireceksiniz biliyor musunuz? Türk 
Ceza Kanunu'nun 301 'inci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısını getireceksiniz. Bir 
dahaki hafta konuşacağız. Getirmezseniz, sizden çıkıp burada özür dileyeceğim, diyeceğim ki: "Ya-
nıldım." 

Sabrınız için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP, CHP ve MHP sırala
rından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İçli. 

Grup önerisini oylarınıza... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı istiyorsunuz Sayın Anadol. 

Evet, grup önerisini oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 

Grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Grup önerisi kabul 
edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır. 

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

3.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; Genel Kurulun 
15/4/2008 Salı ve 16/4/2008 Çarşamba günlerindeki birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim 
konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşlemesine ilişkin AK Parti Grubu öne
risi 

Sayı: 81 15/04/2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 15.04.2008 Salı günkü (Bugün) toplantısında oybirliği sağlanamadığından, 
TBMM İçtüzüğünün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun 
onayına sunulmasını arz ederim. 

Mustafa Elitaş 
Kayseri 

AK Parti Grup Başkan Vekili 
Öneri: 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 7, 55, 
3, 4, 5, 59, 60, 61 ve 62 nci sıralarında yer alan 84, 115, 94, 120, 48, 127, 128, 129 ve 130 Sıra Sa
yılı Kanun Teklifi ve Tasarılarının bu kısmın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu sıralarına alınması ve 
diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 

Genel Kurulun 15 Nisan 2008 Salı ve 16 Nisan 2008 Çarşamba günlerindeki Birleşimlerinde 
sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri 
ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

Çalışma saatlerinin 15.4.2008 Salı günü 24:00'de kadar; 16.4.2008 Çarşamba ve 17.4.2008 
Perşembe günkü birleşimlerinde 13:00-24:00 saatleri arasında olması, ayrıca 18.4.2008 Cuma günü 
kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek üzere saat 14:00'te toplanması ve 94 sıra sayılı kanun tasarısı
nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi, 

119 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının tümünün oylanmasından önce Hükümetin İçtüzüğün 89. Mad
desine göre çerçeve 35 ve 47 nci maddelerinin yeniden görüşülmesi isteminin Genel Kurulun ona
yına sunulması, 

Önerilmiştir. 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, biraz önce olduğu gibi, grup önerisinin le
hinde... 
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OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Buyurun. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın AKP Grubunun önerisi bir kanun maddesinin yeniden görü

şülmesini temin etmeye yönelik bir hüküm de ifade etmektedir. İç Tüzük'ümüze göre, böyle bir öne
ride bulunma hakkı yoktur. AKP Grubunun önerisinin işleme konulması İç Tüzük'e aykırıdır. 
Dolayısıyla, bu bakımdan, bu çalışma düzeninin devam ettirilmesi ve yeni bir grup önerisi olmadı
ğına göre, bu önerinin dikkate alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. 

89'uncu maddeye göre, gerekçeli önergeyle esas komisyon veya Hükümet bir defaya mahsus 
olmak üzere istemektedir. Dolayısıyla, bu konu okunmadığına göre bu önerinin görüşülmemesini 
arz ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum; değerlendireceğim. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.16 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.45 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER:Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

• 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90'mcı Bir
leşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisinde yer alan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın çerçeve 

35 ve 47'nci maddelerinin yeniden görüşülmesine ilişkin Hükümet istemi, grup başkan vekili arka
daşlarımızla yaptığımız görüşme sonucunda, Danışma Kuruluna sunulmadığından burada sehven 
okunmuştur. 

Şimdi bu kısmı grup önerisi metninden çıkartıyorum ve öneriyi bu haliyle yeniden okutuyorum: 

Sayı: 81 15/04/2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 15.04.2008 Salı günkü (Bugün) toplantısında oybirliği sağlanamadığından, 

TBMM İçtüzüğünün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun 
onayına sunulmasını arz ederim. 

Mustafa Elitaş 
Kayseri 

AK Parti Grup Başkan Vekili 

Öneri: 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 7, 55, 

3, 4, 5, 59, 60, 61 ve 62 nci sıralarında yer alan 84, 115, 94, 120, 48, 127, 128, 129 ve 130 Sıra Sa
yılı Kanun Teklifi ve Tasarılarının bu kısmın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu sıralarına alınması ve 
diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 

Genel Kurulun 15 Nisan 2008 Salı ve 16 Nisan 2008 Çarşamba günlerindeki Birleşimlerinde 
sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri 
ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

Çalışma saatlerinin 15.4.2008 Salı günü 24:00'e kadar; 16.4.2008 Çarşamba ve 17.4.2008 Per
şembe günkü birleşimlerinde 13:00-24:00 saatleri arasında olması, ayrıca 18.4.2008 Cuma günü 
kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek üzere saat 14:00'te toplanması ve 94 sıra sayılı kanun tasarısı
nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi, 

Önerilmiştir. 
BAŞKAN - Grup önerisinin lehinde, Sayın Nurettin Canikli, Giresun Milletvekili; Sayın Mus

tafa Elitaş, Kayseri Milletvekili; aleyhinde, Sayın Kamer Genç, Tunceli Milletvekili; Sayın Mehmet 
Şandır, Mersin Milletvekili. 
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Sayın Elitaş, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 

Biraz sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kabul ettiği takdirde, Başkanlık Di
vanının sayın milletvekillerinin bilgilerine arz ettiği, sunduğu 7, 55, 3,4, 5, 62 sıra sayılı Kanun Tek
liflerinin sıralarının değiştirilmesiyle ilgili ve iki hafta önce perşembe günü akşam başlayıp geçen 
hafta da yoğun bir şekilde 119 sıra sayılı sosyal güvenlik yasası ve genel sağlık sigortasıyla ilgili ta
sarıyı, bu hafta, inşallah, değerli gruplarımızın da katkılarıyla bitirmeyi arzu ediyoruz. 

Bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığından bu ana kadar toplam 99 birleşim yap
mışız. Bu birleşimlerden 9 tanesi 23'üncü Dönemin Birinci Yasama Yılında gerçekleştirilmiş, 4 
Ağustostan 30 Eylül tarihe kadar geçen süre içerisinde gerçekleştirilmiş. İkinci Yasama Yılı olan 1 
Ekimden bugün 15 Nisan tarihine kadar olan sürede, bugün de dâhil olmak üzere, 90'ıncı Birleşimi 
yapıyoruz. Bu 90 birleşim içerisinde, siyasi parti grupları, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre Da
nışma Kurulları oluşturulmuş, 31 tane Danışma Kurulu önerimiz, birlikte, kabul edilmiş ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çalışma saatlerine hep beraber karar vermişiz. Bu çerçevede, toplam 99 bir
leşim içerisinde, 15 gün İç Tüzük'teki yazan çalışma saatleri içerisinde, yani saat 15.00 ila 19.00 
arasında çalışmışız. 41 gün normal açılış saatlerinden erken açılmak üzere karar vermişiz, Danışma 
Kurulu kararıyla bu kararlarımızı vermişiz ve genellikle de saat 14.00'te başlayan, olağanüstü durum 
olmazsa -bütçe gibi görüşmeler- normal dışı görüşmelerin olduğu sürecin dışında olursa saat 14.00'te 
genellikle başlamışız ve bunlardan hemen hemen 15 civarına da sürenin bitimi olarak "bitim saati" 
diye koymuşuz. Ama siyasi partilerimizin gruplarıyla, değerli grup başkan vekilleriyle yaptığımız gö
rüşmeler çerçevesinde, bitim konusunun pek olumlu olmadığını, süreyi koymamız gerektiğini ve 
genel manada da baktığımızda, 21.00-22.00 saatlerine ve bazı günlerde de 24.00 saatlerine kadar ça
lıştığımızı görüyoruz. 

Bazı zamanlar da cuma günleri çalıştığımız... Yapılan 99 birleşimde, baktığımızda, 6 gün cuma 
günü Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmış. Bunlardan 2'sinde bütçe görüşmeleriyle ilgili, diğer 4 
tanesi normal kanun teklifleri, tasarılarıyla ilgili görüşmeler yapmışız. 

Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 gün cumartesi çalışmış. Bunlardan 1 tanesi bütçe görüş
melerine denk gelmiş, geriye kalan 3 tanesinde normal yasal faaliyetlerimiz içerisinde kanun tasarı 
ve tekliflerini görüşmüşüz. 

Yine, bu çerçevede 119 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Genel Kurulunda 2006 yılında kabul edilmiş. Ama Anayasa Mahkemesinin bazı maddelerini değiş
tirmesi ve bazı maddelerinin iptal edilmesi yönündeki kararı çerçevesinde, 2007-2008 yılında Plan 
Bütçe Komisyonu alt komisyonunda değerlendirmeler yapılmış ve nitekim, Plan Bütçe Komisyonu 
esas komisyonunda kararı verilerek, hemen hemen iki hafta önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşmelere başladık. Bu çerçevede Sayın Bakanlık, sosyal taraflarla yoğun görüşmeler yapmış ve 
kendilerinin de açıkladığı gibi, toplam sosyal tarafların on dokuz konudaki eleştirileriyle ilgili bir 
durumu, on altı esas başlık hâlinde, muhalefetin de yaptığı katkılar çerçevesinde, önergelerle burada 
düzenlediğimizi hep beraber, kamuoyunda da gördük. Aslında, son cümle olarak çıkarılan maddede 
de, bildiğiniz gibi geçen hafta muhalefet partisinin ve iktidar partisinin önergelerini, Sayın Başkan
lık hangi önerge olduğu konusunda açıklama yapmadığından ve ara verip de başladığımızdan do
layı.. . Bu önergeler konusunda hem muhalefetin hem de iktidar partisinin "Tekriri müzakere yapalım, 
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bunu tekrar görüşelim." diye -yanlış bilmiyorsam ya 42, ya 44'üncü maddeyle ilgili bir önergeydi-
mutabık kaldığı bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulunda görüşülüp müzake
reye açılması ve Bakanlığın teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ulaşmasına rağ
men Danışma Kurulunda görüşülememesinden dolayı bu konuda teknik bir hata olduğunu, Başkanlık 
Divanı ve Kanunlar Kararlardaki arkadaşlarımız ifade ettiler. Bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Yasası 
70 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor. 

Biraz önce siyasi parti gruplarının gündeme alınmasını ifade ettikleri ve gerçekten hem dün
yada hem Türkiye'de 2007 yılı itibarıyla ortaya çıkan, küresel ısınma diye söylenen olağanüstü ku
raklık yaşandığı bir dönemde dünya stok seviyelerinin belirli bir noktada olması nedeniyle, 
Türkiye'nin stok seviyelerinin güvenli ölçüde bulunmasına rağmen, hem medyada hem uluslararası 
basında tahıl-tarım ürünleri konusunda spekülasyona maruz bırakacak şekildeki yayınlar ve açıkla
malar münasebetiyle, kısa süreli olduğunu düşündüğümüz, fiyatlarda fıktif, gerçek olmayan, yani 
bir manada olağanüstü artışların ortaya çıktığını görüyoruz. Nitekim, Tarım Bakanımız gündem dışı 
bir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iki dakikalık, üç dakikalık da olsa bu konuyla ilgili açıklamayı 
yaptı. Hükümet bu konuda kararlıdır. Spekülatif faaliyetlerde bulunan kişilerin kısa bir dönem içeri
sinde, hem ithalat yönüyle hem de Toprak Mahsulleri Ofisinin bu konudaki aldığı tutum çerçeve
sinde ve Hükümetin de kararlı olduğu konusundaki inandırıcı davranışlarımız çerçevesinde, 
inanıyorum, ümit ediyorum ki fiyatlar normal seviyelerine gelecek. 

Bizim, bu önemli meseleyi, muhakkak ki bir araştırma önergesiyle görüşmemiz imkânı mevcut, 
Ama özellikle ekonomik politikalar konusundaki yapılan değerlendirmelerin, kısa bir süre içerisinde, 
Hükümet ve ilgili organlar tarafından konunun gündeme alınmasıyla birlikte daha sağlıklı bir çözü
mün ortaya çıkması söz konusudur. 

Bakın, iki siyasi partimizin değerli milletvekillerinin verdiği önergeler önemli önergelerdir. Biz, 
bu önergelerin -araştırma önergelerinin- görüşmesini açtığımız takdirde, yapacağımız zaman... Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun verdiği önergeyle ilgili dört siyasi partinin yirmişer dakikadan ko
nuşma haklan var, Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun verdiği önerge üzerinde de yine dört siyasi 
parti grubunun yirmişer dakika konuşma hakları var. Lehte ve aleyhte konuşmaları da dikkate aldı
ğımızda toplam yüz dakikalık görüşmeler olacak. 

Yine, bu önergelere baktığımızda, zaten kırkar dakika bu konuyu görüştük. Aslında ben arzu 
ederdim, beklerdim ki değerli konuşmacıların şu önemli zamanı, yirmi dakika yerine on dakika olan 
zamanı, bu konuyla ilgili acil çözüm önerilerini sunup hem Bakanlığa hem piyasaya bu konuda Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin hassas bir davranış içerisinde bulunduğunu ve Bakanlığımızın da bu 
konuyu göz ardı etmediği noktasında mesajlar vermesini açıkçası arzu ederdim. Ama genellikle, ge
linen konuşmalar sadece bizim getirdiğimiz öneri ile diğer siyasi partilerin önerileri arasındaki far
kın ve Türkiye'nin gündeminin farklı noktalara doğru götürülmesi amacıyla eleştiri, işte, kim daha 
hassas konulara bakıyor, kim daha az hassas konuları değerlendiriyor şeklinde değil, hemen hemen 
seksen dakikalık, yüz dakikalık yaptığımız görüşmede, değerli milletvekillerimizin, önerge sahiple
rinin ve gruplann bu konuyu bu süre içerisinde de masaya yatırmaları gerektiğini düşünüyorum. Yine 
de arkadaşlarımızın bu konudaki katkılarını düşünüyoruz, inanıyoruz ve şunu da açık yüreklilikle 
ifade ediyorum ki, tarım ürünleri, talep esnekliği ve arz esnekliği çok farklı olan ürünlerdir. Bugün 
aldığınız tedbirlerle yarın, 17 milyon, 18 milyon ton buğdayı, hadi, tedbir aldık -araştırma önergele
rini de hızlı bir şekilde, bütün mesaimizi ona verdiğimiz takdirde- 2008 yılı buğday ürünü üretimini 
bir ay sonra 18 milyondan 20 milyon, 25 milyon tona çıkarmamız mümkün değil. Aynı şekilde, 
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pirinç ve diğer ürünleri bu şekilde yapmamız mümkün değil. Bu tarım ürünleri mevsimlik değişim
lere ve ziraatçının bu konuyla ilgili bakış tarzını değerlendirmesiyle alakalı bir durumdur. 

Ben grup önerimizin destekleneceğini ümit ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş. 

Grup önerisinin aleyhinde Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP grup önerisinin aley
hinde söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Şimdi, tabii AKP grup başkan vekillerinin getirdiği öneri İç Tüzük'e aykırı. Şimdi, İç Tüzük'ü 
bu kadar bariz ihlal eden bir öneriyle Genel Kurul karşısına gelindiğine göre, zaten, AKP'nin yöne
timinde de bu hatalar her yerde görülüyor, her yerde olaylardan habersiz. 

Ya, bir öneri getiriyorsunuz, bari İç Tüzük'ü okuyun. İç Tüzük'ün 89'uncu maddesi açıkça diyor 
ki, tasarı veya teklifin tümünün oylanmasından önce, esas komisyon veyahut da hükümet herhangi 
bir maddenin yeniden görüşülmesini isterse, Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulda gö
rüşürsünüz. Bunları okumadan, kendi kendilerine, çoğunluk nasıl olsa bizde diyorlar, biz istediğimiz 
öneriyi bu Meclisten çıkarırız. İşte, görüyorsunuz, hükümet diye bir hükümet yok. AKP'nin yöneti
cileri olaylardan bu kadar habersiz, olaylardan bu kadar habersiz olan bir grubun da bu memlekette 
yapacağı kanunların bu memlekete bir fayda sağlamayacağını herkesin bilmesi gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, şimdi -geçen gün de konuştum- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, maale
sef, sahipsiz bir devlet. Devletin kurumlarını koruyan bir kurum yok. Esasen devleti yöneten hükü
metlerin devleti koruması lazım. Bir Avrupalı geliyor "Efendim, Türkiye'de herkesin güveneceği bir 
adalet sistemi yok." diyor. Adalet Bakanlığı makamında oturan Mehmet Ali Şahin "YARSAV, yar
gıdan istediği kararı çıkartıyor" diyor. Bundan daha ağır bir itham olur mu sayın milletvekilleri? 
Yani, efendim, bundan daha adalete hakaret, hâkimlere hakaret eden bir ifade olur mu? Hâkimlik 
mesleğinin kutsallığını anlayabilmek için o meslekte bulunmak lazım. Yoksa, hukuk fakültesini bi
tirip de üç beş sene bir kasabada avukatlık yaptıktan sonra, kasaba avukatlığından çıkıp da siz Tür
kiye'nin hukuk sistemini düzenlemeye kalkarsanız, işte, bu kadar açıklar verirsiniz. 

Peki, Anayasa Mahkemesi Başkanı -sizin davanız var- sizlerle, hangi yüzle geliyor, kebap sa
lonunda oturup kebaplar yiyor? Çankaya Köşkü'ndeki kişi hakkında dava var. O davası nedeniyle 
nasıl gidip de Çankaya Köşkü'nde ziyafetlere katılıyor? 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Sana mı soracağız? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, eğer hâkimlik tarafsızlıksa... Hâkim olgun ve dolgun kişi

dir. Hâkim, taraflarla temas etmez. Hâkim, bu görüntüyü verdiği zaman, vatandaşlar, ister istemez, 
böyle bir kararı verecek kişinin adaletli ve tarafsız karar vermeyeceğine inanır. 

Şimdi, dışarıdan gelen adam "Türkiye'de güvenilecek bir adalet sistemi yok." diyor. Herkesin 
güveneceği şey... Adalet Bakanlığı makamında oturan kişi diyor ki: "Efendim, YARSAV, Danış-
taydan istediği kararı çıkarıyor." Böyle bir zihniyetle, böyle bir akılla, böyle bir davranışla devlet 
yönetilir mi sayın milletvekilleri? 

Değerli milletvekilleri, şimdi, birileri burada söylüyor, milletvekilleri söylüyor "Abdullah Gül'ün 
karısının parmağında 65 milyarlık yüzük var." diyor. 
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BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Allah senin müstehakını versin! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bu iddia doğru mudur yanlış mıdır? Birileri çıkıp buna 
cevap vermesi lazım. Eğer yüzük varsa, hakikaten bunu nereden almış? Kimin parasıyla almış? Ne 
zaman almış? Kim tarafından hediye edilmiş? 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Dedesinden miras kalmış. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, geçen gün, galiba Katar'dı, Katar'ın Kralı gelmişti. Burada 

100 bin euroya kendisine arabalar tutuldu. Yedi sekiz gün İstanbul'da şey etti. Sırf 200 milyar lira ken
disini ve misafirlerini karşılamak için şey edildi... Tayyip Erdoğan da şimdi çıkmış Katar'a gitmiş. 
Ya bu nedir, bu Katar'da ne var? 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bu memleketi, her gün dışarıda gidip de sizlere pahalı pahalı hediye 
veren kişilere devletin kaynaklarını aktarırsanız, onlardan kaynak alırsanız... Neler aldığınızı açık
layın. İşte, Suudi Arabistan Kralı geldiği zaman yedi tırla ne getirdi? Tırın birinde, diyorlar ki "İnek 
getirmiş." Bir inek getiriyor, onu özel besliyor, onun sütünü içiyor. Bakın, düşünebiliyor musunuz, 
Türkiye'den süt içmek istemiyor, oradan inek getiriyor, tırdaki ineğin sütünü içiyor. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Sen de getir. Gücün yetiyorsa sen de bir inek getir Meclise! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, burada ne kadar hediye verilmiş? 

Efendim, Cumhurbaşkanı makamındaki kişi diyor ki: "Ben bu hediyeleri açıklamam." Ya, işte, Mal 
Edinme Kanunu'nda açık hüküm var: "Seçilmiş kişiler..." Sen seçilmemiş misin oraya? Onun için, 
değerli milletvekilleri, gerçekten, ben çıldırıyorum bu sözlerinin karşısında. Yani, nasıl bir akıl, nasıl 
bir izan ki, bu devleti, bu akılla, bu izanla yabancı ülkeler karşısında siz nasıl savunursunuz, nasıl bu 
memleketin kişiliğini koruyorsunuz ben hayret ediyorum. 

Tayyip Erdoğan çıkıyor diyor ki: "Bu sosyal demokratlar Atatürk'ün arkasına sığınmasınlar, 
politika yapmasınlar." Ya, Atatürk, devletimizin bir millî lideridir, bir büyük devrimcidir. Biz, Ata
türk'ün fikirleri, onun devrimleri arkasına sığınarak politika yapmayı kendimize onur kabul ederiz, 
ama gidip de Hikmetyar'ın ayaklan altında uzanarak politika yapmıyoruz sayın milletvekilleri. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

AHMET KOCA (Afyonkarahisar) - Saçmalama! 

KAMER GENÇ (Devamla) - İşte, bizim farkımız burada. Atatürk'ün eserlerini koruyacağız, 
Atatürk bu devletin kurucusudur. Onun getirdiği felsefeyi, inancı, ilkeleri benimsemek... Biz değil, 
dünya devletleri bunu benimsiyor ve kabul ediyor. Onun için, maalesef, Türkiye, hep böyle... 

Yani, öyle laflar söyleniyor ki. Bülent Arınç, çıkıyor, diyor ki: "Efendim, biz hedefe gideceğiz, 
düşe kalka gideceğiz." diyor. Bilmem kandan, mutlu doğumdan ve bağırsak temizliğinden bahsedi
yor. 

Değerli milletvekilleri, yani fikirlerinizi gizlemeyin yahu, açık söyleyin. Yiğit adam açık konu
şur. Yani dersin ki kardeşim, ben buyum, açık. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Sen yiğit misin, sende var mı yiğitlik? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben hem yiğit oğlu yiğidim. 
Onun için, siz de yiğitliğiniz varsa çıkın deyin ki, kardeşim benim esas amacım bu. Ben bu he

defi koymuşum, buna gideceğim deyin. Ama ondan sonra... 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Sen sosyal demokrat mısın? 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Tabii ki sosyal demokratım. 

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Neden bağımsızsın o zaman? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse, siz benim ne olduğumu daha bilemezsiniz. Ben yıllarca bu 
kürsülerde konuştum, bu kürsülerde düşüncelerimi söyledim, ama size de teklif ediyorum, yiğitliği
niz varsa, buyurun sokağa çıkalım da halkın karşısına! 

Ülkede ciddi şekilde, arkadaşlar, çok ekonomik sıkıntı var. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Nasıl dolandırıldın? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sizin zamanınızda birçok dolandırıcı türedi yahu. Milleti dolan
dırıyor, biz de dolandırıldık. Tabii ki eğer bir memlekette yönetimin bir kısmı dolandırıcılıktan umut 
bekliyorsa o memlekette birtakım insanlar da dolandırıcılık yapar. Yani bu hep yönetimi taklit etme 
sanatından meydana gelen bir durumdur. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca bugün bakın, sekiz ay önce mazot 2.200 liraydı bugün 3.200 li
radır. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Dünya borsalarına bak! Dünyadan haberin yok! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu bu nereden, bu zam nasıl bu kadar geliyor? Pahalılık her gün 
artıyor. Biraz önce burada söylendi, arkadaşlar, Türkiye'de ciddi gıda sıkıntısı var, gıdalarda çok 
ciddi fiyat artışları var, yani gelin bu konulara el atalım. 

Bakın, bir süre sonra inanınız ki sokağa çıkamazsınız. O kadar büyük bir sıkıntı var ki; o kadar, 
insanlar büyük bir sıkıntı içinde ki her gün bana insanlar, çok, birçok, memleketin her tarafından... 
Dün Bursa'dan kadın telefon ediyor, diyor ki, ben açım diyor, çocuğumu okutamıyorum diyor. Ben 
bu çocuğumu okulda okutamam üniversitede diyor, param yok diyor. Türkiye'nin her tarafında in
sanlar bundan bahsediyor. Türkiye'nin kaynaklan, Türkiye'de ciddi sosyal bir reform yapılmasına el
verişlidir; yeter ki siz bu kaynaklan israf etmeyin, yeter ki devletin vergi gelirlerini sağlıklı tahsil edin, 
yeter ki siz ihaleleri yandaşlarınıza vermeyin, yeter ki siz devletin mallarını bedava fiyatına kendi yan
daşlarınıza vermeyin, devleti talan etmeyin. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Yanlış konuşuyorsun, yanlış! :"',•"-• . . 

KAMER GENÇ (Devamla) - Hazinenin en kıymetli mallarını yok pahasına kendi adamlarınıza 
satıyorsunuz. Yahu, ne olacak bu memleket? Bu memleketi kim kurtaracak? 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - AK Parti kurtaracak, merak etme sen! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu memleketi... Sıkıştığınız zaman, gidiyorsunuz, Avrupa Birli
ğine sığınıyorsunuz. Avrupa Birliği sizi almaz. Size diyor ki: "Bir defa, kıyafetimiz sizinle müsait 
değil." Gidip de Yunanistan'ın o kadın Dışişleri Bakanını getirip de burada türbanı savunduracağı
nıza. .. O da taksın madem, hakikaten öyle şeyse. 

Bakın, eğer bir ülkenin düşmanı durumdaki devletler o ülkedeki yönetimi methediyorsa, bu, çok 
büyük bir tehlikedir. Demek ki bir memleketin dışındaki yönetim... Yani Türkiye'nin kalkınmasını, 
büyümesini istemeyen Yunanistan'dır, Avrupa'dır, birçok ülkedir. Bunlar Türkiye'deki AKP İktida
rını eğer methediyorlarsa, demek ki AKP, Türkiye'yi en kötü yöneten bir yönetim biçimidir. Çünkü 
değerli milletvekilleri, herkes ister ki karşısındaki devlet kötü yönetilsin, batağa girsin, zayıflasın, kar
şısında güç olmasın. 
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Şimdi, işte, bakın, İtalya'dan bir kadıncağız geldi... Türkiye'ye ne kadar zarar verdi. Yani ha
kikaten çok üzüntü duydum, utanç duydum. Bence, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu utancı bir 
üzüntüyle dile getirip... Yani bu çok önemli bir olaydır. Hakikaten bunu izah edebilirlerdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, konuşmanızı tamamlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama İtalya, işte sizin dost dediğiniz İtalya, gitti, EXPO 2015'te, 
dedi ki: "Türkiye'ye oy vermeyin. Türkiye kökten dincidir. Kadını ikinci sınıf vatandaş olarak kabul 
eden bir ülkeye EXPO 2015'i vermeyin." Bunlar açık. Ama öte tarafta, kendisi de geliyor "Efen
dim, türbanla istediğiniz gibi şey edebilirsiniz, biz kadın kıyafetine karışmıyoruz." diyor. 

Değerli milletvekilleri, bakın, aklı olan, bu meseleleri çok iyi anlar. Ama sizin İktidarınızın bir 
şeyi var: Bakanlarınız, başta Çankaya'ya götürdüğünüz kişi, her gün uçaklarla geziyorlar, ondan 
sonra bizim vergilerimizi kendi babasının malıymış gibi harcıyorlar. Kendi bu memlekete... Ben 
hayret ediyorum, bu Tayyip Erdoğan, acaba, bir güne bir gün, Ekonomik Konseyi toplayıp da "Yahu, 
hele gelin bakalım, şu memleketin hâli nedir?" dedi mi? Demedi. Her gün dışarıda, her gün dışarıda. 
Büyük orta doğu projesinin eş başkanı. Tabii onlara hizmet edecek, tabii, Türkiye halkına hizmet 
edecek değildir. Bakın size şunu söylüyorum: Türkiye çok ciddi sıkıntı içindedir. Bunun farkına 
varın, halkın içine çıktığınız zaman varırsınız. Lütfen, bu inadınızdan vazgeçin. Bu Hükümeti de dü-
şürün. Bu Hükümet yok, düşürün. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç, sağ olun. 
Grup önerisinin lehinde Giresun Milletvekili Sayın Nurettin Canikli. 
Sayın Canikli, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; AK Parti 
grup önerisinin lehine söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündeminde önemli bir tasarı var, onu gö
rüşüyoruz iki haftadan beri, üç hafta oldu. Bir an önce bunun gündemden çıkması gerekiyor. Ger
çekten, geçen hafta bitebileceğini biz tahmin etmiştik, öyle konuşulmuştu ama bitmedi. Gerçekten, 
arkadaşlarımız, Türkiye'nin başka konularının da Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde görü
şülmesini istiyorlarsa, bizim bu kanaatimizi paylaşmaları gerekir. Yani, bir an önce Sosyal Güvenlik 
Yasa Tasarısı'nın Genel Kurulda görüşmelerinin tamamlanması ve diğer önemli konulara geçilmesi. 
İnşallah, bu hafta bunu gerçekleştireceğiz. 

Tabii, aslında, bu konulara çok fazla belki girmeye gerek yok ama burada konuşmacı arkadaş
larımızdan bazıları değindiği için ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi, bir arkadaşımız ken
disinin dolandırıldığını burada ifade etti, basında da okuduk. Ha, üzüldük, önce onu söyleyelim. 
Fakat, benim de merak ettiğim, yani, Türkiye'de 70 milyon insan var, 70 milyon vatandaşımız var, 
dolandıran kişi -eğer doğruysa bu, ki, doğru olduğuna inanıyoruz, çünkü, bizzat kendisi buradan 
ifade ediyor- 70 milyon kişi içerisinden bu arkadaşımızı bulmasını da ben manidar görüyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) Yani, nedendir bilemem tabii, onu... Aslında, yine basından okuduğu
muza göre telefonla dolandırılmış. Yani, birkaç telefon görüşmesiyle ikna olunmuş ve o dolandıran 
kişinin -eğer doğruysa olay- oyununa gelmiş ve birçok vatandaşımızın mağdur olmasına neden olmuş. 
Şimdi, Allah'tan bu millet, bu gibi insanları iktidara getirmiyor, fırsat vermiyor. Bir de düşünün 
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şimdi, milletin menfaatini korumak durumunda olan bir konumda olsa bu arkadaşımız bu milletin hâli 
nice olur değerli arkadaşlar, bir düşünün! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Yani hırsızın hiç mi suçu yok! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Aslında, biraz dikkat etse, biraz olaylara daha objektif ola

rak bakma imkânı olsa, hem bu dolandırılma hadisesi meydana gelmez ve yüzlerce vatandaşımızın 
mağduriyeti ortaya çıkmaz hem de bizim her ay ekonomik konularda Ekonomik Koordinasyon Ku
rulu toplantısı yaptığımızı fark ederdi. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Arada bir roller değişiyor! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Her ay düzenli olarak yapılıyor ve Türkiye'nin tüm eko

nomik problemleri burada masaya yatırılıyor. Enine boyuna, o arkadaşların aklına gelmeyen konu
lar da dâhil, bütün ihtimaller değerlendiriliyor ve gereken tedbirler alınıyor. Bunu da burada 
belirtelim, yani biraz evvel onu ifade ettiği için söylüyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Öneriye gel! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, burada çıkıp yine bazı arkadaşlar yol

suzluktan bahsediyorlar, buna benzer iddialar ortaya atıyorlar. Elbette burada konuşulabilir, her şey 
konuşulabilir Meclisin kürsüsünde ama mesnedinin olması gerekir, dayanağının olması gerekir, id
dianın mutlaka çok ciddi olarak dayanak var ise ancak buradan konuşulması gerekir. Eğer bu daya
nak yok, bu mesnet söz konusu değil, sadece buradan karalamak amacıyla, hiçbir gerçeği 
yansıtmadığı hâlde milletin kafasını karıştırmak amacıyla söyleniyorsa bu ahlaki değildir değerli ar
kadaşlar. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Doğru olup olmadığına mahkeme karar versin, sen verme! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Elbette bir şey varsa paylaşması gerekir, buna saygı duya

rız, buna biz de teşekkür ederiz. Yani bir yolsuzluğun gerçekten ortadan kaldırılmasına katkı sağla
yıcı bir konuşmaysa hepimizin buna teşekkür etmesi gerekir. Buna vanz, buna bir itirazımız yok ama 
sadece karalama amaçlı, son derece gelişigüzel, sadece insanlarımızın kafasını karıştırmak amacıyla 
yapılıyorsa bu ahlaki değildir. Varsa bir şey, ispat ederek gelin, belgenizle beraber gelin; yoksa susun, 
yoksa susun konuşmayın, bu daha doğru olandır. 

KAMER GENÇ (Tunceli)-Belgem var... -
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Senden izin alacak değil! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Onun için değerli arkadaşlar, bundan sonraki konuşmacı 

özellikle, yani bunu... Tabii, ben -burada birçok arkadaşımız buna dikkat ediyor ama bazı arkadaş
larımız maalesef bu önemli noktayı kaçırıyorlar- bunun, bu Meclisin saygınlığına, samimiyetine 
uygun bir davranış olmadığını düşünüyorum. Eğer, ispat edebileceği gerçekten ciddi birtakım iddia
ları varsa gelsin söylesin. Yoksa, milletin ifadesiyle "komik" duruma düşer. Çünkü, gerçekten, bazı 
konuşmacıların konuşmalarını milletimiz "komedi" olarak izliyor. Bakın, çok sınırlı sayıda.... Tek
rar şey yapıyorum: Bu Meclisin büyük çoğunluğu bu konuda gereken hassasiyeti gösteriyor. Eğer bir 
şey varsa söylesinler yoksa sussunlar. Bunun, daha doğru bir yöntem, daha uygun bir yöntem oldu
ğuna inanıyorum. 

AK Partinin sadece bir hedefi vardır değerli arkadaşlar: Bu, milletimizin refahı ve mutluluğu. 
Daha özgür bir ortamda, daha demokrat, daha hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir ortamda bu mil
letimizin refahının yükseltilmesi için çabalıyoruz. Başka bir amacımız yok, başka bir gayemiz yok, 
perde arkasında hiçbir şey yok, hepsi budur, görünen budur, söylediğimiz budur, doğru olan da budur. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Grup önerisinin aleyhinde, Mersin Milletvekilimiz Sayın Mehmet Şandır. 
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bana sataşıldı efendim. 
BAŞKAN - Efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bana sataşıldı efendim. Biraz önce konuşan Grup Başkan Vekili 

bana... 

BAŞKAN - Sayın Şandır, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Söz istiyorum. 
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Sen Türkiye'ye sataştın. 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bakınız, adalet duygusu içerisinde söylüyo
rum: Bir kısım arkadaşlarımız her şeyi kendilerinin söyleme hakkı olduğunu iddia edip "Başkaları 
hiç konuşmasın." diyorlarsa böyle bir üslup olmaz, böyle bir yaklaşım yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır ama sataştı efendim. 
BAŞKAN - Hayır efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bunlar sataşma değil mi Sayın Başkanım? 
BAŞKAN - Kimsenin ismi geçmedi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - "Komedi." dedi. "Komedi olarak seyrediyor..." 
BAŞKAN - Sayın Genç, kimsenin ismi geçmedi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani size "komedi" denilse siz bunu hakaret kabul etmiyor musu

nuz? 
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Otur yerine! 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen sakin olunuz. 

Bakın, siz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız dâhil, bir Hanımefendi'nin ziyneti 
dâhil her şeyden bahsediyorsunuz. Hiçbir ispatı yok ve biz seslenmedik, konuşmadık ama... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ederim, niye yok? 65 milyarlık yüzüğü var mı yok mu? Ben onu 
soruyorum. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Bakınız, sizin isminizin hiçbir yerde geçmediği şekilde arkadaşlanmız bir konuşma 
yaptı. 

Sayın Şandır, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Siz onların avukatı değilsiniz Sayın Başkan. 
Siz, sataşmadan dolayı bana söz vermek istiyor musunuz vermek istemiyor musunuz? 
BAŞKAN - Hayır, vermiyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim? 
BAŞKAN - Hayır, hiçbir sataşma yok, vermiyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - O zaman ısrar ediyorum, oylatın. 
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BAŞKAN - Sayın Şandır, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - İç Tüzük'e göre, ben ısrar ediyorum, oylatın efendim. 
BAŞKAN - Hayır efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, İç Tüzük hükmü açık. 
BAŞKAN - Ne istiyorsunuz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - İç Tüzük'e göre bana sataşma var diyorum, siz "Yok." diyorsunuz. 
BAŞKAN - Hayır, sataşma yok efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben ısrar ediyorum, İç Tüzük'e göre oylatın efendim. 
Efendim, sorun arkadaşlara. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Tutanakları alın... Tutanakları bekleyin... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, oylatın. Ben "sataşma" diyorum, siz "Yok." diyorsanız oyla

tın efendim. İç Tüzük'ün açık hükmü... İç Tüzük'ü okuyun işte. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Genc'in sataşmayla ilgili iddiasına Başkanlık Divanı 

olarak katılmıyorum, böyle bir şey yoktur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, ben ısrar ediyorum, oylatın. 
BAŞKAN - Sayın Genç, bu hususta, böyle bir şey olduğunda ısrar ediyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet. 
BAŞKAN - Evet, Sayın Genc'e söz verilmemesi hususu Başkanlık Divanının görüşüdür. 
Konuşma yapmamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani, "Konuşma yapmamasını" diyorsunuz. (AK Parti sıraların

dan "Otur yerine!" sesleri) 
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Saygı göster, saygı! 
BAŞKAN - Efendim, Genel Kurula hepimizin saygı göstermesi gerekir. 
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Zannediyorum, milletvekillerimiz için bu görüşmeler çqk fazla bir anlam ifade etmiyor. Şimdi 

yine epey bir kalabalık var ama biraz önce saydım, AKP Grubundan 60 tane milletvekilimiz vardı 
Genel Kurulda. Ama inanınız ki halkımız bu görüşmeleri çok derinden, çok yakından izliyor. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - 21 kişi de sizde var. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Efendim, Sayın Özkan, Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu 

halkımız Adalet ve Kalkınma Partisine vermiştir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bu Meclisi çalıştırmak sorumluluğu, iktidar partisi yönetici

lerine ve grubuna aittir. Bunu bilelim lütfen, bunu bilelim! 
Yani burada her defasında karar yeter sayısı isteyerek, kulisten, milletvekillerinin koşar adım 

Genel Kurula girip neyin oylandığını bilmeden el kaldırmalarını üzüntüyle izliyor bu millet. Bunu 
biliniz lütfen. 
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Değerli milletvekilleri, bakınız, bir öz eleştiri olarak alınız efendim. İktidar partisi sizsiniz ama 
sanki iktidarmışız sorumluluğunda konuştuğumu düşünerek lütfen beni dinlemeye çalışınız. 

Üç saattir Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta hangi konuları görüşeceğini, hangi saat ara
lıklarında çalışacağını, yani kendi çalışma gündemini belirlemekle uğraşıyor, üç saati geçti. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayenizde, sayenizde! 

AHMET KOCA (Afyonkarahisar) - Sorumlusu kim? 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyelim. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Değerli milletvekilleri... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yasal hakkını kullanıyor, nasıl "sayenizde" diyorsunuz ya? 
OKTAY VURAL (İzmir) - İstersen konuşmayalım! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - İsterseniz, muhalefet hiç Meclise girmesin. Değil mi? İyi olur. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Hem çalın hem oynayın! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Yani, muhalefet anlayışınızın veya demokrasi anlayışınızın 

ifadesi bu: "Aslında, iyi olur." Doğrudur, kendiniz çalar, kendiniz oynarsınız, "Biz yaptık oldu." der
siniz, adına "demokrasi" dersiniz, milletimiz de sizi ibretle seyreder. Her defasında sığındığınız Av
rupa Birliğinin kriterlerine de bu çalışma üslubunuz uyar mı? Onu da size sorarız, numune olursunuz. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Avrupa Birliğinin umurunda mı? 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakın, Adalet ve Kalkınma Partisinin 

grup önerisi üzerine konuşuyoruz. Biraz önce yaşanan hadiseyi hep beraber izledik. İç Tüzük'ün 
89'uncu maddesine aykırı bir hususun sehven olduğunu kabul edelim. Ama bunun altında bir acele
cilik yok mu? Bir özensizlik yok mu? Çok önemli bir kanun tasarısını görüşüyoruz, Sosyal Güven
lik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nu görüşüyoruz. Toplumun yüzde 90'ını, yüzde 100'ünü 
ilgilendiren geç kalmış, geciktirilmiş bir kanunu görüşüyoruz. Bu kanunun her gün geç çıkmasının 
maliyetini toplum ödüyor. Unutmayınız, altmış beş aydan bu yana iktidarsınız. Eğer bir hesap soru
lacaksa, bir hesap yapılacaksa, bir öz eleştiri yapılacaksa "kara delik" diye ifade ettiğiniz ve artık ta
şınamaz noktaya geldiğini teslim ettiğiniz, bizim de ifade ettiğimiz sosyal güvenlik açıklarının beş 
yıllık, altmış beş aylık maliyetinin hesabı kime sorulacak? Bu Meclisin üç saatini bu tartışmalara 
harcamak hakkına sahip misiniz? AKP Grubunun, bizimle ilgili değil... Bakın, size tekrar söyleye
yim sayın milletvekillerini, haksızlık yaparsınız... 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Siz, sütten çıkmış ak kaşıksınız! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - "Sütten çıkmış ak kaşık" meselesi değil, sorumluluk meselesi. 

Bu Hükümet kendi gücünün, kendi görevinin idrakinde olmak durumunda. Bu Meclisi çalıştırmak, 
her dönemde olduğu gibi bu dönemde de siyasi iktidara ve onun grubuna aittir. "Ben yaptım." olmaz. 

Şimdi, Sosyal Güvenlik Yasası'nın görüşmelerinde oluşturulan mutabakatı -o kanunla ilgili ilk 
konuşmacı bendim- Sayın Bakanın gösterdiği uzlaşma gayretlerini teşekkürle karşılamış, önergele
rimizle de katkı vereceğimizi ifade etmiştik. Gerçekten de iyi bir çalışma yapılıyordu. Üç haftadır su
huletle, sükûnetle -tartışmalar olsa bile- bir ortak karar, bir ortak sonuç çıkartılmaya çalışılıyordu. 
Ama bu haftanın başında sayın AKP Grubu yöneticileri Meclis gündeminin belirlenmesinde öyle bir 
saat sıralaması, öyle bir gündem belirlemesi yaptılar ki "Ya kabul edersiniz ya grup önerisi olarak biz 
cumayı da getirir, çalışma günü olarak önünüze koyarız." dediler. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
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çok net söylüyoruz, soruyoruz, size şimdi de soruyoruz: "Nedir bu aceleciliğiniz? Nedir bu? Yani uz-
laşılan bir zeminde yürürken bu telaşınızın sebebi nedir? Çok net söylüyoruz: "Türk Ceza Ka-
nunu'nun 301 'inci maddesini değiştirmekle ilgili kime ne söz verdiyseniz, nerede ne karar aldıysanız, 
onu getirip bu Meclise dayatmanın günahı altında eğer bu türlü acelecilik, bu türlü telaş ve panikle
meyle bu yanlışları yapıyorsanız, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz sizin yanlışınıza katılmak mec
buriyetinde değiliz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilk günden, bu kürsüde, grup toplantımızda, 
Sayın Genel Başkanım, her milletvekilimiz burada ifade etti: Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 
halkımızın sorunlarının çözümü için milletimizin oluşturduğu bu istikrara, bu iktidara katkı vermeye, 
hoşgörüyle, uzlaşmayla diyaloga açık bir muhalefet yapmaya hazır olduğumuzu, böyle bir muhale
fet yapacağımızı ilk günden ifade ettik. Ayrıca, millî konularda bir duruş sergileyeceğimizi de mu
halefet yapacağımızı da ifade ettik. Bunun örneklerini de ortaya koyduk. Aksini söyleyen olursa 
buradan -sayın milletvekilleri çok seviyorlar laf atmayı- bunun aksini de söylerlerse millete şikâyet 
ederim kendilerini. Dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisi olarak uzlaşmayla, hoşgörüyle diyaloga 
açık olmak, yani milletimizin sorunlarını çözmek noktasında, siyasi iktidara katkı vermek nokta
sında bir eksiğimizin olduğunu söyleyebilme hakkına sahip değilsiniz. Ama, 301 'de size destek ve
remeyiz, böyle bir imkân yok. 301 masum bir yasa değildir. 301'i siz tanzim ettiniz, bu Mecliste 
kabul edildi. Şimdi ne değişti de bugün tekrar değiştirmek gereğini duyuyorsunuz? Sebep ne? 
301'deki değişikliği sizden kim istiyor? 

MUHARREM VARLI (Adana) - Barroso, Barroso! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - 301 'deki değişiklik için bu Meclisin huzurunu bozmaya hak

kınız var mı? 
S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Milletin huzurunu bozmaya hakları var mı? ... 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Milletin huzurunu bozmaya hakkınız var mı? 
Değerli milletvekilleri, birlikte tartışacağız, 301 'i birlikte tartışacağız. Türklüğe, cumhuriyete ha

karet edilmesinin suç olmaktan çıkarılmasının sebebini, gerekçesini millete anlatacaksınız. "Yok öyle 
bir şey"se niye değiştiriyorsunuz, niye değiştiriyorsunuz? 

MUHARREM VARLI (Adana) - Öyle bir dertleri yok bunların! 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Ermeni diasporası istiyor! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Türklük ile Türk milleti arasındaki ince ayrımı bilmemenizi, 

bilmediğinizi söylemenizi kabul etmemiz mümkün değil. Cumhuriyet ile Türkiye Cumhuriyeti dev
letinin farklılığını, farklı tanımlar olduğunu bilmemeniz mümkün değil. Ama ne sebep, niye, hangi 
sebepten böyle bir değişikliğe gidiyorsunuz ve bu değişikliğe zemin hazırlamak için daha bir hafta
dan önce bu Meclisin huzurunu bozmaya, bu gergin ortama Meclisi sokmaya ne hakkınız var? 

Değerli milletvekilleri... 
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Açıklar mısınız, ne olmuş? İki cümleyle açıklar mısınız, ne 

olmuş? 
ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Sen çık, sen açıkla! Laf atıyorsun oradan, çık sen 

açıkla! Çık, sen açıkla! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Zamanı geldiğinde açıklayacağız. Türklüğü niye değiştirdi

ğinizi siz açıklayacaksınız. Siz, siz açıklayacaksınız. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Siz değiştirmediniz mi? 
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MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Cumhuriyet ile Türkiye Cumhuriyeti devleti ayırımının far
kını siz açıklayacaksınız. Değiştiren sizsiniz, tanzim eden sizsiniz. 

MUHARREM VARLI (Adana) - Onların öyle bir derdi yok. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Yani, iki yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisini -Sayın Ba
kanlarım buradalar- olağanüstü toplantıya çağırarak, temmuz sıcağında Türk Ceza Kanunu'nu gör
üştürüp 301 'i tanzim eden siz değil misiniz? AKP değil mi? Ne değişti de veya neyi yapmak istediniz 
de elinizi kolunuzu bağladı bu şekil? Neyi yapmak istiyordunuz? Yani demokrasi, ayıplı bir demok
rasi miydi? Altmış beş aydan bu yana, Sayın Başbakan demokrasiyi geliştirmek için böyle bir yol 
diyor. Yani ayıplı bir demokrasiyle mi ülkeyi yönetiyordunuz? Niye? 

Değerli milletvekilleri, bu konu gerçekten masum değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şandır, konuşmanızı tamamlayınız; buyurun. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bu konu gerçekten, Türkiye'nin hayrına düşünmeyenlerin ta
lebi; "Ermeni soykırımı yoktur" denilmesini suçlamak isteyen, cezalandırmak isteyenlerin talebi; bu 
konu etnik bölücülerin talebi. Açın, okuyunuz. Tüm yayınları buraya getirip dökeceğiz, kimin iste
diğini ifade edeceğiz. 

301 'i değiştirmek yetmez. Bakın, burada söylüyorum: 301 'in tamamen kaldırılmasını istiyor 
Avrupa Birliği. Sonuçta oraya kadar götüreceksiniz hadiseyi. 

HASÎP KAPLAN (Şırnak) - Onu biz de istiyoruz. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - İşte, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, 301 telaşıyla bu 
haftanın gündemini bu kadar sıkışık hâle getirmenizi, gecenin on ikilerine kadar, cuma günü de ça
lışmayı bu Meclisin önüne getirmenizi doğrusu samimi bulmuyoruz, doğrusu akıllıca da bulmuyo
ruz. 

Dolayısıyla, biz AKP'nin bu önerisine karşıyız. AKP'nin bu noktadaki tavrını doğru bulmadı
ğımızdan dolayı kendilerine muhalefet edeceğimizi ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şandır. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, alınan karar gereğince sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konu
larını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 
kısmına geçiyoruz. 

l'inci sırada yer alan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve bu tasarıyla bir
leştirilen İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Zonguldak 
Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 19 Milletvekilinin, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 
İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 24 Milletvekilinin ve Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 
12 Milletvekilinin aynı konudaki kanundaki kanun teklifleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
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VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
L- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile izmir Milletvekili Bülent Barata
lı 'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; 
İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın; Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; izmir Milletvekili Bülent Barata
lı 'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi; Manisa Milletvekili Şahin Mengü 'nün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk 
ve 19 milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Geçici Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu 'nun; Engelli Memurların 
Emekliliğini Düzenleyen 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu Maddesinin (j) Bendinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın; 3201 Sayılı "Yurt Dışında Bulunan 
Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendi
rilmesi Hakkında Kanun "da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; izmir Milletvekili Bülent 
Baratalı ve 24 milletvekilinin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
Geçici 4 Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk 
ve 12 milletvekilinin; Sanatçıların Sosyal Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/465, 2/30, 2/31, 
2/37, 2/64, 2/71, 2/79, 2/136, 2/147, 2/149) (S. Sayısı: 119) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde 4'üncü bölümde yer alan 68'inci maddeye bağlı geçici 

madde 12 kabul edilmişti. Şimdi, 68'inci maddeye bağlı geçici madde 13 üzerinde üç adet önergeyi 
önce geliş sırasına göre okutup sonra aykırılığına göre işleme alacağım. 

Buyurun: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı'nın 68. Mad
desi ile değiştirilen 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu
nunun geçici 13. maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Süha Okay Cevdet Selvi 
İstanbul Ankara Kocaeli 

•''• Abdullah Özer Tansel Barış Esfender Korkmaz 
Bursa Kırklareli İstanbul 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Turgut Dibek 
Malatya Kırklareli 

(x) 119 S. Sayılı Basmayazı 27/3/2008 tarihli 83 'üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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"24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alan
lar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sa
yılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 68 inci maddesi ile değiştirilen, 5510 sa
yılı Kanunun Geçici 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. Saygılarımla, 

Beytullah Asil Cemaleddin Uslu Mustafa Kalaycı 
Eskişehir Edirne Konya 

Recep Taner Mehmet Günal 
Aydın Antalya 

"Bu döneme ilişkin sigortalılık başlangıç tarihi işkaybı tazminatına hak edilen sürenin başlan
gıç tarihidir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı kanun tasarısının 68. maddesi ile değiştirilmek istenen 31.05.2006 tarihli ve 5510 

sayılı kanunun Geçici 13 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ediyoruz. 
Hasip Kaplan Pervin Buldan İbrahim Binici 

Şırnak İğdır Şanlıurfa 
Hamit Geylani Akın Birdal 

Hakkâri Diyarbakır 
Geçici Madde -13 : 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı kanunun 21 inci maddesi kapsamında iş 

kaybı tazminatı alanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı ve genel 
sağlık sigortalısı sayılır. 

Sigortalıların sigortalı olduklarını ayrıca Kuruma bildirme sorumluluğu yoktur. 
Türkiye İş Kurumu tarafından ilk iş kaybı tazminatının ödendiği tarihi takip eden ay sonu iti

bariyle, iş kaybı tazminatı alanlara ilişkin primlerin aktarıldığı anda sigortalı bildirimi ve tescili ya
pılmış sayılır. 

İş kaybı tazminatından yararlananlar için Türkiye İş Kurumu sosyal devlet gereği, devletin üçte 
bir katkı sağlaması kapsamında prim ödeme yükümlüsüdür, işveren gibi sorumludur. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım? 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Buyurun. 
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Gerekçe: 
İş kaybı karşısında sigortalının haklarını korumak, sosyal devlet gereği sorumlulukları yerine ge

tirmeyi sağlamaktır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 68 inci maddesi ile değiştirilen, 5510 sa
yılı Kanunun Geçici 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. Saygılarımla, 

Beytullah Asil (Eskişehir) ve arkadaşları 

"Bu döneme ilişkin sigortalılık başlangıç tarihi işkaybı tazminatına hak edilen sürenin başlan
gıç tarihidir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Cemaleddin Uslu, Edirne Milletvekilimiz... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Uslu. 
CEMALEDDİN USLU (Edirne) - Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 
68'inci maddesiyle ilgili değişiklik önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Sizleri saygılarımla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sosyal güvenlik, devletin en önde gelen görevlerinden biridir. Sosyal gü
venlik sisteminin asıl amacı, vatandaşların yaşam standardının yükseltilmesi, aradaki eşitsizliklerin 
giderilmesidir; diğer taraftan, yine, vatandaşlarına emeklilik ve sağlık güvencesi verilebilmesidir. 

Bilindiği üzere, yıllardan beri sosyal güvenlik açıklarının ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz et
kileri tartışılmaktadır. Tasarının genel gerekçesine baktığımızda, bu olumsuzluğun, kamu finansmanı 
üzerinde yarattığı baskı nedeniyle başta enflasyon olmak üzere diğer temel ekonomik göstergeleri de 
etkilediği ifade edilmektedir. Esasen sosyal güvenlik sistemindeki açıkların en önemli nedeni, tutarlı 
ve sağlıklı bir devlet politikasının olmayışından kaynaklanmaktadır. 

Her ülkenin kendi ekonomik ve sosyal koşullarına göre emeklilik yaşını tespit etmesi doğaldır. 
Bu nedenle, ülkeler kendi iç dinamiklerine göre bir emeklilik yaşı belirlemişlerdir. Ülkemizde daha 
önce uygulanan otuz sekiz-kırk üç yaşında emeklilik uygulaması dünyada örneği olmayan bir du
rumdu ancak bu yasa tasarısıyla getirilen altmış beş yaş uygulaması da ülkemiz gerçeğine çok uygun 
değildir. 

Değerli milletvekilleri, sosyal güvenlik kurumlarının ana sorunlarından biri, aktif sigortalı sayı
sının pasif sigortalı sayısına oranının düşük düzeylere inmesidir. Sosyal güvenlik kurumlarının aktif-
pasif dengesi son dönemde 1,99'a kadar düşmüştür. Diğer taraftan ülkemiz geniş bir aile yapısına 
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sahip olduğundan sosyal güvenlik kurumlarının aktif sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu nüfus 
sayısı da fazladır. Diğer bir önemli neden de toplanan primlerin verimli alanlarda değerlendirileme-
mesidir. Bu kaynaklar, hesap kitap yapılmadan, çok düşük faiz oranlarıyla devlet tarafından ucuz kay
nak olarak kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle sosyal güvenlik kaynakları nemalandırılmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, sorunlardan bir diğeri de kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı sektör, düşük 
ücretle ve hiçbir sosyal güvence sağlamadan, vergi ödemeden istihdamı amaçlamaktadır. Bu da sos
yal güvenlik kapsamının daralmasına, vergi ve sigorta prim gelirlerinin düşmesine neden olmakta
dır. Ülkemizde kayıt dışı istihdamın TÜİK verilerine göre yüzde 50 oranlarına vardığı ifade 
edilmektedir. Bu durum, mevcut iktidar için fevkalade bir olumsuzluktur. 

Kayıt dışı istihdam sadece ülke vatandaşları için geçerli değildir. Özellikle son yıllarda yabancı 
kaçak işçi istihdamı da prim ve vergi kaçağı yanında iç istihdamı olumsuz etkilemeye başlamıştır. Ül
kemizde iş yerlerinin önemli bir bölümünün küçük ve dağınık olması kayıt dışı işçi çalıştırmayı teş
vik etmektedir. Diğer yandan yasal mevzuatta âdeta fazla işçi istihdam eden işverenleri 
cezalandırmaktadır. Zira işçi sayısı 50 kişiyi aştığında özürlü, eski hükümlü, terör mağduru, iş yeri 
hekimi, iş güvenliği uzmanı gibi istihdam zorunluluğu ile spor salonu, kreş, ambulans, emzirme odası 
gibi yükümlülükler ortaya çıktığında kayıt dışı istihdam artmaktadır. Bütün bunlar belki de modern 
ve sosyal devlet olmanın bir gereğidir. O takdirde fazla işçi çalıştıran iş yerlerine ek kolaylıklar sağ
lanmalı ve vergi ve primlerin bir kısmı devlet tarafından karşılanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, dünyadaki sosyal güvenlik sistemlerine baktığımızda, genel olarak, dev
letin sosyal güvenlik finansmanına işçi ve işverenle birlikte düzenli olarak katkı sağladığını görüyo
ruz. Batı Avrupa ülkelerinde yüzde 20 dolayında katkısı bulunurken ülkemizde, bu uygulamadan 
farklı olarak, prime dayalı sosyal sigorta hizmetlerinin finansmanına devletin doğrudan bir katkısı 
yoktur. Aslında bu anlamda devlet katkısı, hem kayıt dışı istihdamı azaltacak hem de prim tahsila
tını arttıracaktır. Netice itibarıyla sosyal güvenlik açıklarının kapatılması için aktif sigortalı sayısının 
artırılması önemlidir. Bunun için kayıt dışı istihdam önlenmelidir. Bunu da yapacak olan iş başındaki 
iktidardır. 

Değerli milletvekilleri, görüştüğümüz madde üzerine verdiğimiz önergenin bir diğer gerekçesi 
de 4046 sayılı Kanun'un 21'inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanların bu tazminatı al
dıkları sürenin tamamının sigortalılık hizmetlerinden sayılmasının kanunda açık bir şekilde belirtil
mesinin amaçlanmasıdır. 

Önergemizi bilgilerinize sunuyor, yüce heyetinizi bir kez daha saygılarımla selamlıyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uslu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 
68. Maddesi ile değiştirilen 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si
gortası Kanununun geçici 13. maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) ve arkadaşları 
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"24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alan
lar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sa
yılır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Buyurun. 
TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 68'inci maddeyle değiştirilen geçici 

13'üncü maddenin birinci fıkrasıyla ilgili olarak vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz aldım. Ön
celikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabii az önce de konuşuldu, Sayın Şandır da konuşmasında dile getirdi yani 
çok önemli bir yasayı görüştüğümüzü belirtti. Zaten buraya çıkan hemen hemen tüm konuşmacılar 
-önergeler üzerinde ama. Onun dışında zaten bir de bölümler üzerinde konuşma hakkımız var çünkü 
temel yasa olarak görüşülüyor- yasanın öneminden zaten bahsediyorlar. 

Şimdi, bu yasayı biz nasıl görüşüyoruz diye baktığımızda, dışarıdan vatandaşın takip ettiğini... 
Yani halkımız bu yasayı takip ediyor, anlamaya çalışıyor çünkü kendisini doğrudan ilgilendiren bir 
yasa. Yani Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımız, 70 milyonun tamamını, hatta anne karnındaki-
lerini, doğmamış olan çocuklarımızı, hatta bundan sonra doğacak olan çocuklarımızın tümünü de il
gilendiren bir yasa. İnsanlar takip ediyorlar, algılamaya, anlamaya çalışıyorlar "Burada ne 
konuşuluyor, ne tartışılıyor." diye. 

Nasıl bir şey görüşüyoruz? Yani ben vatandaşımızın, bizle olan, benle olan ve arkadaşlarımızla 
olan diyaloglarından algılıyorum ki vatandaşımız bu yasayı yeterince anlayabilmiş değil çünkü biz 
burada sadece madde numaralarını okuyoruz. Yani şu önergelerimiz de olmasa... Az önce Sayın Ca-
nikli konuşmasında bir şey söyledi: "Üç haftadır görüşüyoruz, şimdiye kadar bu yasa geçmeliydi. İşte, 
geç kaldı. Biraz daha hızlı olması gerekir. Bu hafta bir an evvel geçmesi gerekir." diyor. 

Şimdi, bu yasayı halk tartışmamış, sivil toplumda veya işte meslek örgütlerinde, yani yasanın il
gili örgütlü kesimlerinde de yeterince tartışılmamış; zaten onların da büyük bir kesiminin eleştirisi 
var. Burada madde numaralarını okuyarak geçiyoruz ve önergeler, işte 68'inci maddeyle ilgili veri
len önerge okunuyor. İnsanlar, 68'inci madde nedir, ne getiriyor, ne değiştiriyor veya 30'uncu madde 
ne getiriyor, ne değiştiriyor, farkında değiller. 

Yani arkadaşlar, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Aslında, her yasa çok önemli yasadır. 
Yani birçok yasayı çıkardık, 22 Temmuz'dan sonra, daha evvelki oturumlarda da yani daha önceki 
dönemlerde de çıktı. Kelime kelime yasaları burada okuyoruz, kelime kelime yorumluyoruz, tartışı
yoruz ve ondan sonra önergeler veriliyor. Bu önergelerle belki değişiklikler oluyor veya olmuyor 
ama okuyoruz. 

Bu yasa o kadar önemsiz bir yasamı ki böyle, bir an evvel geçmesi talebiyle geçiyor. Kim tar
tıştı bu yasayı? Şimdi, söyleyince kızıyorsunuz yani bu yasayı IMF tartışmış. Şimdi, kim yorumladı 
bu yasayı? Biz mi yorumladık? Hayır, Dünya Bankası yorumlamış bu yasayı, AKP Hükümetine ver
miş ve buraya getirmiş. Az önce de itiraf gibi algılıyorum bu olayı da... Bir an evvel geçmesi için 
de arkadaşlarımız uğraşıyorlar. 
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Şu arkada yazan, Atatürk'ün halkımıza yönelik, egemenliğe yönelik sözüne ne kadar uyuyor bu 
tartışma? Hani "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." diyoruz ya. Değerli arkadaşlar, yani böyle bir 
tartışma içerisindeyiz. Öncelikle bu hususu belirtmek istedim. 

Şimdi, önergemizle ilgili de şunu belirtmek istiyorum: Tabii, 4046 sayılı Kanun, özelleştirme uy
gulamaları hakkındaki kanun. Yani bu kanuna göre, iş yerleri özelleştirilen yani kamu, KİT olan, 
özelleştirilen, kapatılan, tasfiye edilen iş yerlerinde insanlar işsiz kaldılar. Bu iş yerlerindeki insan
lar ilgili kanuna göre, 21 'inci maddeye göre mevcut yasal hakları, yani işte toplu iş sözleşmesine da
yalı olan haklarının yanında bir iş kaybı tazminatı aldılar. Geçici 13'üncü madde diyor ki: "Bu iş 
kaybı tazminatı alan ve özelleştirmeden mağdur olan, çalışmış olan bu insanlar, işçiler, yasanın 4'üncü 
maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayılır." Ama devam ediyor, ne 
diyor: "Ancak kısa vadeli sigorta kollarına tabi değildirler". Şimdi, bu nedir? Bu da biraz teknik, 
biraz halkımızın da anlaması açısından bunu belirtmek istiyorum: Yani Sosyal Sigortalar Kanunu'nda 
kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki tür sigorta kollan bulunuyor. Yani kısa vadeli sigorta kollarının 
emeklilikle falan alakası yok; onlar hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolları. Bir 
de uzun vadeli sigorta kolları var: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları. 

Şimdi, Sayın Bakan, sık sık konuşmasında veya AKP'li sözcüler, işte, "Sosyal devletin gereği olarak 
bu yasayla biz sosyal güvenlik kapsamını genişletiyoruz, daha da genişliyor." diyorlar. Şimdi, baktığımızda 
böyle mi arkadaşlar? Yani diyorsunuz ki... Burada şunu da belirtmek isterim. Yani kısa vadeli sigorta kol
lan için verilen sağlık hizmetlerinin finansmanını genel sağlık sigortası içerisinde karşılayacağız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Dibek, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
TURGUT DİBEK (Devamla) - Şimdi, bu insanlara diyorsunuz ki "Tamam, sizleri biz sigortalı 

ve genel sağlık sigortalısı sayarız ama kısa vadeli sağlık sigortası kollarına tabi değilsiniz. Dolayı
sıyla, "Bu kollar için verilen sağlık hizmetlerinden yararlanamazsınız." diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yani bu uygulama buradaki bu madde dahi, yasanın birçok maddesinde ol
duğu gibi sosyal güvenliği devletin artık -özellikle AKP için konuşacağım bunu- bu dönemde bir 
yük olarak gördüğü bir anlayışı temsil ediyor bu madde. 

Bizim önergemizde şu var: Burada madde metninde geçen bu ibarenin çıkarılmasıyla ilgili. 
Önergemizde o hususu belirtmiştik. 

Ben -tabii sürem de sona eriyor- burada sözlerimi tamamlarken, az önce belirtmiş olduğum hu
susları tekrar sayın milletvekillerinin dikkatine sunmak istiyorum. Yani bu yasanın burada, gerçek
ten halkımızın anlayabileceği şekilde tartışılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar takip 
etmeye çalışıyorlar, anlayamıyorlar. 

Önergemizin desteklenmesini talep ediyorum ve saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dibek. 
Saygıdeğer milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunacağım. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 18.49 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.57 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90'ıncı Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
68'inci maddeye bağlı geçici 13'üncü madde üzerinde verilen, İstanbul Milletvekili Kemal Kı-

lıçdaroğlu ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi öner
geyi tekrar oylarınıza arz edeceğim ve karar yeter sayısını arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir, karar yeter sayısı vardır. 

Sayın milletvekilleri, geçici 13'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddenin bağlı olduğu çerçeve 68'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 69'uncu madde üzerinde dört adet önerge vardır. Önergeleri geliş sırasına 
göre okutup aykırılık durumuna göre işleme alacağım. 

Buyurun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 69 uncu maddesi ile değiştirilen 5510 sa
yılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Mehmet Günal Recep Taner Beytullah Asil 
Antalya Aydın Eskişehir 

Münir Kutluata Mustafa Kalaycı 
Sakarya Konya 

"Aylık bağlama şartları bakımından, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olup, bu Ka
nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında sigortalı sayılarak aylık bağla
nacaklar için; bu Kanunla yürürlükten kaldırılması öngörülen hükümlerin uygulanmasına devam olunur." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 69 uncu maddesinin madde çerçevesi ile birlikte aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Nurettin Canikli Agâh Kafkas Halide İncekara 

Giresun Çorum İstanbul 
Öznur Çalık Mustafa Ünal Ziyaeddin Akbulut 

Malatya Karabük Tekirdağ 
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Madde 69- 5510 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş, yedinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (b), (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış olan işyeri tescilleri, bu Kanun 
hükümlerine göre yapılmış sayılır," 

"b) 28 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 5400 günlük süre ilk defa; 
1) 30/4/2008 tarihi ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 4600 gün olarak, 
2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 4600 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 5400 günü geçmemek üzere, 
c) 28 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen 3960 günlük süre ilk defa; 
1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 

3700 gün olarak, 
2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 3960 günü geçmemek üzere, 
d) 28 inci maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 4320 günlük süre ilk defa; 
1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 

3700 gün olarak, 
2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 4320 günü geçmemek üzere, 
e) 28 inci maddenin beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen 4680 günlük süre ilk defa; 
1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 

4100 gün olarak, 
2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 4100 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 4680 günü geçmemek üzere, 
uygulanır." 
"Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere 

bu ülkelere götürülen Türk işçilerinden, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sadece malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortalarına tabi topluluk sigortasına devam edenler ile isteğe bağlı sigortalı olarak söz 
konusu ülkelere götürülmüş olan sigortalıların, bu Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında 
sigortalılıkları bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde işverenlerince sağlanır ve 
buna ilişkin yükümlülükler yerine getirilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 69. 
Maddesi ile değiştirilen 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun Geçici 6. Maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali İhsan Köktürk Ferit Mevlüt Aslanoğlu Ahmet Ersin 
Zonguldak Malatya İzmir 

Şevket Köse Esfender Korkmaz Mevlüt Coşkuner 
Adıyaman İstanbul İsparta 

Hüseyin Unsal Ali Kocal Orhan Ziya Diren 
Amasya Zonguldak Tokat 
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"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre sü
rekli işgöremezlik geliri ve/veya malullük, yaşlılık, ölüm aylığı almakta olanların gelir ve/veya ay
lıkları 506 sayılı Kanunun 20, 21, 23, 24, 55, 58, 61, 63, 67, 68, 69, 92, 93 ve 96 ncı maddelerindeki 
esaslara göre yeniden hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda gelir ve/veya aylıklarında artış olma
yanların önceki gelir ve/veya aylıklarının ödenmesine devam olunur. Gelir ve/veya aylıklarında artış 
olanların gelir ve/veya aylıkları ise, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden ödeme dönemi başın
dan geçerli olmak üzere artırılır. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinde gelir ve/veya aylığı herhangi bir sebeple kesilmiş bulunanlara 
tekrar bağlanacak gelir ve/veya aylıklar da yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yeniden hesaplanır ve 
fazla olan tutar üzerinden ödeme yapılır. Kurumca yapılması gereken işlemler bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır." 

TBMM Başkanlığına 
119 sıra sayılı kanun tasarısının 69. maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif edi

yoruz. 
Hasip Kaplan Pervin Buldan İbrahim Binici 

Şırnak İğdır Şanlıurfa 
Akın Birdal HamitGeylani 
Diyarbakır Hakkâri 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Kaplan, buyurun. (DTP sıralarından alkışlar) 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; doğrusu 70 milyonu ilgilen

diren, Türkiye'nin gündemi olması gereken çok önemli bir yasayı tartışıyoruz, görüşüyoruz bugün. 
Verdiğimiz önerge dikkati çekmiştir. Biz, bu Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nı meydanlara dö

külen emekçiler gibi, emek cephesi gibi içimize sindiremedik doğrusu, kabullenemedik. Çünkü, ya
sanın oluş biçimi, özellikle Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra geldiğinde iptal 
hükümlerinin yerine getirilmeyişin dışında hukuk tekniği açısından çok ciddi sakatlıklar içeriyor. 

Biz, dokuz bin iş gününü tartıştık daha önce Genel Kurulda. Altmış beş yaş emeklilik yaşını da 
tartıştık, benzeri birçok hükmü tartıştık. Şimdi 69'uncu maddeyle tekrar bir düzenleme getiriyoruz. 
Bu düzenlemede diyoruz ki, günler şöyle şöyle olsun. Bu günlerin hepsi tartışıldı Genel Kurulda ve 
bunların büyük çoğunluğu da değişti. 

Bizim teklifimizi destekleyen en kapsamlı önergelerden birisi iktidar partisinin, AK Partinin 
Önergesi. Demek ki, maddenin tümden değiştirilmesi talebini ihtiyaç hissediyor ki böyle bir önerge 
veriyor. Diğer grupların da önergeleri var. 

Burada biz bunu söylerken, gerçekten şunu ortaya koymak istedik: Sosyal Güvenlik Yasa Tasa
rısı bu haliyle çıktıktan sonra görülen o ki mahkemelik. Ancak, Türkiye'nin gerçekliğini öngören 
bir yanı yok. Bir tercih yapılmış; bu tercih de emekçilerden yana bir tercih olabilirdi. Bu, sosyal gü
venlik açıklarını emekçilerin sırtına veren bir yasa. Üstelik, kazanılmış haklarını büyük ölçüde geri 
alan, bununla birlikte de sadece kazanılmış haklan değil, sağlık sigortasını paralı duruma getiren, 
yararlanma şartlarını sınırlayan, sosyal devlet olgusunu zayıflatan ve üzülerek ifade edeyim, Türki
ye'nin geleceğini belirleme şansı olmayan ve yakın zamanda tekrar tartışılıp Meclise gelebilecek bir 
yasa. 
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Evet, bu yasa tasarısını hazırlayan AK Parti Hükümeti kutsal aile konusunda olsun, çalışanlar 
konusunda olsun, çok önemli değişiklikler yapıldığını söylese bile, örneğin Avrupa Birliği müzakere 
sürecinde, güvenli ve sağlıklı çalışma, tüm çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal 
güvenlik hakkı, çalışan kadınların anne olmaları durumunda özel konumu, topluluk sigortaları, özür
lülerle toplumsal yaşamda bağımsız olma ve sosyal bütünleşme hedefleri, yine toplumun temel bi
rimi olarak aile, tam gelişmesini sağlamaya yönelik uygun sosyal, hukuksal ve ekonomik korunma 
haklan maalesef bu yasada yer almıyor. Çocuklar ve gençler için de uygun sosyal, hukuksal ve eko
nomik korunma hakları yok. 

Böyle bir durumda, tabii ki, bizim muhalefet olarak böylesi bir konumda yasanın geri alınma
sından başka söyleyecek bir sözümüz kalmıyor. Ancak, kürsüdeki tartışmalara baktığımız zaman, 
bu kadar önemli bir gündem oluşturan sosyal güvenlik yasasıyla ilgili olarak ne yazık ki gündemi sos
yal güvenlik yasası tartışmaları değil, 1930'lardaki Türk lirası üzerindeki para değerleri ve yine 
Kur'an-ı Kerim'den alınan ayetlerle melun tartışmalarına gündemi çekmek gibi iktidar partisiyle ana 
muhalefetin sorumsuz yaklaşımının da böyle bir yasanın çıkmasında katkısı olduğunu ve bunun ve
balini de taşıyacaklarını ifade etmek istiyoruz. 

Hâlâ eğer emekçiler memnun değilse, hâlâ genel grevden bahsediyorlarsa, hâlâ itirazlarını yük
seltiyorlarsa, bu konuda iktidarın, Genel Kurulun, hepimizin düşünmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. 
Bu nedenle uyarı amaçlı olarak bu önergeyi verdik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaplan. 
HASİP KAPLAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Zaten, önergemizi kabul etmeseniz de böyle hazırladığınız tasarıyı bir çarşaf önergeyle kendi

niz baştan sona değiştirmek zorunda kalacaksınız. Buna uzlaşma deyip içinden çıkamazsınız, buna 
emek cephesinin kabulü anlamında çıkamazsınız. 

Bu yasa, gerçekten Türkiye'nin geleceğini, değil üç ayını öngören, bu gıda fıyatlanmaları ko
nusunda, enflasyon konusunda Türkiye'nin otuz yılını planlamaya kalkan bir yasadır, realiteden yok
sun bir yasadır. 

Bu yönüyle önergemizin desteklenmesini istiyoruz ve bu konudaki önergemizi veriş nedenimiz 
de budur. Teşekkür ediyoruz. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 69. 
Maddesi ile değiştirilen 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun Geçici 6. Maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) ve arkadaşları 
"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre sü

rekli işgöremezlik geliri ve/veya malullük, yaşlılık, ölüm aylığı almakta olanların gelir ve/veya ay
lıkları 506 sayılı Kanunun 20, 21, 23, 24, 55, 58, 61, 63, 67, 68, 69, 92, 93 ve 96 ncı maddelerindeki 
esaslara göre yeniden hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda gelir ve/veya aylıklarında artış 
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olmayanların önceki gelir ve/veya aylıklarının ödenmesine devam olunur. Gelir ve/veya aylıklarında 
artış olanların gelir ve/veya aylıkları ise, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden ödeme dönemi ba
şından geçerli olmak üzere artırılır. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinde gelir ve/veya aylığı herhangi bir sebeple kesilmiş bulunanlara 
tekrar bağlanacak gelir ve/veya aylıklar da yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yeniden hesaplanır ve 
fazla olan tutar üzerinden ödeme yapılır. Kurumca yapılması gereken işlemler bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? ~ 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, 

kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Şimdi, değerli ar

kadaşlar, bu maddede yedi bin prim gününden dokuz bin prim gününe geçişi kaldırıyoruz. Yani yap
tığımız uzlaşmada, değerlendirmede, prim/gün sayısının yedi bin iki yüz olmasını, dokuz bin gün 
olmamasını kararlaştırmıştık, bununla ilgili geçişi kaldırıyoruz buradan. Dokuz bin, artık, yüz-yüz her 
yıl artacaktı, bunu kaldırıyoruz, bu düzenlemeyi. 

Ayrıca, bir de kısmi aylık var dört bin altı yüz ile beş bin dört yüz gün çalışan vatandaşlarımızla 
ilgili. O sürelerde emekli olacak vatandaşlarımızla ilgili bu kısmi kademelendirmenin hangi tarihte 
başlayacağını belirtiyoruz. Onun için, gerek az önce konuşan gerekse konuşacak arkadaşlarımıza 
maddenin özünün bu olduğunu da bu vesileyle hatırlatmayı bir görev biliyorum. 

Teşekkür ederim. 
Katılmıyoruz efendim. t. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. . 
Sayın Köktürk, buyurun. 
ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 119 sıra sayılı 

Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 69'uncu maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı 
Yasa'nın geçici 6'ncı maddesine önergemizdeki fıkranın eklenmesi amacıyla söz almış bulunuyorum. 
Öncelikle şahsım ve grubum adına yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, benden önceki konuşmacıların da ifade ettiği gibi, yaklaşık üç haftadan 
beri, sosyal güvenlik yasa tasarısı hakkında görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler sırasında, bizleri 
seçerek, temsilci olarak "vekil" sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderen asilimize karşı, 
yani halkımıza karşı son derece önemli bir sınavdan geçiyoruz. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki, tüm 
yasama çalışmalarında "Dediğim dedik." ve "Benim yaptığım doğrudur." anlayışını vurgulayan ve 
buna dayanak olarak da her 2 seçmenden 1 'inin, yani halkımızın yansına yakınının oyunu aldığını 
vurgulayan Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının halkımıza bakışını, gerçekte desteğini kimden al
dığını ve ayrıca konuşmaları dinlemeyerek sadece oylamalar sırasında el kaldırarak salona girişlerini 
halkımızla birlikte üzülerek izliyoruz. Buna karşın, yine de emeklilerimizin büyük bir bölümü açı
sından açık bir adaletsizlik yaratan bir düzenlemenin ortadan kaldırılması ve adaletsizliğin gideril
mesi amacıyla ve tüm parti gruplarınca destekleneceği umuduyla bu önergemizi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kuruluna sunmuş bulunuyoruz. Ayrıca, bu önergemizle doğuştan engelli olan
lar ile sonradan engelli olanlar arasındaki adaletsizliklerin ve farkların da ortadan kaldırılmasını 
amaçlıyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre bağ
lanan aylık ve gelirlerin hesaplanmasında nazara alınan prime esas kazançlar ve aylık bağlama oran
larının tespitinde uygulanan yöntem günümüze kadar 6 defa değişikliğe uğramış ancak bu 
değişikliklerin hiçbirisi daha önce bağlanan gelir ve aylıklara yansıtılmamıştır. Bu uygulama, aynı yü
kümlülükleri yerine getirmesine karşın farklı tarihlerde emekli olan sigortalılar arasında büyük bir 
adaletsizliğin, büyük bir uçurumun oluşmasına neden olmuştur. Gelir ve aylıkların hesaplanmasına 
esas alınan prime esas kazançların güncellenmesinde TÜFE ve gelişme hızı oranlan esas alınırken, 
bağlanmış bulunan gelir ve aylıklara yapılan zamların TÜFE oranlarıyla sınırlı tutulması bu farklı
lıkları daha da derinleştirmiştir. Yine, 1987 yılında çıkarılan süper emeklilik yasasına göre ekstra bir 
fark ödenerek bağlanan aylıklar dahi bugün bağlanan aylıkların çok gerisinde kalmıştır. İşte, bu ne
denle, bu önergemizde bu farklılıkların, bu adaletsizliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, açlık sınırının, yani 4 kişilik bir ailenin asgari 
gıda harcamalarının tutarının 775 YTL olduğu ülkemizde emeklilerimiz ortalama 600 YTL civa
rında maaş alıyorlar. Neredeyse tamamı yoksulluk sınırının altında, yüzde 83'ü de açlık sınırının al
tında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bir de bu yetmiyormuş gibi gerçek işsizlik rakamlarının 
yüzde 20Meri aştığı ülkemizde, işsiz olan çocuklarına ve hatta onların çocuklarına, yani torunlarına 
katkı sağlamak gibi bir gerçeklikle karşı karşıya bulunuyorlar. Zaman geçirmek amacıyla gittikleri 
kahvehanelerde, ailesinin rızkını harcıyormuş psikolojisiyle bir bardak çayı bile boğazlarına dü
ğümlenerek içiyorlar. 

Buna karşın, daha dün bursla okuttukları çocuklarına 3 milyon dolarlık gemi alanlar, emeklile
rimize yüzde 2'lik maaş artışını reva gördükleri gibi, atadıkları bakanlar, ta Okyanus ötesinden, ta 
Amerika'dan emeklilere çok cömert davrandıklarını ve Türkiye'de emekli maaşlarının çok yüksek ol
duğunu, emeklilerimizin içinde bulundukları durumun ciddiyeti ve oturdukları koltuklarının konu
muna bakmaksızın bu sözleri sarf edebiliyorlar. 

Emeklilerin sorunlarına gözlerini kapayarak, çalıştığı dönemlerde tüm gücünü ulusun kalkın
masına harcayan emeklilerimizin tam ilgiye muhtaç oldukları bir dönemde insanca yaşama hakları 
ellerinden alınarak "Sen yaşama, öl." diyorlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Devamla) - . . .ancak bu anlayışa katkı sağlayanlar toplum vicdanında 

mahkûm olacak ve bu mahkûmiyet ebedî olarak kalacaktır. 
Değerli milletvekilleri, konuşmamı, 13/08/1999 tarihli Meclis tutanağını Sayın Çalışma Baka

nımıza bir kez daha hatırlatıp, birkaç soru sorarak bitirmek istiyorum. 
Sayın Bakanım, 1999 tarihli görüşmelerde Sayın Abdullah Gül'le birlikte, Türkiye standartları 

nazara alındığında, elli sekiz, altmış yaş emekliliğinin çok yüksek olduğunu ve bu yaşların kadınlarda 
elli, erkeklerde elli beş yaş olduğunu belirterek, niye bu konuda dayattığını Sayın Bakana sormuş
sunuz. 

Ayrıca şunu söylüyorsunuz: "Bu altmış beş yaşa itiraz edenler, bu yasaya itiraz edenler siyaset 
yapıyor." Ben de o zaman şimdi size soruyorum, o zaman sizin Bakana sorduğunuz gibi: Siz, o zaman 
bunları söylerken siyaset mi yapıyordunuz? İnanmadığınız şeyleri söyleyerek o zaman halkımızı mı 
kandırıyordunuz? Dün öyle bugün böyle söylemek, sizin de içinde bulunduğunuz siyaset anlayışının 
genel özelliği midir? 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Köktürk. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: ; ; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 69 uncu maddesinin madde çerçevesi ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları 
Madde 69- 5510 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiş, yedinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (b), (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış olan işyeri tescilleri, bu Kanun 
hükümlerine göre yapılmış sayılır," 

"b) 28 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 5400 günlük süre ilk defa; 
1) 30/4/2008 tarihi ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 4600 gün olarak, 
2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 4600 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 5400 günü geçmemek üzere, 
c) 28 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen 3960 günlük süre ilk defa; 
1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 

3700 gün olarak, 
2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 3960 günü geçmemek üzere, 
d) 28 inci maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 4320 günlük süre ilk defa; 
1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 

3700 gün olarak, 
2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 4320 günü geçmemek üzere, 
e) 28 inci maddenin beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen 4680 günlük süre ilk defa; 
1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 

4100 gün olarak, 
2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 4100 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 4680 günü geçmemek üzere, 
uygulanır." 
"Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere 

bu ülkelere götürülen Türk işçilerinden, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sadece malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortalarına tabi topluluk sigortasına devam edenler ile isteğe bağlı sigortalı olarak söz 
konusu ülkelere götürülmüş olan sigortalıların, bu Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında 
sigortalılıkları bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde işverenlerince sağlanır ve 
buna ilişkin yükümlülükler yerine getirilir." 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, efendim, tabii, Sayın Bakana ve Komisyona sora
caksınız. Muhtemelen "Gerekçe okunsun" denilecek, ama bu önerge, gerçekten, değiştirilmesi öne
rilen taraflar değiştirilmemiş, aynı. Gerekçede sadece "28'inci maddede yapılan düzenlemeye paralel 
olarak fıkra madde metninden çıkarılmıştır" denilmektedir; oysa buna maddeler, fıkralar eklenmek
tedir. 
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Son eklenen fıkra da, Komisyondan geçen metnin aynısıdır. Yani burada kanun koyucunun ira
desinin ne olduğunu bilemiyoruz. Bu bakımdan, izaha muhtaç bir önergedir, gerekçesi yetersizdir. İç 
Tüzük'ümüze göre açık olması gerekmektedir. 

Son fıkraya eklendiği denilen fıkra aynısı, bir kelime farklılığı bile yok. Birincisi, yine "Üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş..." Bu da aynısıdır, bir kelimesi değişmemiştir. Dolayısıyla, bu
radaki günlerden amaçlanan nelerdir? Bazılarında çıkartılmış, bazılarında aynı kalmaktadır. 

Yine aynı şekilde (c) bendinin birinci fıkrası, birinci paragrafı yine aynıdır. Yine (d) bendinin bi
rinci fıkrası yine aynıdır. Yani bu önergeyle ne amaçlanıyor bilemiyoruz. Lütfen şu gerekçeye bir 
bakar mısınız? O bakımdan, eğer Hükümetin desteklediği bir önergeyse, Sayın Bakan, buradaki de
ğişikliklerin ne anlama geldiğini gruplarımıza ve değerli milletvekillerimize izah ederlerse biz de bu 
önergenin amacını yeterince kavramış oluruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Dolayısıyla "değiştirilmiştir" dedikleri hususlarda hiçbir değişiklik 

yok, bir virgül dahi değişmiş değildir. Bu önergeyi nasıl işleme koyacaksınız bilemiyorum açıkçası. 
BAŞKAN - Belki gerekçelerini açıklamak isteyebilirler. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Vural, rakamlar değişiyor, rakamlarda değişiklik var. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Genel Kuru

lun takdirine bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, 

önergeye katılıyoruz. 
Az önce de ifade ettim, burada, bildiğiniz gibi ana maddelerde dokuz bin prim gününü yedi bin 

iki yüze indiriyoruz. Ana düzenlemelerden bir tanesi bu. Diğeri ise kısmi aylıkların başlangıç tarih
leriyle ilgili üçüncü fıkrada bir değişiklik var. Dediğiniz bu "30/4/2008" diye başlayan bölümde bu 
tarih ilavesi var. Diğeri ise Meclis Başkanlık Divanının yasayla ilgili teknik olarak, bütün olarak 
maddenin ele alınması şeklindeki talebinden kaynaklanan uzun bir önergedir. Yoksa burada bizim 
yaptığımız değişiklik, ifade ettiğim gibi, bir: Kısmi aylıkların başlangıç tarihiyle ilgili bir değerlen
dirme. İkincisi: Prim gün sayısının yedi bin günden dokuz bin güne geçişle ilgili bu, her yıllık, yüz 
günlük sürelerin kaldırılmasıdır. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, bu önergenin redaksiyona ihtiyacı var. Komis
yonda aynen kabul edilmiş bir hususu bir önergeyle değiştiriyoruz, deyip biz buradan "değiştiriyo
ruz" diye el kaldırmamız ya da "hayır" dememiz, Komisyon raporundan bihaber olduğumuzu ifade 
eder. Şimdi ben Sayın Bakandan soruyorum: (e) bendinde, 28'inci maddenin beşinci fıkrasının (b) 
bendinde belirtilen dört bin altı yüz günlük süre değişti mi değişmedi mi? Değişmedi. Dört bin yüz 
günlük süre değişti mi? Değişmedi. Dört bin yüz güne yüz gün eklenmek suretiyle dört bin altı yüz 
seksen gün değişti mi? Değişmedi. Değişmeyen bir hususu değiştirme... Nasıl değiştiriyoruz? Yani, 
ben bunu gerçekten... Lütfen, bu önerge yeniden tashih edilsin ve yasama kalitesi açısından da ye
niden değerlendirilsin. Öyle, biz de katkı sağlayalım yani... 

BAŞKAN - Sayın Başkanım, Sayın Vural size teşekkür ediyorum. 
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Sayın Bakan, netleştirelim konuyu. 
Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) -Sayın Başkan, olay 

gayet net. Bakınız, benim size ifade ettiğim bu kısmi aylıklarla ilgili "dört bin altı yüz" dediğiniz 
prim gün sayısı, tarih olarak, başlangıç olarak ne zaman başlayacak, yüz, yüz artış? Bununla ilgili di
yoruz ki: "30/4/2008 tarihi esas alınacaktır." Değişiklik bu. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, ilkinde öyle diyorsunuz, diğerleri aynı, Komisyon met
niyle aynı. Şimdi, Sayın Komisyon... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Diğerleri, zaten 
ifade ediyorum: Teknik olarak, Meclis, bakın, Başkanlık Divanı yönetimi, ilgili... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Nasıl yani? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Yani bu, maddenin 

tümden yazılması konusundaki kararından kaynaklanan bir şey. Yoksa, bizim yaptığımız değişiklik 
gayet açık. "İki husus var." diyorum ben size. 

OKTAY VURAL (İzmir) - O zaman tümden değiştiriliyorsa en aykırı önerge olarak oylanması 
gerekiyor. Bu da doğru bir şey değil. \ 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri)-Sayın Başkanım... ' 
OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, şimdi, bakın... 
BAŞKAN - Efendim, şimdi -müsaade ederseniz Sayın Vural- Sayın Komisyona sordum, tak

dire bırakıyorlar. Sayın Bakan, kendi yetkisini kullanarak açıklamasını yaptı. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, önergeyi, müsaade ederseniz şunu bir açık

lamak istiyorum. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri adına konuşma var mı efendim? ' > 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Hayır, şimdi bir dakika... Efendim, şimdi, şöyle yani... 
OKTAY VURAL (İzmir)-Değiştirelim Mustafa Bey, gerçekten... •''""" 
BAŞKAN - Benim yapacağım husus belli; Komisyona sordum, Hükümete sordum, açıklama 

yaptı. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Önerge sahipleri adına, iki dakika bir açıklamama müsaade 

eder misiniz? 
BAŞKAN - Hayır... İmza sahiplerinden var mı? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İmza atayım efendim. Önergeye katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, önerge sahiplerini, imza sahiplerini okuyorum: Sayın Nurettin Ca-

nikli, Sayın Agâh Kafkas, Sayın Halide İncekara, Sayın Öznur Çalık, Sayın Mustafa Ünal, Sayın Zi-
yaeddin Akbulut. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, önergeye katılayım efendim. 
BAŞKAN - Bu arkadaşlarımızdan açıklama isteyenler var mı? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, önergeye katılalım. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi benim... Sayın Elitaş, ben İç Tüzük'ü uygulamak zorundayım. 

Şimdi, imza sahibi olmayan birisine açıklama hakkı veremem burada yani... O zaman... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, imza atsın önergeye, konuşsun efendim. 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Efendim, takdir sizin... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - İmza atsın önergeye, konuşsun... 
BAŞKAN - Efendim, yani yerinden bir milletvekili arkadaşın "Böyle yapsın." demesiyle ben 

öyle yapamam. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Önergeyi imzalasın... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, şimdi bakın... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İzin verir misiniz, bu konuyu açıklamak istiyorum. Sayın Grup 

Başkan Vekili... 
BAŞKAN - Efendim, açıklamak istiyorsunuz da... Burada her arkadaş başka birisinin önergesi 

üzerinde açıklama yapmak isterse olmaz. İç Tüzük'ün hükümleri açık. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Hayır, Sayın Grup Başkan Vekilim... 
BAŞKAN - Sayın Elitaş, lütfen... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İzin verirseniz bir cümle söylemek istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Elitaş, lütfen efendim... 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kanunun 28 inci maddesinde yapılan düzenlemeye paralel olarak fıkra madde metninden çıka

rılmıştır. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum: Kabul edenler... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı... 
BAŞKAN - Karar yeter sayısını arayacağım Sayın Anadol. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
Saygıdeğer milletvekilleri, biraz önce kabul edilen önergeyle 69'uncu madde değiştirilmiştir. 

Bu nedenle aynı maddede değişiklik öngören son önergeyi işleme koyma imkânı kalmamıştır. Öner
geyi işlemden kaldırıyorum. 

69'uncu maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Bir saniye Başkanım, önergeyi işleme... Sayın Başkanım, 
önergeyi işleme nasıl koymuyorsunuz? Önergeyi işleme neden koymadınız? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Koymayın Sayın Başkanım, muhalefetin hiçbir önergesini koyma
yın! Değişmeyen şeyleri değişmiş gibi gösterip... Değişmedi Sayın Başkanım, değişen bir şey yok, 
eklenen bir fıkra da yok. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Şimdi nesi değişti Sayın Başkanım? Önergemizi niye işleme 
koymuyorsunuz? 

OKTAY VURAL (İzmir) - İzah eder misiniz? 
BAŞKAN - Açıkladım efendim, açıkladım. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Bir izah eder misiniz? 
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BAŞKAN - Okuduğum metinde açıkladım efendim. 
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Hayır, bir daha izah eder misiniz, niye işleme koymadınız? 
BAŞKAN - Bir daha izah etmeye gerek yok, ben gerekli açıklamayı yaptım efendim. 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Her anlamayana bir daha mı izah edeceksiniz? 
BAŞKAN - 70'inci madde üzerinde dört adet önerge vardır. Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 70 inci maddesi ile değiştirilen, 5510 sa

yılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "çalışmalarının en az 1800 gün 
olması halinde bu" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını, "%23'üdür", "%9'u" ve "%14'ü" iba
relerinin de, sırasıyla "%20'sidir", "%8'i" ve "%12'si" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla, 

Ahmet Orhan Recep Taner Mustafa Kalaycı 
Manisa Aydın Konya 

Beytullah Asil Mehmet Günal 
Eskişehir Antalya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 70 inci maddesinin madde çerçevesi ile birlikte aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Nurettin Canikli Agâh Kafkas Halide İncekara 

Giresun Çorum İstanbul 
Mustafa Elitaş Öznur Çalık Ziyaeddin Akbulut 

Kayseri Malatya Tekirdağ 
Mustafa Ünal 

Karabük 
"Madde 70- 5510 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer 

alan "bu Kanunun yürürlük" ibareleri "30/4/2008" olarak, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir." 

"4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 
tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl 
sigorta primi ödemiş olması veya kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 
tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl 
sigorta primi ödemiş olması veya 61 yaşını doldurması ve an az 15 tam yıl malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalan primi ödenmesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanırlar." 

"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce beşinci fıkrada belirtilen işlerde çalışmaya başla
yan sigortalıların, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra bu işlerde geçen çalışmalannın 
en az 1800 gün olması halinde bu çalışmalarının dörtte biri toplam prim ödeme gün sayılarına ilave 
edilir. Bunlar için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının prime esas kazancının 
%23'üdür. Bunun %9'u sigortalı hissesi, %14'ü de işveren hissesidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra ilk defa maden işyerlerinin yer altı veya yer altı münavebeli işlerde çalışmaya başla
yanlar hakkında, bu Kanunun fiili hizmet zammı süresine ait hükümleri uygulanır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 70. 
Maddesi ile değiştirilen 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun Geçici 9. Maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Süha Okay Ahmet Ersin 
İstanbul Ankara İzmir 

Şevket Köse Hüseyin Unsal Mevlüt Coşkuner 
l! Adıyaman Amasya İsparta 

Oğuz Oyan Orhan Ziya Diren Ali Kocal 
İzmir Tokat Zonguldak 

"Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra sigortalı olanlardan 7200 gün prim ödediği halde 
65 yaş koşulunu yerine getiremeyenlere emekli olmak istedikleri takdirde yaş ile ilgili koşulu yerine 
getirene kadar hesaplanacak emekli aylığının %50'si ödenir. Bu oran, her yılın Ocak ayında % 1 
puan artırılır. Yaş koşulunun yerine geldiği tarihte ödenecek aylık % 100'e tamamlanır." 

TBMM Başkanlığına 
119 sıra sayılı kanun tasarısının 70. maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif edi

yoruz. 
Hasip Kaplan Pervin Buldan İbrahim Binici 

Şırnak İğdır Şanlıurfa 
Hamit Geylani Akın Birdal Selahattin Demirtaş 

Hakkâri Diyarbakır Diyarbakır 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN - Sayın Demirtaş, buyurun. 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Sayın Divan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Doğrusu, görüşülmekte olan yasa tasarısıyla ilgili toplumda özellikle sivil toplum örgütlerinin 

önemli bir kısmının tepkisi ve bu yasa tasarısına karşı çıkışları hâlen devam ediyor. Bir değişiklik 
önergesi vesilesiyle söz almışken, yine bu konuda hassasiyetlerini, beklentilerini dile getiren önemli 
bir çevrenin düşüncelerini sizlerle paylaşmak istedim. 

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi bugün yaptığı bir açıklamayla, bu yasa tasarısında ken
dilerini ilgilendiren konularla ilgili değerli milletvekillerinin dikkatlerini çekmişler. Eminim ki siz
lere de ulaşmıştır bu basın açıklaması metni. Ben, buradan bu malul kesimlerin taleplerini bir kez daha 
dile getirerek siz değerli milletvekillerinin Genel Kurulda da dikkatlerine sunmak istiyorum değerli 
arkadaşlar. 

Türkiye Sakatlar Derneği "Katılım payı yanlışından vazgeçilsin", diyor. "Türkiye gündeminde 
bulunan ve hâlen Mecliste görüşmeleri süren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa 
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Tasarısı, emekliler ve engelliler açısından taşınması ağır yükler getirmektedir. Genel sağlık sigortası 
kapsamında tedavide katılım payı alınmasını getiren düzenlemenin kaldırılması yönünde defalarca 
taleplerimizi ilettik ancak bugüne kadar bu konuda herhangi bir değişikliğe gidilmediği gibi özel 
hastanelerden yararlanmanın da bedeli yükseltilmiştir. 

Katılım payı uygulaması sigortacılığa aykırıdır, bedeli alınmış bir hizmet için bizlerden ayrıca 
bir kez daha ödeme istenmesi yanlıştır. 

Gereksiz kullanımı azaltma gibi yoruma açık bir gerekçeyle 5510 sayılı Yasa'da katılım payları 
daha da ağırlaştırılmıştır. Gereksiz kullanım ancak ilgili doktorun veya uzmanın karar verebileceği 
bir husustur. Kimi zaman küçük bir ağrı, küçük bir değişiklik, küçük bir hastalığın belirtisi olabilir. 
Yasa, erken teşhis gibi birçok önemli ve hayati öneme haiz hastalığın önlenmesinin en temel yolunu 
engelleyecektir. 

Engellilerin sürekli kullandığı ve zaman içinde değiştirmek zorunda kaldığı ortez, protez, iyi
leştirme araç ve gerekçelerinden katılım payı alınmasını anlamak mümkün değildir. Yasa da Bu dü
zenleme hayati öneme haiz olmaması gibi bir gerekçeye dayandırılmaktadır. Engellilerin kullandığı 
ortez, protez ve çeşitli iyileştirme araç ve gereçleri, onların yaşamını sağlıklı sürdürebilmesi için ha
yati öneme sahiptir. Bu tip hizmetlerde katılım payı olarak asgari ücretin yüzde 75'i oranına kadar 
bedel istenebilecektir. 

Katılım payı alınacak sağlık hizmetlerine yatarak tedavi de eklenerek, başta emeklilerin ve en
gellilerin olmak üzere, sigorta kapsamındaki geniş bir toplum kesiminin sağlık hizmetinden yarar
lanmasının önü âdeta kesilmiştir. Her bir yatarak tedavi katılım payı asgari ücretin %'ü oranında 
belirlenmiştir. 

Engelliler ve emekliler koşullan gereği sürekli sağlık desteğine gereksinim duyan bir kitleyi 
oluşturmaktadır. Bu kesimlerin içine yaşamını asgari ücretle sürdürmek zorunda kalan milyonlarca 
çalışanı da eklemek mümkündür. 

Yasada belirtilen oranlar dar gelirliler için yüksektir ve bunun artırılmasına dönük açık kapı bı
rakılmaktadır. Yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşam mücadelesi verenler için tek bir kuruşun 
bile değeri büyüktür. Bu insanlara aç kalmamak için sağlıklarından vazgeçmelerini dayatan bir dü
zenleme sosyal devlet ilkesini geçtik, en temel insan haklarını bile ihlal etmektedir. 

Bu haliyle katılım payı uygulaması sosyal adaletsizliği daha da artıracak, insanları sağlığından 
vazgeçmeye zorlayacak, çağdaş bir ülkeye yakışmayacak bir düzenlemedir. Mecliste milleti temsil 
etmek üzere görev yapan tüm vekillerimize, siyasi partilerimizin Meclisteki gruplarına, parti yöne
timlerine sesleniyoruz: Katılım payını düzenleyen madde yasadan çıkarılmalıdır. 

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi" 
Değerli arkadaşlar, elbette ki bu yasa tasarısıyla ilgili sosyal taraflarla önemli görüşmelerin ya

pıldığı, hâlen görüşmelerin doğrudan ya da dolaylı sürdüğünün farkındayız ama bunun gibi seslerini 
duyurmakta diğer, en azından, sosyal taraflar kadar avantaja sahip olmayan özellikle malullerle ilgili, 
sakatlarla ilgili düzenlemeler konusunda Meclisin, yüce heyetinizin daha duyarlı olması dileğiyle, 
kendilerinin yasa metnini olduğu gibi sizlerle paylaştım. 

Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 70. 
Maddesi ile değiştirilen 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun Geçici 9. Maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) ve arkadaşları 
"Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra sigortalı olanlardan 7200 gün prim ödediği halde 

65 yaş koşulunu yerine getiremeyenlere emekli olmak istedikleri takdirde yaş ile ilgili koşulu yerine 
getirene kadar hesaplanacak emekli aylığının %50'si ödenir. Bu oran, her yılın Ocak ayında % 1 
puan artırılır. Yaş koşulunun yerine geldiği tarihte ödenecek aylık % 100'e tamamlanır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Durdu Özbolat konuşacak. 
BAŞKAN - Sayın Özbolat, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
DURDU ÖZBOLAT (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 

olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 70'inci maddesiyle ilgili Cumhuriyet 
Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, yedi bin iki yüz gün çalışıp gerekli primleri ödeyebilmiş bir vatandaşı
mız, altmış beş yaşma gelinceye kadar maaş bağlanabilmesi için beklemesin, bu koşulu yerine geti
rene kadar, hesaplanacak aylığın yüzde 50'sini alabilsin. Daha sonra da, her yılın ocak ayında bu 
oran yüzde 1 artırılsın, yaşı dolduğu zaman emekli aylığının tamamını alsın istiyoruz. 

Tabii, hazırlanan yasanın kendi içinde tuzaklarla dolu olduğunu gözlerden kaçırmamamız lazım. 
Bugün işe başlayan bir genç kesintisiz yirmi yıl çalıştığı takdirde gün sayısını 2028 yılında tamam
lamış olmasına rağmen, 2036 yılından itibaren kademeli artıştan dolayı 2048 yılında 5510 sayılı Yasa 
ile öngörülen altmış beş yaş koşulu devreye gireceği için altmış yaşında değil, altmış beş yaşında 
emekli maaşına kavuşabilecektir. Yani ekstradan beş yıl daha bekleyecektir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde geçmişten bugüne her krizde ilk önce akla gelen çalışanlar ve 
onların sosyal hakları olmaktadır. Başbakan veya ilgili bakanlar daima sosyal güvenlik teşkilatları
nın açıklarından ve bu açıkların ülkeyi batıracağından bahsetmeden duramazlar. Oysa bu açıkların ne
deni ne işçiler ne memurlar ne de küçük esnaftır; asıl neden hesap bilmeyen hükümetlerdir, asıl neden 
kayıt dışı çalıştırılan insanlarla ilgili gerekeni yapmayan hükümetlerdir. 

Emekli maaşının bağlanma yaşını altmış beşe çıkarmak, emekçinin deyişiyle "mezarda emek-
lilik"tir. Gelişmiş ülkelerin tümünde ortalama yaşam süresi seksen yıla dayanmışken bu bizde altmış 
yedidir, yani aradaki fark on üç yıldır. Sürekli "Avrupa'da emekli yaşı altmış beş" diye gündeme ge
tirilen şey gerçekçi olmaktan uzak, hatta acımasız bir şeydir. Orada emekli olan insanlarla bizim ül
kemizdeki emeklileri bir tutmak abesle iştigal etmektir. Neresinden tutarsanız elinizde kalır. Oradaki 
yaşam standardıyla bizimki arasında dağlar kadar fark olduğunu herhalde konuşmaya gerek yoktur. 
Gelişmiş ülkelerde emekli olanlar dünya turuna çıkıyor, bizimkiler köylerine zor dönüyor. 
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Değerli milletvekilleri, bu yasayı gündeme getirmek emekçi insanlar için ekmeği aslanın ağ
zından değil, midesinden alın demektir. Çalışanlar için patronlarını sigorta yaptırmaya ikna etmek bir 
dert, yedi bin iki yüz günü doldurmak ayrı bir derttir, bir de altmış beş yaşını bekle demek aslında 
emekliliğin artık hayal olduğunu söylemekle eşdeğerdir. Aslında Hükümet bu yasayı hiç gündeme ge
tirmeden rafa kaldırsaydı en hayırlı şeyi yapacaktı. Sürekli sıkışınca dedikleri "millet iradesi" lafı var 
ya, o millet emekli olamadan açlıktan ölecek, iradesini de hükümete rehin bırakacaktır. Lütfen, bu 
milletten aldığınız yetki, onların iradesiyle onları açlığa mahkûm edecek, yaşlılıklarında emekli maaşı 
alamayacakları bir düzenlemeyi hayata geçirmeyiniz. Bu ülkenin asıl sorunu, sosyal güvenlik ku
rumlarının yarattığı açıklardan çok, her yıl yerli ve yabancı tefecilere ödenen faizdir. Siz, asıl, her yıl 
ödenen ortalama 40 milyar dolar faizi çözerseniz, emekçilerin boğazından da elinizi çekersiniz. 

Bu yasayı, esas olarak, IMF ve uluslararası sermaye gündeme getirmiştir. Yıllardır o çevrelerin 
sözcüleri sosyal güvenlik teşkilatlarının açıklarının sürdürülemez noktaya gittiğini beyan edip dur
muşlardır. Nedeni? Bu ülkenin ödeme dengesinde bir sorun olursa, alacakları faiz zora girer diye. 

Bir emekçinin, kamuda çalışmıyorsa eğer, yedi bin iki yüz günü tamamlaması zaten oldukça 
büyük bir tesadüf olacaktır. Hadi tamamladı, altmış beş yaşına kadar maaş bağlanmasını beklemek, 
açlıktan ölmemek için çalışmasını devam ettirmek dışında hiçbir seçeneği olmayacaktır. Sizin dü
zenlemenizle, primler artırılarak emeklilerin çalışması zorlaştırıyor. Oysa siz, emeklileri emekli ol
duktan sonra çalışmalarına gerek kalmayacak düzenlemeler yapmakla mükellefsiniz. 

Bizim emekçilerimiz, ne kadar işlerini bilirlerse bilsinler, büyük alışveriş merkezlerinde mısır 
tezgâhı açacak sermayeyi bulamazlar, otellere yumurta satacak organizasyonu kurup çocuklarına 
gemi falan alamazlar. Onların emeklerinden başka satacakları hiçbir şeyleri yoktur. Karşılığında 
huzur içinde geçirecekleri yıpranma parası, yani emekli maaşlarını alırlar ve ölmeden birkaç yıl onur
larıyla, belediyelerin vereceği birkaç çuval patates, soğana muhtaç olmadan yaşarlarsa, başka da bir 
şey istemezler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özbolat, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
DURDU ÖZBOLAT (Devamla) - Geçtiğimiz günlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

nın 400 bin aileye gıda yardımı yapacağına ilişkin bir haber vardı. Bunun neyin hazırlığı olduğunu 
Sayın Melih Gökçek açıklamalıdır. 5 milyar dolar borcu varken, bunu ödemeyen bir belediyenin 
böyle bir yardım yapması son derece düşündürücüdür. Kamuya zarar vererek sevap kazanılmaz. 
Ancak hazırlanan bu yasayla, mağdur edilenler kandırılmaya çalışılır. Sadaka dağıtmak yerine, on
ları devlet güvencesiyle korumak herkesin görevidir. Gündemdeki yasaya talep ettiğimiz fıkranın 
eklenmesiyle, belki de mağdur edilen halkın sadakaya muhtaç olmadan nefes almalarını sağlaya
caktır. 

Bu vesileyle, bu düzenlemenin yapılması için... Ve söylediğimiz gibi, bu düzenlemenin halkı
mıza, emekçilere bir şey kazandırmadığını buradan beyan eder, hepinize saygılar sunarım. (CHP ve 
DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özbolat. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 70 inci maddesi ile değiştirilen, 5510 sa

yılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "çalışmalarının en az 1800 gün 
olması halinde bu" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını, "%23'üdür", "%9'u" ve "%14'ü" iba
relerinin de, sırasıyla "%20'sidir", "%8'i" ve "%12'si" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla, 

Ahmet Orhan (Manisa) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, 

şimdi, bakınız, bir önerge var elimizde. Bu önerge... Madde metninde şöyle bir durum var: Yer altı 
işlerinde çalışan bir madenci kardeşimiz, bir işçimiz bin sekiz yüz gün yer altında çalışacak, elli ya
şını dolduracak, yirmi yıllık sigortalılık veya beş bin prim günü olacak. Yani, yer altında bin sekiz 
yüz gün çalışması gerekiyor bu madenci arkadaşımızın. 

Şimdi, bu önerge diyor ki, bu bin sekiz yüzü kaldırın, bin sekiz yüz günü kaldırdığımız zaman 
ne olacak peki, yer altında hiç çalışmadan mı elli yaşında beş bin prim gününde emekli olacak? Bu 
çok ciddi bir izaha muhtaç. İnanıyorum arkadaşlar cevap verirler. 

Ayrıca fiili hizmet zammıyla ilgili de.. .Fiili hizmet zammı kapsamında yer altında çalışan ma
denci kardeşlerimiz tabii, en ağır iş kolu. Burada yüzde 3'lük bir prim alınıyor işverenden, bunu da 
almayalım diyor ama fiili hizmet kapsamında olması gerekiyor. Bu önergeye bu anlamda katılmadı
ğımızı ifade ediyorum. 

OKTAY VURAL (İzmir) - İyi de, Sayın Bakanın anladığı anlamda önerge değil ki. Bu, yıp
ranmayla ilgili, hak etmekle ilgili bir husustur, emeklilikle ilgili değil ki. Sayın Bakan önergeleri 
daha dikkatli okusa iyi olacak. 

BAŞKAN - Evet, Sayın Bakan bu gerekçelerle katılmıyor. 
Önerge sahibi de onu açıklayacak. 
Sayın Orhan, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
AHMET ORHAN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 sıra 

sayılı Kanun Tasarısı'nın 70'inci maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Kanun'un geçici 13'üncü mad
desinin beşinci fıkrasında yapılmasını istediğimiz değişiklik önergesi için söz almış bulunmaktayım. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Madencilik sektöründeki istihdamın kendine has özellikleri vardır. Çalışanların yoğunluğu he
pinizin bildiği gibi kırsal yörede yer almaktadır. Yatırım anlamıyla yer seçebilme keyfiyeti yoktur. 
Madenin taşınması, zenginleştirme hariç başka bir yerde kurulması genellikle olanaksızdır. Bu ne
denle, istihdam edilecek işçilerin büyük bölümü çevreden ve çevre köylerden temin edilmektedir. 

Bu sektördeki istihdamın bir başka gerçek yönü de geçici olmasıdır. Madenler sınırlı kaynaklar 
olması nedeniyle yatırımcı için maden yatağının en kısa sürede çıkarılıp nakde dönüştürülmesi esas
tır. Bu nedenle, bu tür işletmelerin ömrü birkaç yıl ile birkaç on yıl arasında değişiklik göstermekte
dir. İşletmeciler genellikle yabancı yatırım yapan kişi ya da kuruluşlar olmaktadır. Kısacası, maden 
işletmesi yöreye ancak geçici bir istihdam sağlamaktadır. Çalıştırılan işçilerin bir bölümü dışında 
büyük bölümü işletmenin kapanışından sonra işsiz kalır. Bu karar, yalnızca işçileri değil işletmeye 
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hizmet sağlamak üzere yörede gelişen alt sektörleri de etkiler. Nakliye hizmeti veren kamyoncular, 
işletmeye hizmet sağlayan atölyeler, işletmeye tüketim malları satan tüccarlar, yani ister işçi ister 
tüccar ya da zanaatkar işletmeyle ilişkili her türlü istihdam ve ticari etkinlik geçicidir. Belli bir süre
den sonra yöredeki bütün etkinlikler son bulur. 

Yine bu sektördeki istihdamın bir başka özelliği de süreksizliğidir. Madencilik ürünlerinin fi
yatları dünya pazarlarındaki taleplerle doğru orantılı ilerlemektedir. Fiyatlar sürekli olarak yükselip 
alçalır, bundan yararlanmak üzere stok ve spekülasyon yapanlarla sık sık karşılaşılır. Bu nedenle de 
fiyatlar düştüğünde küçük ve orta madencilik işletmeleri faaliyetlerini durdurmak zorunda kalır ve 
koşullar düzeldiğinde yeniden çalışmaya başlar. Bunun örneklerini ülkemizdeki madencilik işlet
melerinde de geçmişte sık sık gördük. Krom işletmeleri, taş ocakları, manyezit işletmeleri, ısınmada 
kullanılmak üzere üretim yapan kömür işletmeleri, altın işletmeleri bunun örnekleridir. Bu duruma 
bağlı olarak işçiler de geçici olarak işten çıkarılır ve sonra yeniden işe alınırlar. 

Tekrar edersek: Maden işçiliği geçici, süreksiz ve bir yönüyle de köylülükten ayrılmayan bir is
tihdam biçimidir. 

Madenciliğin bir yanı da cevher tükenip işletme kapandığında, çevreye karşı işletme döneminde 
başlayan olumsuz etkilerin yıllar, on yıllarca sürmesidir. İşletme açıkken çalışanları tehdit eden sağ
lık sorunları, işletme kapandıktan sonra da yörede yaşayan herkes için uzun süreli bir tehdit olmayı 
sürdürür. 

İnsan sağlığına yönelik tehditlerin dışında, etkin ya da kapanmış maden ocaklarının çevreye sal
dığı zehirli atıkların çevredeki tarımsal üretim üzerinde de olumsuz etkisi olmaktadır. Dünyada ve ül
kemizde bunun sayısız örneği bulunmaktadır. Bu nedenle, maden işletmelerinin çevresel etkilerinin 
sınırlandırılması herkesten önce yörede yaşayanları, dolayısıyla, istihdam edilenleri ilgilendirmek
tedir. 

Dünyanın değişik yörelerindeki maden işletmelerinin çevresindeki köylerde yaşayanlar, etki
lendikleri kirletici etkilere karşı toplumsal mücadele vermektedir. Bu tür sorunlar arttıkça ve yay
gınlaştıkça uluslararası düzeyde buna karşı araçlar geliştirilmekte ve kurallar konmaktadır. Ülkemizde 
özellikle kömür işletmelerinde yaşanan üzücü olaylar hafızalarımızda mevcuttur. Maalesef, onca iyi
leştirme ve tedbire rağmen, göçükler ve patlamalar sonucunda vatandaşımız olan maden çalışanla
rını kaybeder veya sakat kalmalarına şahit oluruz. Ekmeklerini taştan çıkararak çoluk çocuğunu 
namerde muhtaç etmeden bakma becerisini ve fedakârlığını gösteren bu insanlarımız, ülkemizde ya
şanan sorunlara rağmen bu başarıyı göstererek her türlü takdiri hak etmektedirler. 

Ailesinin rızkını çıkarırken maden çalışanlarının katlanmak zorunda oldukları koşullar ağırdır, 
hatta hayatları pahasıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Orhan, konuşmanızı tamamlayınız. 
AHMET ORHAN (Devamla) - Bu ülkenin yer altı zenginlikleri madenlerimizin Türk milleti

nin azami istifadesine sunulmasında maalesef sorunlarımız olduğu gibi, maden çalışanlarının da 
büyük problemleri vardır. 

Zaman yetersizliğiyle tamamına değinemediğim sorunlar ile iç içe mücadele ederek yaşamaya 
çalışan, özellikle önce maden iş yerlerinin yer altı iş yerlerinde çalışan sigortalıların ağır ve riskli ça
lışma koşulları dikkate alınarak bu önergenin dikkate alınacağı düşüncesiyle yüce heyetinize saygı
lar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Orhan. 
Önergeyi oylarınıza... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Anadol. 
Önergeyi oylarınıza sunup karar yeter sayısını arayacağım: Önergeyi kabul edenler... Kabul et 

meyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime, 20.30'da toplanmak üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.59 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.36 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90'ıncı Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
70'inci madde üzerinde verilen Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve arkadaşlarının önergesinin 

oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar 
yeter sayısını arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir, karar yeter sayısı vardır. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 70 inci maddesinin madde çerçevesi ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Elitaş (Kayseri) ve arkadaşları 
"Madde 70- 5510 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer 

alan "bu Kanunun yürürlük" ibareleri "30/4/2008" olarak, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir." 

"4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 
tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl 
sigorta primi ödemiş olması veya kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 
tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl 
sigorta primi ödemiş olması veya 61 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanırlar." 

"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce beşinci fıkrada belirtilen işlerde çalışmaya başla
yan sigortalıların, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra bu işlerde geçen çalışmalarının 
en az 1800 gün olması halinde bu çalışmalarının dörtte biri toplam prim ödeme gün sayılarına ilave 
edilir. Bunlar için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının prime esas kazancının 
%23'üdür. Bunun %9'u sigortalı hissesi, yüzde 14'ü de işveren hissesidir. Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra ilk defa maden işyerlerinin yer altı veya yer altı münavebeli işlerde çalışmaya 
başlayanlar hakkında, bu Kanunun fiili hizmet zammı süresine ait hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Uygun 
görüşle takdire bırakıyoruz. -: 

BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Elitaş. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Aslında, biraz önce görüştüğümüz 69'uncu madde ile ilgili görüşlerimi beyan etmek istemiştim 

ama Başkanlığın imzam olmadığı gerekçesiyle önerge üzerinde konuşma hakkı vermediğinden do
layı, 69'uncu maddedeki yapılan değişikliği değerli milletvekillerimize aktarmak istiyorum. 

Bu 69'uncu madde, eğer önergenin başlığına bakarsak, 69'uncu maddeyi... Bugüne kadarki bu 
119 sıra sayılı tasarıdaki hemen hemen bütün maddeler çerçeve madde olarak değerlendirildiğinden 
dolayı, 69'uncu madde de çerçeve madde kapsamına alındığından, bu düzenleme, yapılan 69'uncu 
maddenin tamamen değiştirilmesi anlamını ifade ediyor, ama burada esas itibarıyla önemli olan hu
susu değerli milletvekillerinin ve kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Sosyal Sigortalar, BAG-KUR, Emekli Sandığıyla ilgili çeşitli yasalar bu
güne kadar yapılmış. Özellikle Sosyal Sigortalar Yasası... 2000 yılından itibaren uygulanmaya baş
layan yasada kadınlar elli sekiz yaşında, erkekler altmış yaşında emekli olacaklar. Yani 1/1/2000 
tarihinde sisteme girmiş SSK'h bir vatandaşın şu andaki, 5510 sayılı Yasa değil, şu anda üzerinde gör
üştüğümüz yasa değil, 2000 tarihinden itibaren sisteme girmiş olan her sigortalının, kadınlar için elli 
sekiz, erkekler için altmış yaşında emekli olacakları öngörülmüş ve yine o yasada altı çizilen ve 
bugün bazı arkadaşlarımızın biraz farklı bir şekilde ifade etmeye çalıştıkları bir durum var. Yürür
lükteki yasada -4447 sayılı Yasa, 5510 demiyorum- emekli olabilmek için, sigortalıların yedi bin gün 
prim ödemeleri gerekiyor. Yedi bin gün prim ödedikten sonra, kadınlar elli sekiz, erkekler altmış ya
şına kadar beklemek mecburiyetindeler. Burada bizim, Sayın Bakanın başta da yasanın sunuşunda da 
ifade ettiği gibi, sosyal taraflarla yapılan görüşmeler neticesinde, bu çerçeve 69'uncu maddedeki 
dokuz bin günlük süre yedi bin iki yüz güne düşürülmüş. Yani, bu yasanın 69'uncu maddedeki ver
diğimiz önerge değişmemiş olsaydı, siz değerli milletvekilleri tarafından kabul edilmemiş olsaydı, 
toplumda, kamuoyunda sürekli olarak gündeme getirilen "Dokuz bin gün iş gününü nasıl ödeyece
ğiz, nasıl çalışacağız?" diye ifade ediliyordu. 

Bir de şu meseleyi açıklıkla ifade etmek gerekiyor ki değerli vatandaşlarımızın zihnindeki ka
rışıklıkları önlemek için: Yedi bin iki yüz günlük süre sadece SSK'ya tabi olan çalışanlar için söz ko
nusu. Bakın, BAG-KUR Kanunu'na tabi olan vatandaşlarımız zaten yasanın başından bu tarafa dokuz 
bin gün primi ödemek mecburiyetindeler. Yine, Emekli Sandığına tabi olan vatandaşlarımız, çalı
şanlarda dokuz bin günlük süre var. 

Yine, BAĞ-KURTulardaki yaş. Yasanın çıkışından itibaren altmış yaşa tabiler. Altmış yaşa gel
medikleri sürece emekli olma imkânları yok, bazı özel şartlar hariç olmak üzere. 

Şimdi, bugüne kadar sosyal güvenlik sisteminden, genel sağlık sigortasından BAĞ-KUR ve 
SSK'lı değerli çalışanların büyük problemleri vardı. Bir kişi sosyal güvenlik sistemine dâhil olabil
mek için ilk defa işe girdiyse veya son yıl içerisinde en son doksan gün prim ödediği takdirde sos
yal güvenlik sisteminin sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyordu. BAG-KUR'lular için bu süre 
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iki yüz kırk gündü. Bizim getirdiğimiz düzenlemede ne var? Eğer, Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi 
olarak çalışan bir kişi otuz gün sigorta primini ödediği takdirde hem kendisi hem de bakmakla yü
kümlü olduğu eş ve çocukları otuz birinci günden itibaren sosyal güvenlik yasası kapsamına giri
yorlar, sağlık hizmetlerinden faydalanma imkânını elde ediyorlar. 

BAG-KUR'lularda iki yüz kırk günlük süre otuz güne düşürüldü. Buradan, bugüne kadar BAG-
KUR'lular örgütlenmiş toplulukları olmadıkları için, sivil toplum örgütleri bulunmadığından dolayı, 
hem SSK sendikalar vasıtasıyla işçilerinin haklarını, menfaatlerini koruma imkânı bulmuş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Elitaş, buyurun. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ...hem de Emekli Sandığının değerli mensupları haklarını 

arama imkânlarını bulmuşlar ama bugüne kadar BAG-KUR Tular, maalesef sosyal güvenlik siste
minden hiç olumlu gelişmeler noktasında faydalanma imkânı bulamamışlar. 

Ev hanımlarıyla ilgili yine değerli milletvekillerimizin kabulleriyle gerçekleştirdiğimiz çok 
önemli bir şey var. Erkeklerin sisteme girdikten sonra askerlik yapmaları hâlinde yirmi ay civarında 
borçlanma imkânı, aynı şekilde kadın çalışanlar için askerlik borçlanmasına benzer bir borçlanmayı 
da buraya getirdik. Bundan önceki süreçte doğum yapmış bir hanımefendi, evladına, yavrusuna 
daha iyi bakabilmek için sistem dışı kaldığında borçlanma imkânı kalmıyordu ve bugünleri ödeme 
şartını yerine getiremediğinden dolayı ister istemez daha fazla bekleme imkânı bulmuş oluyordu. 
Bu yasal düzenlemeyle birlikte, kadınlar için de doğum yapan kadınlar için de borçlanma imkânı 
getirilmiştir. 

Ben, bu yasanın hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 70'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
71'inci madde üzerinde üç adet önerge vardır, önergeleri okutuyorum: • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 71 inci maddesinin madde çerçevesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Nurettin Canikli Agâh Kafkas Halide İncekara 

Giresun Çorum İstanbul 
Öznur Çalık Mustafa Ünal Ziyaeddin Akbulut 

Malatya Karabük Tekirdağ 
Madde 71-5510 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinin başlığı "506 sayılı Kanunun ma

lûllük ve sakatlık hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri" şeklinde, beşinci fıkrasındaki "27 nci mad
denin ikinci" ibaresi "55 inci maddenin dördüncü" şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş; dördüncü ve beşinci fıkralardan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve 
maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 71 inci maddesi ile, 5510 sayılı Kanunun 

Geçici 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın sonuna aşağı
daki cümlenin ilave edilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla, 

Recep Taner Erkan Akçay Mustafa Kalaycı 
Aydın Manisa Konya 

Münir Kutluata Beytullah Asil 
Sakarya Eskişehir 

"Oluşacak farklar bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki ay içerisinde ilgililere ödenir." 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı'nın 71. 
Maddesi ile değiştirilen 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun geçici 10. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen ye
dinci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve son fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Süha Okay Oğuz Oyan 
İstanbul Ankara İzmir 

Ali İhsan Köktürk Tekin Bingöl 
Zonguldak Ankara 

"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce malullük aylığı bağlanması için tahsis talebinde bu
lunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunla bağ
lanan aylıklar, 506 sayılı Kanunun geçici 89 uncu maddesinde belirtilen alt sınır aylığı esas alınarak 
aylık başlangıç tarihi itibariyle yeniden hesaplanır." 

"Özel sektörde çalışan özürlülerin sosyal sigorta primleri Hazine tarafından ödenir." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, 

bu özürlülerle ilgili, tabii, istihdam paketinde bir düzenlemeyi önümüzdeki günlerde getireceğiz. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Burada "evet" diyelim, madem getireceksiniz. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Kota düzeyindeki 

özürlülerin işveren payını hazine karşılayacak. Dolayısıyla buna katılmadığımızı ifade ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Oyan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; efendim şimdi bu bizim önerge

miz sadece kota dâhilinde olan özürlü sigortalıların sigortasının hazinece karşılanmasından ibaret 
değildir. Bu kota dâhilinde olsun olmasın, özürlülerin bir bütün olarak sosyal sigorta primlerinin ha
zine tarafından karşılanması önergesidir. 
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Bunun bir önemli nitelik farkı var. Eğer bu ülkede milyonlarca özürlü yaşıyorsa, bu özürlülerin 
en önemli sorunu işsizlik ve topluma yararlı olamamaksa, bunların günlük aşı katığı bu sorunlarla bo-
ğuşmaksa, bunlar kendi aileleri üzerine yük oluyorlarsa, o zaman bizim toplumsal vicdanımızın elini 
özürlülere uzatmamız gerekiyor. Bunu yapabilirsek, yani bu Parlamento böyle bir önergeyi kabul 
edebilirse, aslında bugünkü bu görüştüğümüz anti- sosyal nitelikli yasanın en azından bir miktar bir 
sosyal öze sahip olması açısından, bir sosyal devlet kırıntısını yasaya katmak açısından bir katkısı ola
caktır. Dolayısıyla burada ben sizin bu sosyal vicdanınıza da seslenmek istiyorum. 

Türkiye'de gerçekten özürlüler çok zor koşullarda. Bunların iş bulması zaten zor. Kotalarla bunu 
halletmek, çözmek mümkün değil. Bu meseleyi çözmek için bir teşvik mekanizmasına ihtiyaç var. 
Öyle ki işveren özel sektörde özürlü çalıştırmayı cazip görsün. Onların maliyetleri kendisine daha 
düşük geleceği için onları çalıştırmayı uygun ve cazip görsün. Yani burada cazip bir iş gücü katego
risini yaratmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla öyle 2-3, yüzde 1 kotalar içine sıkıştırılacak mesele 
değil. Çünkü Türkiye, özürlüsü çok geniş olan bir toplum ne yazık ki; bu bizim toplumun bir özel
liği. 

Değerli arkadaşlarım, yani burada eğer bu öneri geçirilebilirse belki buna ilişkin daha sonra ge
lebilecek diğer önergeler de böylece gündemden kalkar, diğer düzenlemeler de gündemden kalkar. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Türkiye'de sosyal devletin olmazsa olmaz birtakım kurallarını, 
araçlarını yaratmak zorundayız. Bunlardan bir tanesi aile yardımıdır. Eğer biz bir aile yardımı me
kanizmasını getiremezsek... Ki bu, Türkiye'nin aslında kabul ettiği bir sigorta dalıdır, ama uygula
maya geçirmediği bir sigorta dalıdır. Eğer bu sigorta dalını uygulamaya geçirebilirsek, Türkiye'de 
bundan böyle birtakım keyfî mekanizmalarla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu gibi 
mekanizmalar yerine, insanlara -hiç sigortasızları da kapsamak mümkündür- bu aile yardımları üze
rinden bunun bir yasal hak olarak sağlanması üzerinden Türkiye'de yoksullukla baş etmenin meka
nizmalarını yaratmış oluruz. 

Aynı şekilde, işsizlik sigortasını da, bugün işsizlere uzanmayan bir sigorta dalını, göstermelik 
olarak var olan, fiilen işlemeyen bir sigorta alanını mutlaka çalıştırmamız lazım. 

Bakın, biz bunları çalıştırmadığımız için Avrupa Birliğiyle aramızda çok ciddi farklar var. Bugün 
sosyal güvenliğe "Kara delik" diyorlar. Bu kara delik, neye göre kara delik? Bakınız, ben size bir Av
rupa Birliği karşılaştırması vereyim: Sosyal güvenlik primlerinin millî gelire oranı Avrupa Birliği
nin on dokuz ülkesinde yüzde 11,7'dir 2004 yılında, Türkiye'de yüzde 5'tir. Yeni millî gelir serisine 
göre baktığınızda bu 2006'da yüzde 5,5'tur. Yani, Türkiye, bir kere Avrupa Birliğinin yarısının al
tında. 

Toplam sosyal koruma harcamalarını dikkate aldığımızda, yani sadece sosyal sigorta harcama
larını değil, bunun dışında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu gibi birtakım diğer me
kanizmaları da hesaba kattığımızda, Avrupa Birliğinin on beş ülkesinin ortalaması, millî gelir 
oranında bu harcamanın yüzde 19,1 olduğunu gösteriyor. Peki, Türkiye'de ne kadar? Yeni millî gelir 
serisine göre burada da bakalım: Yüzde 7. Yani, yüzde 19 Avrupa, yüzde 7 Türkiye. 

Peki, kara delik nerede? Hangi kara delik var Türkiye'de? Bunu bana bir anlatın. Hangi kara de
likten bahsediyorsunuz? Yani, sosyal sigorta primlerinin payı yüzde 5-5,5, toplam sosyal harcama
ların payı, her şey dâhil yüzde 7. 

Değerli arkadaşlarım, yani millî gelire kıyasla gene bir başka rakam vereyim: Sosyal güvenlik 
kuruluşlarının açıklarının millî gelire oranına bakalım. Ne kadar açık veriyorlarmış? Bunlar yeni 
millî gelir serisi. Her zaman işinize göre kullanacak değilsiniz. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Oyan, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
OĞUZ OYAN - Yeni millî gelir serisi sadece kişi başına millî geliri makyaj lamaya yaramıyor. 

Başka açıdan da bakalım. Gerçi daha Eurostat bunu onaylamış değil. 
Açıkların gayrisafi millî hasılaya oranı, bu yeni millî gelir serisine göre yüzde 2,4'ten ibaret. Yani 

eğer... Aslında bütün diğer toplam ödemeleri, sosyal güvenlik sistemi dışmdakini de katsak yüzde 
3'ü aşmıyor. Yani nerede kara delik? Bu kara deliği önce bir bulun, ondan sonra bu yasayı savunun. 
Bu yasa, değerli arkadaşlarım, IMF'nin Türkiye'ye dayattığı bir yasadır. Ne yazık ki iktidar böyle 
bir yasaya "evet" diyerek Türkiye'nin ekonomik ve sosyal çıkarlarını savunma merci olmaktan uzak
laşmaktadır. Umarım bu önerge kabul edilir ve bu dediğim antisosyal yasaya birazcık sosyal öz ka
tılır. 

Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 71 inci maddesi ile, 5510 sayılı Kanunun 

Geçici 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın sonuna aşağı
daki cümlenin ilave edilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla, 

Recep Taner (Aydın) ve arkadaşları 
"Oluşacak farklar bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki ay içerisinde ilgililere ödenir." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN-Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, 

önerge sahipleri "dört ay" diye eğer düzeltirlerse, düzeltme imkânımız olursa önergeye katılıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Kalaycı? 
MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Uygundur. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Önergemizi değiştirip "dört ay" olarak düzeltebiliriz. 
BAŞKAN - Uygundur. Peki. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Dört ay olarak ka

tılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
1/1/2000 tarihinden itibaren sigortalı olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce malûl

lük aylığı bağlanması için tahsis talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine 
17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunla bağlanan aylıklarının, 506 sayılı Kanunun geçici 89 uncu 
maddesinde belirtilen alt sınır aylığı esas alınarak aylık başlangıç tarihi itibariyle yeniden hesaplan
ması sonucu oluşacak farkların ilgililere ödenmesi öngörülmektedir. 
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BAŞKAN - Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 71 inci maddesinin madde çerçevesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları 
Madde 71- 5510 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinin başlığı "506 sayılı Kanunun ma

lûllük ve sakatlık hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri" şeklinde, beşinci fıkrasındaki "27 nci mad
denin ikinci" ibaresi "55 inci maddenin dördüncü" şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş; dördüncü ve beşinci fıkralardan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve 
maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Uygun 

görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz efen

dim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, biraz önce buraya bir fıkra eklediniz. O zaman nasıl 

olacak? 
BAŞKAN-Nasıl? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Az önce buraya bir fıkra eklediniz. 
BAŞKAN - Anlamadım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani, biraz önce, dört aya indirilen bir fıkra eklediniz. Bu son fıkra 

da kalıyor. O zaman bir terslik olmuyor mu? 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Gerekçe Başkanım, gerekçe! 
BAŞKAN - Çerçeve değişikliğiyle ilgili bir husustu o Sayın Genç. Fıkrayla ilgili bir husus yok. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Malullük aylığı alt sınırını düzenleyen fıkranın 27 nci maddeden 55 inci maddeye taşınması ne

deniyle gerekli düzeltme yapılmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önergeler istikametinde 71'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
72'nci madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 72'nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun ge

çici 11 'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sosyal güvenlik kurumlarında tescili yapılan si
gortalılar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ilk defa tescili yapılacak sigortalılar" ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
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Recep Taner Mustafa Kalaycı Süleyman Latif Yunusoğlu 
Aydın Konya Trabzon 

Kadir Ural Cemaleddin Uslu 
Mersin Edirne 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Uygun 

görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN - Sayın Taner? 
OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Sigortalılar ile bunların hak sahipleri için oluşturulacak ortak bilgi bankasına, ilk defa tescili 

yapılacak sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin dâhil edileceğinin açık bir şekilde belirtilmesi 
amaçlanmaktadır. 

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

Kabul edilen önerge doğrultusunda 72'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

73'üncü maddeye bağlı geçici madde 14 üzerinde üç adet önerge vardır, önergeleri okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 73 üncü maddesi ile düzenlenen 5510 sayılı Kanunun 

geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinin "Bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve ku
ruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler hariç 
olmak üzere çalışılan süreleri için, sosyal güvenlik destek primi oranı olarak bu Kanunun 30 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır." şeklinde değiştirilmesini, 
(d) bendinin sonuna aşağıdaki ibarelerin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Elitaş Mustafa Kemal Cengiz Mustafa Kalaycı 
Kayseri Çanakkale Konya 

Osman Coşkun Yaşar Karayel 
Yozgat Kayseri 

"3713 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakta olanlar, sınıf veya görev değiştirerek 
çalışmaya devam eden iştirakçiler ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malullüğü 
aylığı alan ve bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışan veya 
daha sonra çalışmaya başlayan er ve erbaşların, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra müracaat ta
rihlerini takip eden aybaşından itibaren bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 
sayılı Kanun hükümlerine göre görevlerinden ayrılmasına gerek kalmaksızın alınacak emekliye sevk 
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onayına istinaden vazife malullüğü aylıkları bağlanarak ödenir. Bu kapsamda olup da görevlerinden 
emekliye ayrılanlar hakkında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı 
Kanun hükümlerine göre işlem yapılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 73. 
Maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 
eklenen Geçici Madde 14'ün birinci fıkrasının (b) bendinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Süha Okay Hüseyin Unsal 
İstanbul Ankara Amasya 

Durdu Özbolat Abdulaziz Yazar Bayram Meral 
Kahramanmaraş Hatay İstanbul 

Yaşar Ağyüz 
Gaziantep 

"5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık
rasının (b) bendi kapsamında çalışanların sosyal güvenlik destek primi için bu Kanunun 30 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır. Ancak bunlar için uygu
lanacak oran % 10'dur." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 73 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 

108 inci maddesine eklenen Geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen "% 30" 
ibarelerinin "% 24" şeklinde, (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Muharrem Varlı Recep Taner Mustafa Kalaycı 
Adana Aydın Konya 

Süleyman L. Yunusoğlu Beytullah Asil 
Trabzon Eskişehir 

"b) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar için sos
yal güvenlik destek primi oranı olarak bu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ben
dinde belirtilen oran 5 yıl boyunca % 0 olarak uygulanır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Varlı, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
MUHARREM VARLI (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 73'üncü maddenin ge

çici 14'üncü maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önerge hakkında görüşlerimizi bildireceğim. Bu 
vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım. 
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Bu yasada, emekli olmuş bir insanın bir iş yeri açtıktan sonra yeniden prime tabi olması öngö
rülüyor. Ana maddede, emekli kişilerin iş yeri açtıktan sonra prim ödememeleri konusunda önerge 
vermiştik; reddedildi. 

Şimdi, bu maddede de teklifimiz, emekli insanları korumak, esnafı korumak açısından en azın
dan beş yıl prim almayalım şeklinde. 

Tabii, hepimizin malumudur, esnafımız çok zor günler yaşıyor, çok kötü günler yaşıyor. Sabah 
dükkânını açıyor, siftah yapmadan dükkânını kapatıp giden birçok esnafımız var. Emekli olmuş bir 
insan herhalde keyfinden iş yeri açmaz. Ne için iş yeri açıyordur? Maaşı yetmiyordur, çocukları yük
sekokul tahsili yapıyordur veya ailesi kalabalıktır, geniştir; yetiştiremediği için ek kazanç olsun, ek 
gelir olsun diye iş yeri açıp buradan bir kazanç elde etmeye çalışıyordun Şimdi, biz, buna bir de prim 
yükü yüklersek, bu adam -zaten esnafın durumu ortada- siftah yapmadan dükkânını kapatan bir esnaf, 
prim ödeyemeyeceği için, dolayısıyla zorlanacağı ve para kazanamayacağı için bu işten vazgeçe
cektir. 

Onun için, esnafımızı desteklemek açısından böyle bir teklifte bulunduk, inanıyorum ki, takdi
rinizle kabul görecektir. 

Bir de bu yasada -adı sosyal güvenlik reformu, bunun sosyal güvenlik reformuyla, reformla 
falan hiç alakası yok- bana göre, bu IMF'nin acı reçetelerinden birisi, zehir zemberek reçetelerinden 
birisi daha Türk milletine Türk lokumu gibi yutturulmaya çalışılıyor. Onun için, bu yasanın destek
lenecek bir tarafı yok. Verdiğimiz önergelerle, en azından birkaç yerini düzeltelim, daha iyi hâle ge
tirelim diyoruz, ama muhalefetin vermiş olduğu önergelere de ne yazık ki destek verilmiyor. 

SAADETTİN AYDIN (Erzurum) - Veriyoruz, veriyoruz. 
MUHARREM VARLI (Devamla) - Birkaç tane, sadece birkaç tane. Bu 90 küsur madde. Bir

kaç tane önergeye destek verdiniz, onun haricinde hiçbir önergeye destek vermediniz. 
Yine, eğer ki "Reform yapıyoruz" diyorsanız, SSK'da uzun yıllar çalışmış, BAG-KUR'a geç

miş, BAG-KUR'da yirmi beş yıl bilfiil çalışması icap ettiği için, aslında SSK ve BAG-KUR topla
mını aldığınızda altı bin iş gününü doldurmuş, yaşını da tamamlamış insanlar emekli olamıyorlar. 
Gelin, bunları emekli edelim reform yapalım. 

Yine, SSK'da çalışmış, belediye başkanlığını kazanmış, Emekli Sandığına geçtiği için, yine beş 
bin iş gününü doldurmuş, yaş problemi yok, emekli olamıyor. Biliyorsunuz, belediye başkanları top
lum önderleridir. Belediye başkanlığını kaybetse veya çıkarttığınız yasalarla belediyesi kapatılmış 
olsa dahi, o beldedeki insanlar hastaneye, postaneye, şuraya buraya giderken bu insanlardan yardım 
istiyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi maddi külfet demektir. Gelin, bunları emekli edelim reform ya
palım. 

Yine, tarım işçisi olarak çalışan, tarım sektöründe çalışan insanlara genel tarım sigortası getire
lim de reform yapalım. Böyle güzel düzenlemeler yapalım ki, adını "reform" koyalım. 

Sayın Bakan muhalefet sıralarında otururken 57'nci Hükümetin çıkartmış olduğu yasayı en acı
masız şekilde eleştiriyor "Mezarda emeklilik" diye tabir ediyor. Ee, kendisi altmış beş yaş uygula
masını getiriyor. Herhalde "ahirette emeklilik" desek yanlış olmaz. 

Değerli milletvekilleri, burada bizler 70 milyon insanı, çalışan bütün insanlarımızı, hepsini en 
iyi şekilde düşünüp değerlendirmek zorundayız. Bu yasa, inanıyorum ki birçok insanı mağdur ede
cektir. Bu mağduriyetleri gidermek de bizim görevimiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Varlı, buyurun konuşmanızı tamamlayınız. 
MUHARREM VARLI (Devamla) - Eğer bizler bu insanların mağduriyetlerini gidermez isek 

çözüm üretememiş oluruz. Onun için, vermiş olduğumuz önergeyi iyi düşünerek, iyi yorumlayarak, 
grup taassubuna kapılmadan oy vereceğinize ve kabul edeceğinize inanıyor, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: ' ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 73. 
Maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 
eklenen Geçici Madde 14'ün birinci fıkrasının (b) bendinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) ve arkadaşları 
"5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık

rasının (b) bendi kapsamında çalışanların sosyal güvenlik destek primi için bu Kanunun 30 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır. Ancak bunlar için uygu
lanacak oran % 10'dur." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkanım. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Yaşar Ağyüz... 
BAŞKAN - Sayın Ağyüz, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 

sıra sayılı yasanın geçici 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi için CHP Grubu adına ver
diğimiz önerge doğrultusunda söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, "5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanların sosyal güvenlik destek primi için bu 
Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır. Ancak 
bunlar için uygulanacak oran % 10'dur." diye bizim bir önerimiz var. Tasanda ise "Bu oran, bu mad
denin yürürlüğe girdiği yılda % 12 olarak, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak uy
gulanır. Ancak bu oran % 15'i geçemez." 

Sosyal güvenlik destek primi, emeklilerin çalışmasını engellemek amacıyla artırılmaktadır. Oysa 
emeklinin çalışmaması için, primleri artırmak yerine onu çalışmaya zorlayan koşulların iyileştirilmesi 
gerekir. Bugün ülkemizde gerçekten sosyal güvenlik destek primi yüksektir çalışanlar için. Emekli
lerimiz niye ek iş yaparak çalışmak zorunda kalıyorlar? Elbette ki aldıkları maaş bunlara yetmiyor. 
Çoluk çocuklarını geçindirmek için bir ek iş, ikinci iş yapmak zorundalar. 
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Bakın, Mart 2008'de açıklanan açlık sınırı 697 YTL, yoksulluk sınırı 2.270 YTL. Bugün emek
lilerimiz, BAĞ-KUR'lu farklı alıyor, sigortalı farklı alıyor, 657'ye tabi olan farklı alıyor ve bu in
sanlar, büyük ölçüde geçim darlığı içerisinde. Biz bunlara ulufe gibi, sadaka gibi yüzde 2+2 veriyoruz 
altı aylığına. Şimdi düşünün, Hükümetin önüne koyduğu enflasyon hedefi yüzde 4 ama gerçekleşme 
yüzde 8. Biz onlara diyoruz ki: "Enflasyon yüzde 8 doğdu ama sen yine bu yüzde 4'le kifayet et, 
yüzde 4'ü kabul et." diyoruz. Böyle bir adaletsizlik, böyle bir sosyal dengesizliği kabul etmek müm
kün değildir. Hele hele 2003 yılından, 2004 yılından beri enflasyon farklarının mahkemede olduğu 
bir ortamda Hükümetten ses çıkmaması da emeklilere gösterilen duyarsızlığın bir örneğidir değerli 
arkadaşlarım. 

Ayrıca, günümüzde işsizliğin had boyutlara vardığı hep açık bir gerçek. Bugün açıklanan TÜ-
İK'in bir istatistiğinde yüzde 11,3, istatistik. Ama gerçek bu mu? Gerçek bundan farklı. Enflasyon 
nasıl yüzde 8 değilse yüzde 20-22'lerdeyse, bugün gerçek işsizlik de maalesef yüzde 15-16'larda de
ğerli arkadaşlarım. 

Esnafımız perme perişan, esnafımız sıkıntıda; çekler, senetler ödenmiyor ve biz onlara, sosyal 
güvenlik destek primini artırarak ayrıca bir kambur yüklemeye çalışıyoruz. Geçenlerde Sayın Baka
nın emekli derneğiyle yaptığı toplantıda, emekli maaşlarının iyileştirilmesi konusunda bir çaba içe
risinde bulunacağı sözü var. Bu sözün takipçisi olacağız, emekliler adına takipçisi olacağız. Bu sözün 
kısa sürede, bu yasadan sonra gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Eğer bu yasaya ilişkin tepkileri, nasıl 
ki diğer sivil toplum örgütleri uzlaşmaya çağrılarak, bazı maddelerde sanki uzlaşma varmış gibi gös
terilerek tansiyon düşürülmeye çalışıldıysa, emeklilerin ağzına da çalınan bir parmak bal değilse, 
eğer uygun görürse Sayın Bakan, burada da bir açıklama yaparsa seviniriz değerli arkadaşlarım. 

Ayrıca, sevgili arkadaşlar, bugün, günümüzde diyoruz ki: "Bu, kara delik." Bakın, ben size bazı 
şeyler okuyacağım. İşverenlerin SSK'ya 6,4 milyar YTL prim borcu bulunuyor, şu gün itibarıyla. 5,1 
milyar YTL'lik gecikme faiziyle birlikte, toplam borç 11,5 milyar YTL. BAĞ-KUR'lu esnaf ve diğer 
bağımsız çalışanların 26,1 milyar YTL. Maliyenin mükelleflerinden zamanında tahsil edemediği 
vergi alacaklarının aslı, 16 milyar YTL'yi aşmış durumda değerli arkadaşlarım. Kesilmemiş ve tah
sil edilmemiş vergi cezaları 8 milyar YTL'yi geçmiş. E şimdi, bu tür, tahsilatta güçlük çeken bir Hü
kümet, elbette ki kara deliklerden şikâyet ederek emekliyi sosyal devlet anlayışından uzaklaştıracak, 
sosyal adaleti onlardan esirgeyecek ve insanca yaşam onurunu ondan esirgeyecek bir davranış içeri
sine giriyor ki, bunu kabul etmek mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

Ayrıca, günümüzde, bakın, çok övünülecek "Kalkındık, büyüdük." denilen... Bugün elimize 
geçen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin bir rakamını okumak istiyorum size. Eğer bunu 
da tekzip ederlerse ona bir şey diyemem. Bakın, 2003-2007 yılları, 2003'te kömür yardımı alan aile 
sayısı 1 milyon 96 bin, şimdi 1 milyon 894 bin. Şimdi ben bunun cevabını sormak istiyorum: 2003'te 
dağıtılan kömür 649 bin ton, şimdi 1 milyon 434 bin ton. Kömür rezervi arttı da bedava dağıtmak zo
runda mı kaldınız, yoksa yoksullar mı daha çok yoksullaştı? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ağyüz, konuşmanızı tamamlayınız. 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Bu yoksulların derdinden anlamanız AKP İktidarı olarak müm

kün değil, çünkü halkın gündemi yoksulluk, işsizlik ve gelecek güvencesizliği, ama bizim günde
mimiz ne? "77'de mazot darlığı vardı, benzin darlığı vardı.", "Sen paranın üstünden Atatürk resmini 
şildin." Bu tür şeylerle gündem değiştirilmez değerli arkadaşlarım. 
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Bakın, özgür ansiklopedi "Wikipedia"nın bir anketi var; bu, İnternet'ten bilinçli olarak kaldırıldı. 
Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan 2 milyar dolarlık servetiyle 7'nci sırada. 2006'da verdiği İnternet 
sitesindeki beyanına bakın, 2 milyar dolara bakın. 2 milyar dolar servete 2006 yılından bugüne kadar 
uzanan Başbakan, halkın sefaletinden, halkın yoksulluğundan anlayamaz. Böyle bir yasa da sosyal 
adaletten uzak, sosyal devletten uzak bir yasa olur. 2 milyar doların hesabını vermelisiniz, hesabını! 
(AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Boş şeyler konuşuyorsun! 
ALİ KOYUNCU (Bursa)-Belgesini gösterin! ' : , * > , . • 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Buraya gelip Sayın Başbakan hesabını vermeli. (AK Parti sıra

larından gürültüler) 
ALİ KOYUNCU (Bursa) - Belgesini gösterin, belgesini! 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Bak şurada! - - , • < • 
Onun için, değerli arkadaşlarım, hiç bağırmanıza gerek yok, hiç bağırmanıza gerek yok. Halk 

perişan, çiftçi perişan, esnaf perişan, çekler, senetler ödenmiyor. Seçim bölgenize gittiğinizde... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ağyüz, teşekkür ediyorum. 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Önergemize destek bekliyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıra

larından alkışlar) 
MUHARREM SELAMOĞLU (Niğde) - Beraber gidelim. 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Daha yeni geldim ben. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 73 üncü maddesi ile düzenlenen 5510 sayılı Kanunun 

geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinin "Bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve ku
ruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler hariç 
olmak üzere çalışılan süreleri için, sosyal güvenlik destek primi oranı olarak bu Kanunun 30 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır." şeklinde değiştirilmesini, 
(d) bendinin sonuna aşağıdaki ibarelerin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Elitaş (Kayseri) ve arkadaşları 
"3713 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakta olanlar, sınıf veya görev değiştirerek 

çalışmaya devam eden iştirakçiler ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malullüğü 
aylığı alan ve bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışan veya 
daha sonra çalışmaya başlayan er ve erbaşların, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra müracaat ta
rihlerini takip eden aybaşından itibaren bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 
sayılı Kanun hükümlerine göre görevlerinden ayrılmasına gerek kalmaksızın alınacak emekliye sevk 
onayına istinaden vazife malullüğü aylıkları bağlanarak ödenir. Bu kapsamda olup da görevlerinden 
emekliye ayrılanlar hakkında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı 
Kanun hükümlerine göre işlem yapılır." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Uygun 

görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, 

bu önergeye katılıyoruz çünkü vazife malullüğü aylığı alan bir vatandaşımız, şu anda, kamuda ça
lışmaya başlarsa bu vazife malullüğü aylığını alamıyor. Bu düzenlemeyle iki aylık alma imkânını 
getiriyoruz, hem vazife malullüğü aylığı alacak hem de kamuda çalışma imkânını elde edecek. Bu 
önergeyle de bunun nasıl işleyeceğini düzenliyoruz. Onun için önergeye katılıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Elitaş, gerekçeyi mi okutuyorum? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçeyi okutun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Fiilen faaliyette bulunulmayan süreler için Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi kapsamındaki sigortalılardan sosyal güvenlik destek primi alınmaması öngörülmüştür. 
Kanunda 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, aynı Kanun kapsamına giren olay

lar sebebiyle vazife malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar ile bu kapsamdaki olaylar nedeniyle vazife 
malulü olmasına rağmen sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden iştirakçilerden bu fıkra 
uyarınca kesilen aylıkları yeniden açılacak olanlar hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesine pa
ralel işlemler yapılması amacıyla düzenlenme yapılmıştır. 

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

Kabul edilen önerge istikametinde geçici 14'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 15'inci madde üzerinde bir adet önerge vardır. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 73 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 

108 inci maddesine eklenen Geçici 15 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "sigortalı olarak kaydı 
ve tescili yapılmış" ibaresinin "hizmeti" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

M. Akif Paksoy Recep Taner Mustafa Kalaycı 
Kahramanmaraş Aydın Konya 

AkifAkkuş Reşat Doğru 
Mersin Tokat 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet? ı . -. ••... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Taner, siz mi konuşacaksınız? 
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RECEP TANER (Aydın) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
RECEP TANER (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 sıra sa

yılı kanunun 73'üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanun'la değişmiş 108'inci maddesine eklenen geçici 
15'inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "sigortalı olarak kaydı ve tescili yapılmış" ibaresinin 
"hizmeti" şeklinde değiştirilmesi hakkındaki vermiş olduğumuz değişiklik önergesiyle ilgili söz almış 
bulunmaktayım. Şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu madde, köy ve mahalle muhtarlarının ve hizmet akdine bağlı olmak
sızın kendi adına ve namı hesabına çalışan bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek 
kazancı sahiplerinin, gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların, gelir vergisinden 
muaf olup esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kurulan meslek odalarına kayıtlı olanların, anonim şir
ket kurucu ortaklarının veya yönetim kurulu üyesi olanlar gibi sigortalı sayılan kişilerin prime esas 
kazançlarını düzenlemektedir. 

"82'nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şar
tıyla, kendileri tarafından belirlenip beyan edilecek prime esas kazanç beyan edilmediği takdirde 
ödeyecekleri primler daha önceden ödemiş oldukları gelir basamaklarının karşılığı olan basamaklar 
ve tutarlar üzerinden alınacaktır." şeklinde. 

Vermiş olduğumuz değişiklik önergesinin amacı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce si
gortalı olarak kaydı ve tescili yapılmış olanların yanı sıra, kaydı ve tescili olmamakla beraber hizmeti 
bulunanların da bu kanunun yürürlük tarihinden sonra kayıt ve tescilini yaptırarak bu kanundan fay
dalanmalarını temin etmektir. 

Değerli milletvekilleri, yasanın genel gerekçesine baktığımızda, amaç, aktif ve pasif dengesini 
düzeltmek olarak gözükmektedir. Kapsamdaki sigortalı sayısının artırılması için bu düzenlemeye ih
tiyaç olduğu kanaatindeyiz. 

Görüşmekte olduğumuz kanun, işçi, memur, esnaf, sanatkâr, işveren ve çiftçi kesimini ilgilen
diren bir kanun. Sosyal Güvenlik Yasası'nın görüşmeleri sırasında Sayın Bakanımız ilgili kesimlerle 
görüşülerek onların görüş ve taleplerinin değerlendirildiğini belirtmişti. Fakat orada bazı kesimlerin 
temsil edilmediğini, ama onlarla ilgili düzenlemelerin de yapılmakta olduğunu görmekteyiz. Sosyal 
taraflardan Sosyal Sigortalar Kurumunu ilgilendiren işçi kesimini temsilen işçi sendikaları, Emekli 
Sandığını temsilen memur sendikaları orada olmasına rağmen, BAG-KUR kesiminin temsilcileri 
olan esnaf odaları birliklerinin, sanayi ve ticaret odalarının, ticaret borsalarının veya zirai BAG-KUR 
ve isteğe bağlı zirai sigortayla ilgili olarak ziraat odalarının temsilcilerinin bu sosyal taraflardan sa
yılarak görüşlerinin alınmadığı da bir gerçektir. 

Anayasa'mızın 2'nci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olduğunu be
lirtmektedir. Sosyal devlet, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği sağlamak için sosyal harcamalara katkı 
sağlayan devlettir. Devletin, eğitim, sağlık, adalet, güvenlik gibi asli görevlerini yerine getirmek için 
herkese eşit bir şekilde pay ayrılması gerekir. 

AB üyesi ülkeler, sosyal koruma harcamalarına, gayrisafı yurt içi hasılalarının yüzde 20'si ci
varında, Fransa ve Almanya yüzde 20'nin üzerinde pay ayırırken, maalesef, bu oran Türkiye'de 
yüzde 9 civarlarındadır. Sosyal boyutları iyice değerlendirilmeden, sadece aktüeryal hesaplarla ya
pılacak olan bir değerlendirme, sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 2008 yılının Şubat ayında, "ihtilaflı kamu alacaklarının tahsili" adı al
tında, büyük firmalara vergi yapılandırması sağlandı. Şu anda da, komisyonlarımızdaki yapılan 
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görüşmelerle, spor kulüplerinin, vergi, resim, harç gibi borçları yapılandınlmakta. Sosyal olarak, şu 
anda, Kurumun borçlu durumda olan BAG-KUR kesiminin ise, maalesef, borçlarıyla ilgili bir yapı
landırma gündemde değil. Esnaf, sanatkâr, sanayici ve iş adamlarıyla ilgili... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Taner, konuşmanızı tamamlayınız; buyurun. 
RECEP TANER (Devamla) - . . .Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının ödenebilir ve adil 

bir şekilde yapılandırılmasını talep etmekteyiz. 
İlim olan Aydın'da esnaflarla ve sanatkârlarla görüştüğümüzde, çıkarılan yeni Sosyal Güvenlik 

Yasası'nın ruhuna uygun bir yapılandırma talep etmekteler. Bununla ilgili olarak da Milliyetçi Ha
reket Partisi olarak vermiş olduğumuz bir değişiklik önergesiyle, geçici maddelere ilave bir öner
geyle, esnaf, sanatkâr ve çiftçilerimizin BAG-KUR borçlarının, sağlık primlerinden arındırılarak 
yeniden yapılandırılmasını talep edeceğiz. Bu konuda da sayın milletvekillerimizin desteklerini bek
lemekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu duygu ve düşüncelerle vermiş olduğumuz değişiklik 
önergesinin kabulü doğrultusunda desteklerinizi bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Geçici madde 15'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Geçici madde 16 üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 73. 
Maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 
eklenen Geçici Madde 16 nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Rasim Çakır 
Malatya İstanbul Edirne 

Çetin Soysal Ali Rıza Öztürk 
İstanbul Mersin 

"Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılara ilişkin geçiş hükmü 
Geçici Madde 16- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ma

halle ve köy muhtarları ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için 80 inci maddenin ikinci fıkra
sının (a) bendinde belirtilen "otuz" ibaresi ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için, bu Kanunun 
6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen "otuz" ibaresi, bu maddenin yürürlüğe gir
diği yıl için "onbeş" olarak uygulanır ve prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere 
takip eden her yıl için bir puan artırılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka

rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 73 üncü Maddesi ile 5510 sayılı Ka
nuna eklenen geçici 16 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 15/04/2008 
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Ufuk Uras Hasip Kaplan Hamit Geylani 
İstanbul Şırnak Hakkâri 

Selahattin Demirtaş Sevahir Bayındır 
Diyarbakır Şırnak 

Geçici Madde 16- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan köy 
muhtarları ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için 80 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ben
dinde belirtilen "otuz" ibaresi ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için, bu Kanunun 6 ncı mad
desinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen "otuz" ibaresi, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 
"onbeş" ibaresinin "yirmi yıl süre ile onbeş olarak uygulanır ve prime esas günlük kazancın otuz ka
tını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılır." "Kendi adına ve hesabına çalışanların 
sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz Başkanım. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, bizim grubumuzun da bir önergesi vardı 73'e 16'da. 
BAŞKAN - Geçici 15'te vardı, demin görüştük. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır, 16'da da var. 
BAŞKAN - Arkadaşlara sorayım, benim önümde yok. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Hatta konuşmacımız Sayın Hakan Coşkun oraya gelip imzasını da 

koydu. 
BAŞKAN - Sayın Coşkun, ne zaman imzaladınız önergeyi? Yoksa başka bir madde mi? 
HAKAN COŞKUN (Osmaniye) - İmzaladım efendim. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır efendim, 16. 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Geçen hafta gelip imzalamıştı. 
BAŞKAN - Sayın Vural, 17ve 18'devar, 16'da bir karışıklık olmasın, bizde gözükmüyor çünkü. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır efendim, karışıklık yok, önceden hazırlandı, imzalandı ve ve

rildi. -
HAKAN COŞKUN (Osmaniye) - Geçen hafta gelip imzalamıştım efendim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum. 

' Kapanma Saati: 21.35 

• 

•'•'•i^tfffıtiİUKJI ,-
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 21.44 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90'inci Birleşiminin Be
şinci Oturumunu açıyorum. 

119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka

rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 73 üncü Maddesi ile 5510 sayılı Ka
nuna eklenen geçici 16 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 15/04/2008 

Ufuk Uras (İstanbul) ve arkadaşları 
Geçici Madde 16- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan köy 

muhtarları ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için 80 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ben
dinde belirtilen "otuz" ibaresi ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için, bu Kanunun 6 ncı mad
desinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen "otuz" ibaresi, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 
"onbeş" ibaresinin "yirmi yıl süre ile onbeş olarak uygulanır ve prime esas günlük kazancın otuz ka
tını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılır." "Kendi adına ve hesabına çalışanların 
sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz. 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Sayın Uras konuşacak. 
BAŞKAN - Sayın Uras, buyurun. (DTP sıralarından alkışlar) 
MEHMET UFUK URAS (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli vekiller; bugün öğleyin Sayın Küba 

Büyükelçisinin davetiyle, konutunda birlikte yemek yedik. Kendisine Küba Dostluk Grubuna Mec
lisimizden 390 milletvekilinin başvurduğunu söyledim, çok mutlu oldular. 

Şimdi, bu yasa tasarısı görüşülürken şaşırdığım bir konu var: Bu 390 milletvekilimiz, sadece salt 
turistik amaçla değil de, Küba deneyimi nasıl, oradan nasıl bir etkileşim içerisinde olabiliriz gibi 
süfli değil ulvi amaçlarla bu ilgiyi duyuyorlarsa -biliyorsunuz Küba'da kamusal eğitim, kamusal sağ
lık var- demek ki bu 390 milletvekilinin desteğiyle bu yasanın mantığı dışında bir yaklaşımı pekâlâ 
benimsemek mümkün. Çünkü en son Michael Moore'un belgeselinde kanıtlandığı gibi, çok özendi-
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ğimiz, öykündüğümüz Amerika Birleşik Devletleri karşısında çok kaliteli bir sağlık hizmeti pekâlâ 
sunuluyor, sunulabiliyor ve bir tayfun olduğu zaman oraya bir yardım getirilebiliyor. Dolayısıyla bu 
390 milletvekilimizin sağduyusuna, öngörüsüne güvenmek durumundayız. Umarım, bu doğrultuda 
önümüzdeki maddelerde tutum alırlar. 

Şimdi, siyasette olsun diğer alanlarda olsun, biz, insanların hep makul ve rasyonel davrandık
larını bekliyoruz, böyle olmadığı zaman da şaşırıyoruz "Trafik canavarı" diyoruz, "Enflasyon cana
varı", "IMF canavarı..." Ama bildiğiniz gibi liberalizmin "teker teker bireylerin çıkarının toplamının 
toplumun çıkarı olduğu" tezi doğru olmadığı için biz sosyal devleti savunuyoruz, sosyal politikaları 
savunuyoruz; o doğrultuda yemin ettik, yasanın da bu doğrultuda çıkması gerekiyor. 

Siyaset, kaynaklarını yeniden paylaşımı ise bu çerçevede "sosyal politikalarla egemen siyaset" 
anlayışı tepeden siyasete dayanırken, tepeden siyaset de bizi tepelerken, işte, bu sosyal devlet, sos
yal politikalarla daha eşitlikçi bir yaklaşım söz konusu olabiliyor ama hayata ezenlerin gözüyle ba
kanların ezilenlerin sorunlarını çözemediğini görebiliyoruz ve toplumun her tarafında gördüğümüz 
tepkiler o yüzden son derece önemli bir hayatiyet göstergesi. 

Bildiğiniz gibi, en kötü kölelik "gönüllü kölelik" ve sadece ülkemizde değil, sosyal devletin 
bütün kazanımlannı ortadan kaldırmaya yönelik neoliberal politikalara karşı -Fransa'sı, İtalya'sı, 
Yunanistan'ı- her yerde bu tepkileri görüyoruz. Türkiye'de de dünyada da ilericilik ve gericilik, as
lında eşitlik ve özgürlük karşısındaki tutumla anlaşılıyor. Dün ilerici olan bir hareket bugün pekâlâ 
gerici olabiliyor ve bugün biz, neoliberalizmin porsumuş, son kullanım tarihi dolmuş bir ideolojisi 
ekseninde teker teker bu maddelere bakıyoruz. Hâlbuki "serbest rekabet" dediğimiz, aslında en uygun 
olanın hayatta kalması ise sosyal devlet politikalarımızla her alanda bu zemini değiştirmemiz ve bir 
paradigma değişikliğine gidebilme şansımızın 21 'inci yüzyılda hâlâ olduğunu düşünmek gerekiyor. 

Şimdi, bu toplumun mağdurları emekliler, kadınlar, bütün bu emekliliği hak etme koşulları zor-
laştırıldığında, mevsimlik ve esnek çalışanlar gibi belli çalışan kesimler için neredeyse imkânsız hâle 
getirildiğinde ve kapsamı giderek genişleyen atipik ve standart olmayan istihdam biçimleri altında 
çalışan işçiler için emekliliğin uzak bir düş hâline geldiğini görüyoruz ve bu kategoride en birinci du
rumda olanlar yine esnek çalışan kadın işçiler oluyor. Çünkü bugün sadece Türkiye'de değil, dünyada 
esnek çalışma biçimi içinde çalışan işçilerin, emekçilerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. 
Çünkü bu durumun en önemli nedeni, aile içindeki ev işlerini ve tüm aile fertleriyle ilgili bakım hiz
metlerinin hemen hemen tamamının kadınlar tarafından yapılması ve bu işlerin çokluğu nedeniyle ka
dınlar evden uzun süreliğine ayrılamıyorlar ve erkekler gibi tam zamanlı işlerde çalışamıyorlar. 
Türkiye'de, bir yandan kamunun yuva, kreş, yaşlı bakımevi gibi olanaklar sağlamaması, öte yandan 
iş yasaları kapsamında özel sektörde çalışanlara bu tür hizmetleri sunması için ciddi bir çaba har
canmıyor olması, kadınların tam zamanlı işlerden uzak durmalarına neden oluyor. Zaten Hükümetin 
de kadın istihdamını artırma politikalarının başında "güvenceli esnek çalışma" biçimini seçtiğini gö
rüyoruz. Hükümet, esnek çalışma biçiminin güvenceli olduğunu iddia etmesine karşın, yasa tasarısı, 
bu güvencenin erişilebilir bir güvence olmadığını çok açık bir şekilde bizlere gösteriyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uras, konuşmanızı tamamlayınız. ,• 
Buyurun. 
MEHMET UFUK URAS (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Bu tasarıya göre, esnek çalışma biçimi içinde çalışan kadın işçilerin, kısmi süreli iş akitleri, evde 

çalışma vesaire gibi esnek çalışma ilişkisi içerisinde istihdam edildiği günler için zorunlu sosyal 
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sigorta kapsamı içinde, bu günler için tam süreli çalışanlar gibi kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına 
tabi olacaklarını biliyoruz. Örneğin, esnek çalışan kadın bir işçi bir ayın on günü çalışmakta ise, ça
lıştığı günle orantılı prim mükellefiyeti çerçevesinde sistem içinde oluyor. 

Bütün bu tartışmaları yaparken unutmamamız gereken rakamlar var. Bunlardan bir tanesi de, ör
neğin, Avrupa Birliğinde elli yaş altı kalp krizinde Türkiye, yirmi iki Avrupa ülkesi içerisinde bi
rinci sırada oluyor. Yirmi iki Avrupa ülkesi içerisinde elli yaş altı kalp kriziyle birinci sıradayken 
sizin bu yaklaşımınızın hangi vicdana sığdığını takdirlerinize bırakıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Olur Sayın Öztürk. 
Teşekkür ederim Sayın Uras. 
Önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yok

tur. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.52 

• 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 21.59 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90'ıncı Birleşiminin Al
tıncı Oturumunu açıyorum. ' = , 

119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Önergenin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 
Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. Karar yeter sayısı vardır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 73. 
Maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 
eklenen Geçici Madde 16' nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) ve arkadaşları 
"Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılara ilişkin geçiş hükmü 
Geçici Madde 16- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ma

halle ve köy muhtarları ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için 80 inci maddenin ikinci fıkra
sının (a) bendinde belirtilen "otuz" ibaresi ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için, bu Kanunun 
6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen "otuz" ibaresi, bu maddenin yürürlüğe gir
diği yıl için "onbeş" olarak uygulanır ve prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere 
takip eden her yıl için bir puan artırılır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepi

nizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, burada istediğimiz nedir biliyor musunuz? Yasanın ilgili maddesinin ba

şına bir tek "mahalle" ekliyoruz. Başka bir şey istemiyoruz ya, bir tek "mahalle" ekliyoruz "mahalle 
ve köy" diyoruz. Zaten "köy" var, bir tek "mahalle" ekliyoruz. Yani çok bir şey mi istiyoruz ki Ko
misyon: "Hayır..." Hükümet: "Hayır..." Ya bir tek "mahalle" istedik, başka bir şey yapmadık arka
daşlar. 

- 6 3 8 -



TBMM B:9Ü 15 . 4 . 2008 O: 6 

FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Sen şimdi mahalle baskısı yapıyorsun! 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, ben sosyal güvenlik tasarısı 

alt komisyondayken bu sorunu arkadaşlarıma ilettiğimde Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri anla
yışla karşıladılar -teşekkür ediyorum- ve köy muhtarlarının da tarımsal kesimde çalışanlar gibi prim 
ödemesi yönündeki talebimizi kabul ettiler ve bu yasaya getirdiler. Burada aslında bizim talebimiz 
köy ve mahalle muhtarlarıydı. 

Değerli arkadaşlarım, belki Ankara ve İstanbul'da çok belirli muhtarlar... Onlarda gözünüz ol
masın, şu anda artık hiçbir şeye para vermiyor kimse. Artık her şey kalktığı için -ikametgâh kalktı, 
şu kalktı, bu kalktı artık- onlar da kiralarını zor veriyorlar. Gelin... Özellikle Anadolu'da, özellikle 
mahalle muhtarları dükkânı açmak için, muhtarlığı açmak için oraya gelecek araba parası bulamı
yorlar. Etmeyin, tutmayın, gelin bu yasada "köy ve mahalle muhtarları" olarak kabul edelim, mahalle 
muhtarlarımız da bu haktan yararlansın. 

Değerli milletvekilleri, geçen dönem de bu dönem de muhtarlarımızın özlük haklarıyla ilgili 
verdiğimiz yasa teklifinde, Meclis Genel Kurulunun iradesi -ben burada tüm parti gruplarına geçen 
dönem de teşekkür ediyorum, bu dönem de- evet, muhtarlarla ilgili sosyal güvenlik ve sosyal hak
larla ilgili yasa teklifini görüşelim dedi. Meclis Genel Kurulu bunu kabul etmesine rağmen, 37'nci 
maddeden getirdik ama 47'nci sırada bekliyor. Niye bunu getirmiyorsunuz? Getirin. Tüm arkadaş
lar. .. Geçen sene de, geçen dönem de ilk, birinci yılda sıraya girdi. Arkadaşlar, dönem bitti, hâlâ sı
rası gelecek. Hep ötelediler, ötelediler, ötelediler. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasayı da bir an önce konuşmamız lazım. Özellikle, burada muhtarla
rımızın çok önemli sorunları var. Şimdi, burada rakamı Sosyal Güvenlik Kurumu versin. Komis
yonda ve alt komisyonda arkadaşlar, kaç tane muhtarın icralık olduğunu ben söylemeyeyim, 
arkadaşlarım söylesin çünkü biz söylesek inanmıyorsunuz. 

Arkadaşlar, şu anda Sosyal Güvenlik Kurumuna icralık durumuna düşen ve en az, minimum 
borçları 25-30 bin lira olan, eski tabirle 25 milyar, 30 milyar olan, yaklaşık 17 bin tane muhtarımız 
var. Rakam burada. Bu rakamı... 

Bakın, bir kere bir de bunların büyük sorunu var. Bunlar daha önce, biliyorsunuz, bir kolaylık 
sağlandı ama bu insanlar, muhtarlar gidip, sosyal güvenlik barışı adı altında sağlanan kolaylığa, bir 
ay ödediler, ödeyemediler. 

Gelin, bu yasayla birlikte, ödenmeyen, özellikle muhtarların ödenmeyen borçlarıyla ilgili -biraz 
sonra bir daha söyleyeceğim- gelin bir yasa teklifi verip -var yasa teklifi- onları da gözden geçire
lim. 

Muhtarlar demokrasinin ilk adımı arkadaşlar. Onlar da bizim gibi seçilmiş, onlar da halka hiz
met etmek istiyorlar. Onların bizden farkı ne? Onların bizden bir farkı var mı? Ama her nedense çı
kıyoruz burada -geçen dönem en az 8-9 kez gündeme getirdik- "muhtar emmi" "muhtar baba" diyoruz 
fakat sorunu çözmeye gelince hepimiz kaçıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine giren ve 47'nci sırada 
olan ve 47'nci sırada gündeme alınan muhtarlarla ilgili, özlük haklarıyla ilgili yasa tasarısını Hükü
met bir an evvel getirsin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aslanoğlu. 
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FERÎT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Yoksa, buraya ayda bir grup önerisi olarak ben 
getirttireceğim. Bunu siz istiyorsunuz arkadaşlar, buraya girmesini siz istediniz. Hepiniz beraber 
kabul ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ama neden getirmiyorlar? Korucularla ilgili, mahalle 
bekçileriyle ilgili... Bunlar toplumun birer sosyal yarası, bunlar demokrasinin ilk bacağı, muhtarlar. 
Gelin, çok değerli Meclis, değerli tüm üyeler, değerli tüm milletvekillerim, başına sadece -öneride 
başka bir şey istemedik- "mahalle" kelimesini koyduk, "mahalle"yi çok görmeyin. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Geçici madde 16'yı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. . i ' •*!.' 
Geçici madde 17 üzerinde iki önerge vardır, önergeleri okutuyorum: - . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 73. 
Maddesi ile değiştirilen 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun geçici 17. maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Süha Okay Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
İstanbul Ankara Malatya 

Şevket Köse Abdulaziz Yazar Esfender Korkmaz 
Adıyaman Hatay İstanbul 

Vahap Seçer 
Mersin 

"Ancak, sigortalı ya da hak sahipleri daha sonra müracaatları tarihindeki 80 inci maddenin 
ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının ta
mamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık sü
resi olarak değerlendirilir. " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 73 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 

108 inci maddesine eklenen Geçici 17 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağı
daki fıkranın eklenmesini ve üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Beytullah Asil Recep Taner Mustafa Kalaycı 
Eskişehir Aydın Konya 

Mehmet Günal Muharrem Varlı 
Antalya Adana 

"Prim borçlarının hesabında, sağlık sigortası prim borçları ve buna ilişkin gecikme faizi, zam ve 
cezaları dikkate alınmaz." 

"Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci ve üçüncü fık
rası hükmü uygulanır." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılamıyoruz efendim. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Asil konuşacaklar. 
BAŞKAN - Sayın Asil, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 119 sıra sayılı Kanun 

Tasarısı'nm 73'üncü maddesiyle 5510 sayılı Kanun'un 108'inci maddesine eklenen geçici 17'nci 
maddenin ikinci fıkrasında, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışanlardan, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre tescilleri yapıldığı hâlde, bu 
maddenin yürürlük tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere 
ilişkin prim borçlarının ödenmesine ilişkin bir düzenleme getirmektedir. 

Nedir bu düzenleme? Prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçla
rının ödenmesine ilişkin kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden ay başından 
itibaren altı ay içerisinde ödeme hükmü getirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu maddeyi düzenlerken, bu maddeyi düzenleyenler şu soruyu kendile
rine sordular mı: Bu insanlar 40 katrilyon liraya yaklaşan borçlarını bugüne kadar niçin ödememiş
lerdir; üstelik, bu insanlara son beş yıl içerisinde 2 defa da ödeme kolaylığı getirilmiş olmasına 
rağmen? Ödeyememişlerdir değerli arkadaşlanm, ödeyememişlerdir. Niçin ödeyememişlerdir? Çünkü 
beş yılı aşan iktidarınızda bu insanlar yoksullaştırılmışlardır. Nedir bu insanları fakirleştiren? Beş 
yılı aşan iktidarınızda uyguladığınız yanlış politikalar. 

Değerli milletvekilleri, tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan bu insanları fakirleşti
ren nedenler: Uyguladığınız hayvancılık politikalarındaki yanlışlıklar, girdi maliyetlerindeki izahı 
mümkün olmayan artışlar, tarımda piyasa düzenleyici olarak çok önemli görevleri olan et kombina
larının "özelleştirme" adı altında emlak değerinin bile karşılanmadığı bedellerle elden çıkarılmasıdır. 

Yine, piyasa düzenleyici olarak piyasaları kontrol eden Toprak Mahsulleri Ofisi devreden çıka
rılmış, yüzlerce ajans müdürlükleri kapatılmış, harman dönemlerinden köylü tüccarın insafına terk 
edilmiş, kış döneminde ise tüketiciler tüccarın insafına terk edilmişlerdir. 

Yine, AKP İktidarları döneminde, asla yapılmaması gereken bir şey daha yapılmış, tüketici bir
liklerinin başına partililer getirilmeye çalışılmış ve bu birlikler amacına uygun çalışmalar yapama
mışlardır. 

Değerli milletvekilleri, tarımda kendi adına çalışanın durumu bu iken, kendi adına ve hesabına 
çalışan esnafımızın durumu nedir? Vakit darlığı nedeniyle sadece satır başlarıyla bir iki konuya de
ğineceğim. 

Değerli milletvekilleri, yine bu iktidar döneminde söz verilmesine rağmen hipermarket yasası çı
karılmamış, sadece benim seçim bölgem olan Eskişehir'de şehrin tam merkezine iki adet devasa alış
veriş merkezi yapılmış, esnaf iş yerlerini kapatmak zorunda kalmıştır. Lojistik firmalar lehine yapılan 
düzenlemeler, mazot fiyatlarında yapılan, izahı olmayan artışlar, kamu kurum ve kuruluşlarının ta
şıma ihalelerinde adam kayırma nedeniyle taşıyıcılar kooperatifinin yaptığı işlerin "çantacı" diye ni
telendirilen komisyonculara peşkeş çekilmesi şoför esnafını da yok olma noktasına getirmiştir. 
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Bu şartlar altında bu insanlarımızın BAG-KUR primini ödeyebilmeleri de mümkün olmamıştır, kısa 
vadede de bu mümkün görülmemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) •.-
BAŞKAN - Buyurun Sayın Asil. 
BEYTULLAH ASİL (Devamla) - Değerli milletvekilleri, amacımız bağcı dövmek değil de üzüm 

yemekse, iktidarınız tarafından zor duruma düşürüldükleri için BAĞ-KUR primlerini ödeyememiş 
bu insanlarımıza biraz merhamet gösterelim. Prim borçlarının hesabında faydalanmadıkları sağlık 
sigortası prim borçları ve buna ilişkin gecikme faizi, zam ve cezalan dikkate almayalım. Böylece 
borçlar bir nebze olsun ödenebilir olacak, bu insanlar daha fazla mağdur olmayacak, prim alacakları 
nedeniyle zor duruma düşen sosyal güvenlik kurumları da bu kamburdan kurtulacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, bu Parlamentonun asli görevi bu milletin sıkıntısını giderecek tedbirleri 
alacak çalışmaları yapmaktır. Önergemizin kabulü yönünde oy kullanacağınızı umuyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) . :•„• ' • .••• 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 73. 
Maddesi ile değiştirilen 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun geçici 17. maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kemal Kıhçdaroğlu (İstanbul) ve arkadaşları 
"Ancak, sigortalı ya da hak sahipleri daha sonra müracaatları tarihindeki 80 inci maddenin ikinci 

fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını, 
borcun tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi ola
rak değerlendirilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aslanoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine ne is

tiyoruz burada biliyor musunuz? Diyor ki burada: Prim borçlarını ödüyor. 80' inci maddenin ikinci 
fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını, 
borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödersin. 

Değerli milletvekilleri, bu yasa çıktı, herkesin prim borçlan tebliğ edildi. Mayıs, haziran, temmuz... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ama "Müracaatları hâlinde." diyor bakın. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Şimdi, efendim, gelin insanların inisiyatifi ye
rine siz verin. 

Hemen ben borcumu ödemeye müracaat edeceğim. "Üç ay içinde öde." diyorsunuz. Şimdi, hangi 
bölgede, hangi ürün kaldırılıyor arkadaşlar ya? İnsaf edin ya, insaf edin. Diyelim ki fındık. Ne zaman 
satacak, ne zaman para girecek? Bu, her şey efendim. 

Şimdi burada diyoruz ki... 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bugün için değil, bir zamanlar için geçerli. Beş ay sonra da 

geçerli beş yıl sonra da geçerli. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Tamam. 
Burada diyoruz ki gene üç ay değil, bir yıl verelim insanlara. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Kayısıyı söyle. Kayısıdan ne zaman mahsul alırız! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Şeyde, para ancak Aralıkta, Ocakta geçer eline. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - O zaman Kasım ayında... 
BAŞKAN - Sayın başkanlar, Sayın Aslanoğlu, karşılıklı konuşmayalım. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Sayın Elitaş, niye bir yıl yapmıyorsun, niye yap

mıyorsun bir yıl, sebebi ne, niye üç ayda niye bir yıl değil? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Müracaat tarihinden itibaren. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Tamam. 
BAŞKAN - Sayın grup başkan vekilleri arkadaşlarım lütfen... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - İnsanlara bu şeyi niye vermiyorsunuz? 
Değerli milletvekilleri, şimdi sizin kafanıza bir soru atıyorum. Benim bildiğim beş yıl önce... 

(AK Parti sıralarından "atma" sesleri) Atayım, atayım, dur biraz düşünün. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Vaktin doluyor vaktin, sen konuş. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Efendim, bir soru sorayım da biraz daha düşün

sünler Sayın Grup Başkan Vekilim, biraz daha düşünsünler. 
Beş yıl önce 1 birim benzin 100 lira ise 1 litre benzin, mazot 55 kuruştu. Doğru mu? 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yüzde 70'i. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Biraz hafıza kayıpları var arkadaşların! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - O şekilde değil! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Nasıl ya! Herhalde ben size rakam vereyim bey

ler, doğru söylüyor Oktay Bey. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Çarşaf listeyi çıkardınız. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Şimdi ham petrol hiç ilgili değil. Ham petrolden 

o gün de bugün de imal edilen benzin ve mazotun maliyeti farklı mı? O gün de aynı maliyet, bugün 
de. Ham petrol 100 dolarsa da ondan çıkacak benzin de belli, mazot da belli. Doğru mu? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Mazot daha pahalı! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Şimdi 2005'te 100 liraymış benzin, 76 liraymış 

mazot. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bak yüzde 70 dedim ben, sen "55" dedin. 

- 6 4 3 -



TBMM B:90 15 . 4 . 2008 O: 6 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Beyler, bir dakika, önce dinlemesini öğrenin, 
ondan sonra, bak... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Elinde senin çarşaf liste var, tam bilmiyorsun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - 1 lira veya 76 yani 100 olarak. 1 birim... Birim 

konuşuyorum. Evet yani 1 lira benzinse, 76 kuruş mazotmuş. 2006'da 1 lira benzinse 80 kuruş olmuş 
mazot. 2007'de 1 liraysa 82 kuruşmuş, şimdi ise 1 liraysa 93 kuruş. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Bire bir. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Şimdi, hepsinin KDV'si ve ÖTV'si... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Çiftçiye hizmet ediyorlar! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Şimdi, burada, bu köylü, şu insan, demin bah

settiğim insanlar... Ne değişti? Maliyet mi değişti? O zaman benzin daha yüksek maliyetli, mazot 
daha düşük mü maliyetliydi? O zaman, yani, 1 litre benzini acaba çok mu daha fazla ham petrolden 
elde ediyordunuz? 

Beyler, kapalı şekilde, bu köylüyü yok etmek için, köylünün traktörünü yok etmek için ve ge
tirdiniz mazot fiyatlarını benzin fiyatına... Soruyorum: Hangi maliyet değişti de bire bir, başa baş ge
tirdiniz? Niçin? 

RECEP KORAL (İstanbul)-Euro dizel... ' 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Euro dizeli falan yok. O zaman da euro dizel 

vardı. O zaman da vardı. 
ALİ KOYUNCU (Bursa) - Yunanistan ile İngiltere'de mazot ile benzinin fiyatını biliyor mu

sunuz? Paritesini biliyor musunuz? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Çok uzağa gitmiyorum Beyefendi, 2007'nin ba

şındayım, 2007'nin başında. 100 lira biri, 82 lira biri. Şimdi ne oldu? Köylü? Köylüyü yok ettiniz. 
Bari şu bir yılı verin köylü mahvolmasın. 

OKTAY VURAL (İzmir)-Traktöre de benzin bağlatacaklar artık! . . , , 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ve traktörleri köylü artık sattı. " 
ALİ KOYUNCU (Bursa) - 46 mı, ne çıktı traktör satışları. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bu nedenle, değerli milletvekilleri, köylüye hiç 

değilse şu bir yıllık süreyi çok görmeyin. Bir yıllık sürede insan ürününü... Yoksa, birileri vuruyor 
başına köylünün ürününü tekrar... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bilmezsin ki önergeyle mazotu... Köylü diyoruz; 

sen, mazot ile köylüyü farklı tutuyorsun. Yazıklar olsun sana! 
Efendim, önergemin kabulünü rica ederiz. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Geçici madde 17'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Geçici madde 18 üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

- 6 4 4 -



TBMM B:90 15.4.2008 0 : 6 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 73'üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna 

eklenen geçici 18'inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Muharrem Varlı Recep Taner Mustafa Kalaycı 

Adana Aydın Konya 
Beytullah Asil Alim Işık 

Eskişehir Kütahya 
"Bu madde kapsamına girenler için yukarıdaki fıkralar gereğince Kurumun yükleneceği ilave gi

derler, ödeme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde faturası karşılığı Hazineden tahsil edilir." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Uygun 

görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADELET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Işık, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar; AK Parti sıralarından "Teşekkür 

et" sesleri) 
ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, öncelikle önergemizin gerek Komisyon gerekse Bakanımızca uygun gö

rülmesinden dolayı duymuş olduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. 
Bu önergemizle, ödeme tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde fatura karşılığı yapılan öde

melerin Hazineden tahsili amaçlanmakta. Dolayısıyla, ortaya çıkabilecek belirsizlikler ve keyfi uy
gulamaların önüne geçilmesi sağlanmakta. 

Ancak bu vesileyle söz de almışken birkaç konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de he
piniz seçim bölgelerine gittiğinizde gündemdeki bu tasarıyla ilgili vatandaşlarımızın birçok sorula
rına muhatap olmaktasınız, hepimiz olmaktayız. Birkaç örneği seçtim, onları aktarmak istiyorum. 
Özellikle, iyi niyetle Sayın Bakanımıza da bu tür bir problemin çözümünde yol bulması amacıyla 
bunu getirdim. Bir vatandaşımız şunu soruyor, diyor ki: "Sayın Vekilim, ben çocuğumu iç kulak 
ameliyatı yaptırmış birisiyim. Ameliyat yapan doktor, çocuğumun bundan sonra iç kulak işitme ci
hazı kullanarak hayatını sürdürebileceğini söyledi. Söz konusu cihaz, marka ve modele göre değiş
mekle beraber, 2.500 ile 5 bin YTL arasındaki fiyatlara sahip. Bu cihazı ithal eden aracı firmalar, 
hesaplarına para yatmadığı sürece cihazı bize teslim etmiyor. Fatura bedelinin devletten tahsili için 
ise yaklaşık beş-altı ay geçiyor. Ben, bir SSK'lı olarak bu parayı bulmakta zorluk çekiyorum. Çocu
ğumun insanca yaşayabilmesi ve eğitim öğretimine devam edebilmesi için, acaba bir organ mafya
sına böbreğimin birini satmam mı gerekiyor? Bu konuda bir çözüm bulabilir misiniz Meclis olarak." 

Bu ve buna benzer özellikle ithal cihazlarda gerçekten böyle bir ödeme problemi var. Çözü
münü de kendisi söylüyor, ne yapabilir Meclis dediğimde: "Acaba, bu ve buna benzer ithal cihazlar 
ilgili tedavinin görüldüğü hastane tarafından hasta sahiplerine verilemez mi ya da bu cihazları satan 
aracı firmalar, yapılacak bir düzenlemeyle, bedelini yine ileride hazineden almak kaydıyla, bunu, pa
rasını hesaplarına bizden peşin yatırmasını istemeden veremezler mi?" diye söylemektedir. Bunu, 
huzurunuzda ilgili Bakanımıza aktarmak istedim. 

- 6 4 5 -



TBMM B:90 15 . 4 . 2008 O: 6 

Bir diğer vatandaş grubumuz "22 Temmuz 2007 seçimlerinden kısa bir süre önce yeşil kart sa
hibi olduk ve memnun olduk. Dolayısıyla, bu memnuniyetin karşılığında da seçimlerde iktidar par
tisine çalıştık, oy verdik, ancak kısa bir süre sonra ne yazık ki yeşil kartlarımız elimizden alındı. 
Acaba, Hükümet ya da ilgili Bakan, bize bu yeşil kartları veren kamu görevlileri hakkında herhangi 
bir işlemde bulundu mu? Bunu özellikle ilgili Bakanımızın ağzından duymak istiyoruz. Yani bu suç 
bizde olduğu kadar, bu kartı bize veren görevlilerde de olmalı. Acaba görevliler nasıl cezalandırıldı? 
Bunu sorabilir misiniz." dediler. Ben elçiyim, size aktarmak durumundayım. 

4/C ve 4/B kapsamında çalışan birçok vatandaşımız çalışmadıkları, yani, işten çıkarıldıkları dö
nemlerde sosyal güvenlik primlerinin ödenmediğini, birçok 4/C'linin teknik ve kalifiye personel du
rumunda olup, özellikle ilköğretim okullarında hizmetli kadrolarında istihdam edildiklerini 
söylüyorlar. Aynı işi yapan diğer kadrolu hizmetliyle aralarında önemli derecede ücret farkının ol
duğunu dile getirdiler. "Acaba, biz yine kamu kurumlarımızın ihtiyacı olan bölümlerinde teknik per
sonel olarak istihdam edilemez miyiz ya da aynı işi yapıyorsak, bu işi diğer kadrolularla aynı ücretle 
yapamaz mıyız?" diye dile getirmektedirler. 

Benden önceki değerli konuşmacılar da dile getirdi, BAG-KUR esnafları işlerinin son yıllarda 
özellikle giderek hızla bozulduğunu ve sosyal güvenlik primlerini ödeyemez duruma geldiklerini 
ifade ediyorlar. "Acaba bu konuda bize yeniden bir yapılandırma yapılarak bir imkân tanınamaz mı?" 
diye bunu da iletmemi istediler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aktarmaya çalıştığım bu konular gerçek hayattan seçil
miş, hakikaten acı ama gerçek örnekler. 

Bu vesileyle, önergemizi baştan da kabul etmenizden dolayı teşekkür ediyor, hepinize saygıla
rımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde geçici madde 18'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 19 üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 73 üncü maddesinin Geçici 19 

uncu Maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

K. Erdal Sipahi Yılmaz Tankut Mustafa Kemal Cengiz 
İzmir Adana Çanakkale 

Mustafa Kalaycı Beytullah Asil 
Konya Eskişehir 

"Bu kanunun yürürlük tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa ça
lışmaya başladığı tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan 
ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalıların, başka birisinin bakımına sürekli 
muhtaç derecede malul sayılanlar için, sigortalılık süresi aranmaksızın en az 1800 gün malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALÎ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
Sayın Başkanım, izin verirseniz bir iki cümlelik bir açıklama yapma ihtiyacını duyuyorum. 
Biraz önce Alim Işık arkadaşımız "Tıbbi cihazların devlet tarafından alınması acaba mümkün 

olmaz mı?" diye bir vatandaşımızın mektubundan alıntı yaparak bir soru yöneltmişti. 
Tıbbi cihazların artık hastanelerde yatan vatandaşlarımız için hastaneler tarafından alınmasını 

sağlayan bir düzenlemeyi Sağlık Uygulama Tebliği ile 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren başlattık. 
Bunu, Sayın Işık'a ve televizyonları başında bizi dinleyen vatandaşlarımıza bilgi için arz ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın Vural, kim konuşacak? 
OKTAY VURAL (İzmir) - Mustafa Kemal Cengiz. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Cengiz (MHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA KEMAL CENGİZ (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, gö

rüşülmekte olan bu 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 73'üncü maddesinin geçici 19'uncu maddesi
nin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere, Kâtip Üyenin okuduğu maddeyi teklif ettik. 

Tabii, biz bunu 71 'inci madde için hazırlamıştık ama buraya da şu anda koymayı uygun gördük. 
Sayın Bakanımızla da görüşmüştük, gruplarla da görüşmüştük ama belki yeri uygun oldu, olmadı bi
lemiyorum, gruptan arkadaşlar öyle söylüyorlar. Özellikle, bunu teklif etmemizin sebebini ben an
latmak istiyorum bu konuda. Eğer burada geçmezse uygun bir maddede veya daha bir sonraki en 
uygun kalıcı madde neyse oraya da, bütün gruplar olarak bir konsensüs hâlinde, konulursa vatan
daşlarımızın ve bu yöndeki mağdur olmuş halkımızın gerçekten mağduriyeti giderilmiş olacak. 

Özellikle bize gelen birçok mektupta, faksta ve telefonlarda anlatılmak istenen şu: Bir tane örnek 
vermek istiyorum ben. Özellikle Çanakkaleli, Ezine ilçesinden Mehmet Zehir yazmış. Kendisi ana
dan doğma sağır ve dilsiz ve çalışmış çabalamış, iki binin üzerinde, iki bin gün prim üzerinde, civa
rında bir primi elde etmiş. Fakat daha sonra gözlerinin de tamamen kör olması dolayısıyla da bu 
vatandaşımız ikinci bir kişinin yardımıyla, ikinci bir kişinin desteğiyle hayatını idame ettirmek zo
runda kalmış ve bunun gibi birçok, hem anadan doğma veya daha sonradan, çalışırken bu gibi du
ruma düşmüş insanlarımız var. Yani ne demek? Kendi hayatını... Kendi ayakları üzerinde kalamıyor, 
kendi kaşığını bile ağzına götüremiyor ve kendisi hiçbir iş yapamadığı gibi, bütün bu karanlıkta veya 
bağımlılıkta ikinci bir kişiye bağımlı olarak hayatının sonuna kadar yaşamak zorunda. 

Bu gibi konularla ilgili de yapmış olduğumuz araştırmada, özellikle 25'inci maddeye de bu öner
gemiz bizim uygundur. Orada da bin sekiz yüz iş prim günü vardır. Orada bağlantılı yapma, oradaki 
malullerin de paralelinde bir teklif getirdik ve biz burada diyoruz ki: Bu gibi duruma düşmüş, kendi 
ayaklan üzerinde duramayan ve kendi hayatını idame ettiremeyen, mutlaka bundan sonraki süreçte 
hanımına, çoluğuna çocuğuna veya hiç kimsesi yoksa, birisine mutlaka muhtaç olmuş ve onun yar
dımıyla hayatını idame ettirecek kişilerin, en az bin sekiz yüz iş günü yatırmışsa ve yıl aranmaksı
zın malulen emekliliğinin yapılmasını talep ettik. Belki uygundur veya değildir. 

İşte, burada, bizi bu akşam birçok kişi izliyor. Gerçekten bu yasanın değişik konularıyla ilgili biz
ler aranıyoruz. Geçende de Sayın Bakanım burada yok, yine teşekkür etmiştim ben kendisine. BAG-
KUR emeklisi olup, sigortalısı, emeklisi olup da çalışan ve vergi mükellefi olan arkadaşlarımız yaz 
aylarında mevsimlik çalışıyor. Üç ay çalışıyor veya iki buçuk ay çalışıyor ve bunlardan bir yıl des
tekleme primi kesiliyor. Sayın Bakanımıza anlattık, o da kabul etti. Önergemiz herhalde gelecek. 
Buna teşekkür etmiştik biz bütün arkadaşlara. Sayın Bakanımız yine yok, orada teşekkür ederken 
yine yoktu. 
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Bu konuda da mutlaka bir düzenlemeyi, sayın gruplarımızdan da, bundan sonra olursa da bek
liyoruz. En azından böyle bir problemin halkımızın arasında mevcut olduğunu, halk arasındaki in
sanların böyle bir beklentisi olduğunu, kendi hayatları artık başkasının eline muhtaç duruma düşmüş 
insanların da elinden tutmak ve onları hayata kazandırmak, hayatta onların, kaşığından suyuna kadar 
mutlaka birisinin ilgileneceği bir malullük durumunda da devletimiz mutlaka bu konunun da adilane 
bir şekilde sonuçlandırılması ve Bakanımızın da mutlaka buna hassasiyetle eğileceğini... Bu konu
nun mutlaka bu yasa içinde mütalaa edilerek bu gibi vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin gideril
mesi noktasında çaba sarf edileceğine olan inancımdan dolayı, bu duygularımızı da halkımızın 
duygularını da bu vesileyle dile getirdik. 

Ben emeği geçenlere, geçeceklere ve ilgililere teşekkür ediyorum. Yüce Meclise saygılar sunu
yorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

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

Geçici madde 19'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 20 üzerinde iki adet önerge vardır. 
Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 73 üncü maddesi ile düzenlenen 5510 sayılı Kanunun 

Geçici 20 nci maddesinin birinci, beşinci, altıncı ve onikinci fıkralarının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Elitaş Ertekin Çolak Yılmaz Helvacıoğlu 
Kayseri Artvin Siirt 

Turan Kıratlı Hamza Yerlikaya Reha Denemeç 
Kırıkkale Sivas Ankara 

"506 sayılı, Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şir
ketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için ku
rulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri 
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna devredilerek bu Kanun kapsamına alınır. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu Kararı 
ile en fazla iki yıl daha uzatılabilir, Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar." 

"Devir işlemi tamamlandıktan sonra sandıklarca ödenen aylık ve gelirlerin, bu Kanunun yürür
lük tarihinden önceki süreler için 506 sayılı Kanun, yürürlük tarihinden sonraki süreler için bu Kanun 
hükümleri uygulanmak suretiyle hesaplanacak aylık ve gelirlerin üzerinde olması halinde söz ko
nusu farklar, peşin değer hesabında dikkate alınır ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgililere 
ödenmeye devam edilir. Devir tarihinden sonra bu kişilerin gelir ve aylıklarının durum değişikliği ne
deni ile artırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeniden bağlanması işlemleri sırasında vakıf senetlerine 
göre yapılacak hesaplamalar ilgili sandıklar veya sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar ta
rafından Kurum kontrolünde yapılır. 

Devir tarihi itibariyle sandıklarda iştirakçi olanlar ile sandıklardan ayrılmış olup, aylık veya 
gelir almayanların sandıklara karşı hak sahibi olmaları halinde tahsis talep tarihi itibariyle aylıkları, 
bu Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükümlerine göre hesaplanır. Geçici 2 nci maddenin birinci fık
rasının (a) bendinin uygulanmasında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için 506 
sayılı Kanun hükümlerine göre Kurum tarafından ve vakıf senetlerine göre ilgili sandıklar ve sandık 
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iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar tarafından Kurum kontrolünde hesaplama yapılır, Geçici 2 nci 
madde kapsamında hesaplanacak aylıklar ile sandıkta geçen süreler dikkate alınarak sandık hüküm
lerine göre hesaplanacak aylıklar arasında fark olması halinde söz konusu farklar, peşin değer hesa
bında dikkate alınır ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgililere ödenmeye devam edilir. Bu 
kişilerin gelir ve aylıklarının durum değişikliği nedeni ile artırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeni
den bağlanması işlemleri sırasında vakıf senetlerine göre yapılacak hesaplamalar ilgili sandıklar veya 
sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar tarafından Kurum kontrolünde yapılır." 

"30/4/2008 tarihinden itibaren, sandıklarca bağlanmış/bağlanacak olan gelir veya aylıklara ya
pılacak artışlar, 506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir veya aylıklara yapılan artışlardan fazla ola
maz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 73 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna ek

lenen Geçici 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "yüzde 9,8" ibaresinin 
"yüzde 10,04" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla, 

Recep Taner Beytullah Asil Mustafa Kalaycı 
Aydın Eskişehir Konya 

Ahmet Orhan Münir Kutluata Mümin İnan 
Manisa Sakarya Niğde 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
AHMET ORHAN (Manisa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gecenin bu ilerleyen saa

tinde, üç haftadır görüşülmekte olan bu kanun tasarısıyla ilgili ben de bir şeyler söylemek istiyorum. 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasansı'nın 73'üncü maddesiyle 5510 sayılı Kanun'un 

108'inci maddesine eklenen geçici 20'nci maddesinin beşinci fıkrasında yapılmasını istediğimiz de
ğişiklik önergesi için söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İnsanoğlu, yaşamı boyunca yaşamını sürdürmek için çeşitli risklere karşı önlem almıştır. Bu 
önlem, her üretim biçimine bağlı olarak oluşan toplumsal formasyona göre oluşmuştur. Sanayileşme 
sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan sosyal güvenlik, ilk insandan beri önemli bir ihtiyaçtır. 
Çünkü insanın karşılaştığı risk ve tehlikelere karşı kendisini koruma hissi insanlık tarihiyle yaşıttır. 
Yarınlar endişesi, insanoğlunun bireysel gelişimine olumsuz etkide bulunmaktadır. Bununla birlikte, 
sosyal güvenlik ihtiyacı özellikle sanayileşme ile had safhaya çıkmıştır. İnsanoğlunun sosyal gü
venlik ihtiyacını karşılama çabası tarihî süreç içerisinde bireysel olmaktan çıkıp günümüzde 
toplumsal nitelikte bir öneme bürünmüştür. 

20'nci yüzyılın ikinci yarısıyla, gelişmiş ülkelerde refah devleti, gelişmekte olan ülkelerde 
sosyal devlet anlayışının en önemli göstergesi sosyal güvenlik oluşmaya başlamıştır. Bir başka ifa
deyle, gelirin yeniden dağılımını sağlayarak sosyal adaleti gerçekleştirmede en etkin sosyal politika 
aracı sosyal güvenlik olmuştur. Öyleyse yaygın söyleme göre öncelikli kaygımız sosyal güvenlik gi
derlerinin neden olduğu bütçe açıkları, kara delikler olmamalı, onun yerine kaygımız sosyal güven
lik ihtiyacının layıkıyla karşılanması olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, genel olarak sosyal güvenlik reformundan söz edildiğinde, öncelikle yar
dımları sağlayan kurumların bir çatı altında toplanması düşünülmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu 
sosyoekonomik durum dikkate alınarak sigortalılar arasındaki dengesizliğin giderilmesi başta olmak 

- 6 4 9 -



TBMM B:90 1 5 . 4 . 2008 O: 6 

üzere, genç yaşta emeklilik, yaşlılık aylıklarının hesaplanması ve sisteme devletin katkısının sağ
lanması gibi temel noktalarda farklı sosyal güvenlik yasalarında öngörülen normların birbiriyle tu
tarlı ve eşit hâle getirilmesi esastır. 

Sayın milletvekilleri, bankaların çalışanları için kurduğu sandıklar uzun süredir bazı bankalar 
için sorun teşkil ediyor. Hâlen on iki banka, dört sigorta şirketi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Bir
liği bünyesinde faaliyet gösteren personel sandıklarından bazıları emeklilerin aylıklarını ödemekte 
sıkıntı çekmektedirler. 

Sosyal güvenlik sisteminde aktüeryal dengenin sağlanabilmesi için normalde 4 çalışana 1 emek
linin düşmesi gerekirken yurdumuzda bu oran 1,99 çalışana 1 emekli düzeyinde bulunuyor. Banka
ların personel sandıklarında ise bu oran daha kötü durumda ve 1,09 çalışana karşılık 1 emekli düşüyor. 

Dolayısıyla zaman yetersizliğiyle tamamına değinemediğim sorunların tamamıyla bir anda çö
zümlenemeyeceği gerçek olup bu önergeyle, 2007 yılında hazine ihaleleri bileşik faiz oranlarının 
yüzde 18,8; yıllık ortalama TÜFE oranının yüzde 8,76 olduğu dikkate alınarak devredilen sandıkla
rın gelir ve giderlerinin peşin değerinin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz oranının devlet 
lehine 10,04 uygulamasının dikkate alınacağı düşüncesiyle yüce heyetinize saygılar sunuyorum. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Orhan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 73 üncü maddesi ile düzenlenen 5510 sayılı Kanunun 

Geçici 20 nci maddesinin birinci, beşinci, altıncı ve onikinci fıkralarının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Elitaş (Kayseri) ve arkadaşları 
"506 sayılı, Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şir

ketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil et-tikleri birlikler personeli için 
kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık ve-ya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sa
hipleri herhangi bir işleme gerek kal-maksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde 
Sosyal Güvenlik Ku-rumuna devredilerek bu Kanun kapsamına alınır. Üç yıllık süre Bakanlar Ku
rulu Ka-rarı ile en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanu
nun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar." 

"Devir işlemi tamamlandıktan sonra sandıklarca ödenen aylık ve gelirlerin, bu Kanunun yürür
lük tarihinden önceki süreler için 506 sayılı Kanun, yürürlük tarihinden sonraki süreler için bu Kanun 
hükümleri uygulanmak suretiyle hesaplanacak aylık ve gelirlerin üzerinde olması halinde söz ko
nusu farklar, peşin değer hesabında dikkate alınır ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgililere 
ödenmeye devam edilir. Devir tarihinden sonra bu kişilerin gelir ve aylıklarının durum değişikliği ne
deni ile artırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeniden bağlanması işlemleri sırasında vakıf senetlerine 
göre yapılacak hesaplamalar ilgili sandıklar veya sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar ta
rafından Kurum kontrolünde yapılır. 

Devir tarihi itibariyle sandıklarda iştirakçi olanlar ile sandıklardan ayrılmış olup, aylık veya 
gelir almayanların sandıklara karşı hak sahibi olmaları halinde tahsis talep tarihi itibariyle aylıkları, 
bu Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükümlerine göre hesaplanır. Geçici 2 nci maddenin birinci fık
rasının (a) bendinin uygulanmasında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için 
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506 sayılı Kanun hükümlerine göre Kurum tarafından ve vakıf senetlerine göre ilgili sandıklar ve san
dık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar tarafından Kurum kontrolünde hesaplama yapılır, Geçici 
2 nci madde kapsamında hesaplanacak aylıklar ile sandıkta geçen süreler dikkate alınarak sandık hü
kümlerine göre hesaplanacak aylıklar arasında fark olması halinde söz konusu farklar, peşin değer he
sabında dikkate alınır ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgililere ödenmeye devam edilir. Bu 
kişilerin gelir ve aylıklarının durum değişikliği nedeni ile artırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeni
den bağlanması işlemleri sırasında vakıf senetlerine göre yapılacak hesaplamalar ilgili sandıklar veya 
sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar tarafından Kurum kontrolünde yapılır." 

"30/4/2008 tarihinden itibaren, sandıklarca bağlanmış/bağlanacak olan gelir veya aylıklara ya
pılacak artışlar, 506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir veya aylıklara yapılan artışlardan fazla ola
maz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire bıra

kıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri adına Sayın Reha Denemeç, Ankara Milletvekili. 
Buyurun Sayın Denemeç. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
REHA DENEMEÇ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 119 sıra sayılı Kanun Tasarı-

sı'nın çerçeve 73'üncü maddesiyle düzenlenen 5510 sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesinin bi
rinci, beşinci, altıncı ve on ikinci fıkralarının değişikliğiyle ilgili söz almış bulunuyorum. Ama bu söz 
hakkımı biraz evvel bir arkadaşımızın verdiği -yanlış demek istiyorum- yanlış bilgileri düzeltmek için 
çıktım. 

Biraz evvel, Sayın Başbakanımızın 2 milyar dolar bir varlığı olduğu hakkında bir İnternet say
fasından bilgi indirmişlerdi, göstermişlerdi. Ben şunu söylemek istiyorum bu arkadaşlara bu konu
lar hakkında bilgisi olan bir arkadaşınız olarak: Arkadaşlar, bilgi kirliliği, dezenformasyon diye bir 
konu var. Bunu, belirli kurumlar, belirli devletler yapmaktadırlar ve İnternet gibi son on yıldır çok 
yoğun olarak çok geniş kitlelerin kullandığı araçların üzerinden de bu bilgi kirliliği yapılmaktadır. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Emniyet yapıyor, ilk sorgudaki ifadeleri servis yapıyor gaze
telere. 

REHA DENEMEÇ (Devamla) - Arkadaşlar, "Wikipedia" denilen bu sitede -biraz evvel çıktım 
ve cebimdeki şu küçücük bilgisayardan indirdim, size de veririm bilgiyi- orada on sekiz ülkenin dev
let başkanının ve hükümet başkanlarının gelirlerini yazmışlar. Kral Abdullah'tan başlıyor ve beşle al
tıncı sıranın arasına da Tayyip Erdoğan'ınkini -sizin şeye- sıkıştırmışlardı. Böyle bir şey yok, aslına 
girdiğiniz zaman böyle bir şey yoktur. 

YAŞAR AGYÜZ (Gaziantep) - Biz de aynı şeyi söylüyoruz. 
REHA DENEMEÇ (Devamla) - Bakın, dört sene evvel bir iş adamı "Recep Tayyip Erdoğan'ın 

1 milyar dolar geliri var" diye ortaya çıkmıştı, ondan sonra bir sene dünyayı dolaştı. 
YAŞAR AGYÜZ (Gaziantep) - Yoksa az mı geldi bu servet? Az mı geldi? 
OKTAY VURAL (İzmir) - Zorunlu olarak mı dünyayı dolaştırmışlar? 
REHA DENEMEÇ (Devamla) - Bakın, doğru bilgiyi istiyorsanız, oradan laf atacağınıza Baş

bakanlığın sitesine girin, bütün bilgiler açıkça orada vardır. Böyle yanlış bilgileri de kullanmayın. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kral Abdullah'ın son aldığı hediyeyi açıklasın, hediyeyi. 
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REHA DENEMEÇ (Devamla) - Yanlış bilgilerle Meclisin kürsüsünü lütfen işgal etmeyin. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Abdullah'ın verdiği hediyeyi açıklasın. 
REHA DENEMEÇ (Devamla) - Bunu, Kemal Bey size de söylüyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Abdullah'ın verdiği hediyeyi aldı mı almadı mı? 
REHA DENEMEÇ (Devamla) - Bakın, ben şunu söylemek... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Onu söyleyin ya! Bu kadar basit. 
BAŞKAN - Sayın Denemeç, siz Genel Kurula hitap edin, lütfen konuya da gelin. -; 
REHA DENEMEÇ (Devamla) - Ben şunu söylüyorum... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hediye aldı mı almadı mı? 
REHA DENEMEÇ (Devamla) - Hayır, konulan değiştirmeyin efendim, öyle bir şey yok. Ben 

onun hakkında konuşuyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır, madem bu kadar şeffaf, bu kadar saydam... 
REHA DENEMEÇ (Devamla) - Benim sözümü kesmeyin, lütfen dinleyin. Ben doğru bir şey. 

söylüyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ben de bir soru sordum. 
REHA DENEMEÇ (Devamla) - Arkadaşların burada doğru beyanlarla... O elinizdeki yanlış bir 

bilgidir. İsterseniz ben size 25 milyar dolar Kral Fahd'ın üzerine koyarım, daha da zengin olursunuz. 
YAŞAR AGYÜZ (Gaziantep) - Az mı geldi, bu servet az mı geldi? 
REHA DENEMEÇ (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. (AK Parti sıralarından al

kışlar) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kral Abdullah'tan ne hediye alındı? 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde geçici madde 20'yi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 21 üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 73 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna ek

lenen Geçici 21 nci maddede yer alan "altı ay" ibaresinin "bir yıl" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Recep Taner Mustafa Kalaycı Beytullah Asil , 

Aydın Konya • Eskişehir 
Mümin İnan Münir Kutluata AkifAkkuş 

Niğde Sakarya Mersin 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire bıra

kıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Efendim, biz katılamıyoruz. 
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OKTAY VURAL (İzmir) - Mersin Milletvekili Sayın Akif Akkuş konuşacak efendim. 
BAŞKAN - Sayın Akif Akkuş, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 sıra sa

yılı Kanun Tasansı'nın 73'üncü maddesine eklenen geçici 21'inci maddede istediğimiz değişiklik 
önergesi üzerinde grubum adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabii, ben buradaki istediğimiz değişiklik önergesi üzerinde konuşmadan 
evvel bir konunun altını çizmek istiyorum: Elbette ki sosyal güvenlik yasası bir ülke için, bir toplum 
için, vatandaşlarımız için fevkalade önemli olan bir yasa ve bu yasayla ilgili çalışmalar üçüncü haf
tasını sürdürüyor, yasada birtakım eksiklik ve aksaklıkların olduğu da hem milletvekili arkadaşları
mız tarafından belirtiliyor hem de sokaktaki insan tarafından, vatandaşlarımız tarafından belirtiliyor. 
Bundan da anlaşılıyor ki bunda birtakım eksiklik ve aksaklıklar var. Muhalefet görevini yapan mil
letvekilleri yasaya, haklı olarak, eleştirel bir açıdan yaklaşıyorlar ve eksik ve aksaklıkları sanki biraz 
daha rahat görüyorlar diye düşünüyorum. İktidar milletvekillerinin, en azından bir kısmının da, bun
ları gördüğü kanaatindeyim ancak taraftar olmaları mecburiymiş gibi hareket ederek bunları gör
mezden geliyor veya kabul etmiyorlar. Yasa kanunlaşıp uygulamaya başlandığında bu eksiklikler bir 
bir ortaya çıkacak ve sıkıntılar doğuracaktır. 

Ben memurluk yaptığım sırada yani üniversitede bulunduğum sırada zaman zaman böyle ak
saklıklarla karşılaştım ve kendi kendime -tabii sonra çözülürdü o- niye bunu çözülecek şekilde, çö
zülen tarzda yapmamışlar diye düşünürdüm. Ama bugün görüyorum ki bir kısmımızın ileri sürdüğü 
yapıcı teklifler bile kabul edilmiyor, böylece eksiklik ve aksaklıkla çıkıyor. Nitekim, bir önceki ko
nuşmamda, 67'nci maddenin (ç) fıkrasına, yüksek lisans yapanların yüksek lisans sürelerinin sigor
talılık borçlanmasını talep etmiştim; kabul edilmedi ancak doktora yapanların kabul edildi, askerlikte 
geçen süreler kabul edildi; hatta biraz önce Sayın Elitaş konuşurken söyledi "Ev kadınlarının bile 
geçen süreleri, isterse borçlandırma usulüyle sigortalı sayılabilecek." dedi. Ama maalesef, dokto
rayla hiçbir farkı olmayan yüksek lisansta geçen süreyi kabul etmedik. Bu da gösteriyor ki, demek 
ki, biz, bu yasayı yaparken bazı olumlu teklifleri bile kabul etmiyoruz. 

Dolayısıyla, bu yüzden, bizim önergelerimize gereken hassasiyeti gösteriniz ve yasanın daha 
düzgün çıkmasına katkı sağlayınız, katkı sağlayalım hep birlikte diyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu teklifimizde, muhtarların, emeklilik işlemleriyle ilgili yahut da si
gortalılık işlemleriyle ilgili müracaatlarını, tescil tarihinden sonraki altı ay içerisinde yapmaları is
tenmektedir. Biz, bu önergeyle, bu sürenin bir yıl olarak değiştirilmesini talep ediyoruz. Diyeceksiniz 
ki, yani altı ayda yaptırmayan kişi, bir yılda yaptıracak mı? Ama, köy ve mahallelerimizde, toplumu 
ve vatandaşlarımızı ilgilendiren en küçük meselelerle dahi ilgilenmesini, çözüm bulmasını istediği
miz muhtarlar, bu alt kademe yerleşmelerinde her türlü hizmeti yapmalarına karşılık sosyal güven
lik kurumlarından en az istifade eden vatandaşlarımızdır. 

Muhtarlar köy ve mahallelerimizi uzun zaman meccani olarak idare etmişlerdir, yani, para al
madan muhtarlık yapmışlardır. Yaptıkları iş önemli olmakla beraber, herhangi bir maddi karşılık bek
lememişlerdir, onun şanı şöhretine rıza göstermişler ve muhtarlıklarını devam ettirmişlerdir. Aslında 
burada bir öykü vardı bunların şan şöhretiyle ilgili ama dakikalar hızlı geçti, o yüzden onların üze
rinde durmayacağım. 

Muhtarlarımız, bugün, az da olsa bir maaş almakta ve sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmış 
bulunmaktadır. Ancak bunun yeterli olduğunu belirtmek mümkün değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Akkuş, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
AKİF AKKUŞ (Devamla) - Muhtarlarımıza asgari ücret kadar ücret ödenmesi ve bu ücretten 

doğacak sigorta primlerinin de devlet tarafından ödenmesi uygun olacaktır diye düşünüyorum. Do
layısıyla, muhtarlarımız da sigortalılık sürelerini asgari ücretten sağlamış olacaklardır diye belirti
yorum. 

Netice olarak, kanun tasarısında teklif edilen altı aylık sürenin 2 katına yani bir yıla çıkartıl
ması, kendilerinin özlük hakkı olan sigortalılık taleplerini yerine getirmeleri açısından çok daha 
uygun olacaktır diye belirtiyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akkuş. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Geçici madde 21'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 23.00 

654-



TBMM B:90 15 . 4 . 2008 O: 7 

YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 23.10 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90'ıncı Birleşiminin Ye
dinci Oturumunu açıyorum. 

119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
73'üncü maddeye bağlı geçici madde 22 üzerinde iki önerge vardır. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Önergelerimizi çekiyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeleri çekiyorsunuz. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Efendim, bizim önergemiz var, Milliyetçi Hareket Partisi çe

kiyor. 
BAŞKAN - Sizinkini okuyoruz. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Evet. 
BAŞKAN - Peki. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 73 'üncü maddesi ile düzenlenen 5510 sayılı Kanunun 

geçici madde 22 ye "Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Sigortalıklarına İlişkin Geçiş Hükümleri" 
başlığının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Elitaş Ramazan Başak Osman Coşkun 
Kayseri Şanlıurfa Yozgat 

Fatih Arıkan Veysi Kaynak 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 

BAŞKAN Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz efendim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Anonim şirketlerin kurucu ortakları 1479 sayılı Kanunda zorunlu sigortalı sayıldıkları 

hâlde 5510 sayılı Kanunda bunlardan yönetim kurulu üyesi olanlar zorunlu sigortalı sayılmışlar ve 
önceki sigortalılara bu konuda bir hak tanımıştır. Bu amaçla düzenleme yapılmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Tamam. 
Önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır, 

önerge kabul edilmiştir. 
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Kabul edilen önerge istikametinde geçici madde 22'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, maddeye yeni geçici madde eklenmesini öngören üç önerge vardır. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 73 üncü Maddesinin sonuna aşa

ğıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla, 

Mehmet Günal Mustafa Kalaycı Ahmet Orhan 
Antalya Konya Manisa 

Recep Taner Erkan Akçay K. Erdal Sipahi 
Aydın Manisa İzmir 

"Geçici Madde 25 - 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine 
göre, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte, terör suçlarından mahkum olanlara, mahkumiyet sürele-
rince bu kanuna göre aylık bağlanmaz ve bağlanmış olan aylıklar ödenmez. 12/04/1991 tarih ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri kapsamında terör suçlarından aranan ve kaçak durumda 
olanlara da bu Kanuna göre aylık bağlanmaz ve bağlanmış olan aylıklar ödenmez." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Erdal Sipahi konuşacak. 
BAŞKAN - Sayın Sipahi, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) - Sayın Başkan, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Terör, Türkiye'nin yirmi beş senelik bir problemi ve bu yirmi beş senelik problemde kaybedil

miş binlerce can var. Sanıyorum hepiniz seçim bölgelerinde terörden zarara uğramış insanları, şehit 
yakınlarını, ailelerini, akrabalarını gördüğünüz zaman birileri ya yakanıza sarılıyor veyahut da sizin 
Mecliste olduğunuzu ve olacağınızı gördüğü zaman, terör yandaşı olup da hüküm giymiş kişilerin 
devlet kasasından nasıl beslendikleriyle ilgili olarak size, haklı olarak sorular soruyorlar. Sizler bu so
rulara cevap vermekte zorlanıyorsunuz ve "Merak etmeyin, Meclis bu konuda gerekeni yapacak, ge
rekeni düşünecek, devlete karşı kalkan eller elbette bir gün kırılacak. Bunların devlet kasasından 
beslenmesine biz de razı değiliz, vicdanımız da sizler gibi razı değil ama yasal bazı konular var. Bu 
yasal zorunluluklar nedeniyle bu paralar ödenmek zorunda kalınıyor. Ama merak etmeyin, bizler 
Mecliste en kısa zamanda bununla ilgili yasal düzenlemeleri yapacağız ve terörden hüküm giymiş ki
şilere, eline asker kanı, polis kanı, vatandaş kanı bulaşmış olan devlet düşmanlarına, bölücülere dev
let kasasından ödeme yapılması konusundaki haksızlık muhakkak bir gün bir şekilde Meclis 
tarafından sona erdirilecek." şeklinde kendilerini teselli etmeye çalışıyorsunuz. Bununla ilgili bizler 
seçim çevrelerinde vatandaşlarımızın sorularına çok fazla muhatap olduğumuz için, cami avluların-
daki şehit yakınlarının yakalarımıza yapışmasına ve bizden hesap sormasına çok fazla sizler gibi 
maruz kaldığımız için, 11 Ocak 2008 tarihinde bununla ilgili Sayın Başbakanın cevaplaması amacıyla 
bir soru önergesi vermiştik. Şu soruları sormuştuk: "PKK terör örgütüyle organik bağı olan ve bu yüz
den mahkûm olmuş bahse konu kişilere milletvekili maaş ve temsil ödeneği verilmekte midir? İlgili 
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şahısların vatana ihanete ve terör örgütüne fiilen destek suçlarından milletvekillikleri düşmüştür. 
Maaş ve temsil ödeneği veriliyorsa, milletvekilliklerinin düşmesiyle kazandıkları özlük haklarının 
hâlâ devam etmesi hangi kanuna dayandırılmaktadır? Bu haksız uygulamayı önlemek için, ilgili ka
nunda değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz?" Gene, 3 tane eski milletvekilinin ismini vererek 
"Emniyet güçlerince bu şahıslar aranmakta mıdır? Eğer aranıyorlarsa hangi suçlamayla aranmakta
dırlar? Kaçak olmalarına rağmen, bu kişiler her ay devletten maaş alıyorlarsa, yerleri neden tespit edi
lememektedir?" şeklinde Sayın Başbakanın cevaplaması dileğiyle soru sorduk. Bize bununla ilgili 
olarak yazılı verilen cevapta, Emekli Sandığı Kanunu'nun 92'inci maddesi hiç de bizi tatmin etme
yecek şekilde bir cevap olarak sunuldu ve şu cevap ilgili kanun maddesiyle yer aldı: "İştirakçilerden 
Türk vatandaşlığından çıkartılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenle
rin bu kanunla tanınan her çeşit hakları düşer." dendi. Ancak terör konusundaki hüküm giymiş kişi
lerle ilgili herhangi bir cevap alamadık. Şu anda şehit yakınlarıyla, terörden zarar görmüş olanlarla, 
bu konuda vicdanınızla hesaplaşma zamanı gelmiştir sayın milletvekilleri. Onlar cami avlularında ya
kanıza yapıştıklarında veya seçim çevresinde o şehit yakınlarıyla muhatap olduğunuzda "Bu insan
lara, terörden hüküm giymiş, benim babamı, eşimi öldürmüş olanlara devlet kasasından nasıl para 
ödüyorsunuz?" şeklindeki sorulara maruz kaldığınızda, onlara verecek cevap için şu anda elinizi kal
dırarak bununla ilgili Meclisi aklamak, kendi vicdanlarınızı aklamak ve onlara karşı vicdanınızı te
mizlemek ile ilgili şans şu anda önünüzde. 

Ne diyoruz biz bu değişiklik önergesinde "73'üncü maddenin sonuna bir paragraf eklensin." di
yoruz ve "Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre terör suçlarından mahkûm olanlara mahkû
miyet sürelerince bu Kanun'a göre aylık bağlanmaz ve bağlanmış olan aylıklar ödenmez." diyoruz. 
Yani terörle ilgili ne hüküm giydiyse onun cezasını çeksin, o cezayı çektikten sonra gene eğer bir para 
alacaksa alsın. Gene aynı şekilde "Terörle Mücadele Kanunu hükümleri kapsamında terör suçların
dan aranan veya kaçak durumda olanlara da bu Kanun'a göre aylık bağlanmaz ve bağlanmış olan ay
lıklar ödenmez." şeklindeki bir ikinci... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Sipahi. 
KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamlı) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Önergemiz, tamamen kamu vicdanının yerine getirilmesi ve yarın, öbür gün yakanıza cami av

lularında şehit yakınları tarafından tekrar sarılındığında veyahut da seçim çevrelerinde şehit yakın
larıyla baş başa kaldığınızda vicdanlarınızın sesini dinleyerek onlara vereceğiniz cevap için ben 
konuyu sizin vicdanlarınıza havale ediyorum ve bu konudaki önergemizin desteklenmesini sizlerden 
istirham ediyorum. Çünkü terörle mücadele sırasında devlet kasasından, belediye kasasından bir ta
raftan finanse edilirken, öbür taraftan dağda Mehmetçiğe kurşun sıkan, Cudi Dağı'ndaki, Gabar Da-
ğı'ndaki teröristlerle çok karşılaşmış birisi olarak, bu konuda vicdanlarınıza sesleniyorum, lütfen 
vicdanlarınızın sesini yerine getirin. Tekrar buradaki Meclis klasiği, "Komisyon? Hayır. Hükümet? 
Hayır." klasiği tekrarlanmasın. Terörle mücadelede canını kaybetmiş, eşini, çocuğunu kaybetmiş in
sanlara verecek bir vicdani cevabınız olsun. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 73. Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna aşağı

daki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. -

Recep Taner Erkan Akçay Mustafa Kalaycı 
Aydın Manisa Konya 

Prof. Dr. Akif Akkuş Metin Ergun Cemaleddin Uslu 
Mersin Muğla Edirne 

"Geçici Madde 23- 31/12/2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara uygulan
mak üzere; 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olanların prim borçları ile buna ilişkin gecikme zammı 
ve gecikme cezasından oluşan borçlarından; 31/03/2008 tarihinden (bu tarih dahil) önce vadesi gel
diği halde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olanlar 6183 sayılı kanunun 48 
inci maddesinde aranılan şartlar çerçevesinde müracaat tarihinden itibaren 5 yılı aşmamak üzere ve 
azami tecil süresine ilişkin uygulanmakta olan tecil faiz oranının 1/6'sı dikkate alınmak suretiyle te
minat alınmaksızın tecil edilir. 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak için müracaat edenlerin taksitlendirilecek borçlarının 
hesabında sağlık sigortası prim borçları ile buna ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borçları 
dikkate alınmaz, taksitlendirilen borçların tümünün ödenmesi halinde kayıtlardan silinir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Erkan Akçay. 
BAŞKAN - Sayın Akçay, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz ta

sarının 73'üncü maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz değişiklik önergesi üzerine söz almış bulunuyo
rum. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nı görüştüğümüz bugünlerde ülkemiz 
hangi ortamdadır? İçinde bulunduğumuz siyasi ortamı bir kenara bıraksak dahi ülkemizin ekonomik 
ve sosyal şartlarını göz önünde bulundurmak zorundayız. Çiftçimiz, esnafımız, memurumuz, işçimiz 
ve geniş kitleler geçim sıkıntısı içindedir. Ekonomik bakımdan bu kadar sıkıntılı bir ortamda Sosyal 
Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunan vatandaşlarımız ödeme güçlüğü içindedirler. Sosyal Si
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na uyumun sağlanmasına katkıda bulunmak, ödeme ko
laylığı sağlamak ve Kurumun alacaklarına kolaylıkla tahsil imkânı getirmek amacıyla sosyal güvenlik 
prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını teklif ediyoruz ve bu önergemizle prim borçlarının beş 
yılı aşmamak üzere ve azami tecil süresine ilişkin uygulanmakta olan tecil faiz oranının altıda 1 'i dik
kate alınmak suretiyle teminat alınmaksızın tecil edilmesini öneriyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ekonomide, deyim yerindeyse yaprak kıpırdamıyor. İnsanlar evlerine 
ekmek götüremiyor. Evlerde aş yerine dert kaynıyor. AKP'nin uyguladığı yanlış politikalar nede
niyle üretmediğini tüketen, kazanmadığını harcayan, gırtlağına kadar borçlu bir millet hâline geldik. 
Vatandaşlarımız borç içinde yüzmektedir. AKP bu tasarıyı Meclise getirdi, ancak vatandaşın gündemi 
bu değil. Vatandaş ekonomik sıkıntılar içinde aş ve iş istiyor. Esnaf perişan, çiftçi perişan, memur pe
rişan, ancak AKP bu olumsuz yasada ısrar ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre neredeyse 
1 milyona yakın insan açlık sınırının ve 13 milyon kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu saatlerce dile getirip tar
tışabiliriz. Yalnız ben, bu kısa süre içerisinde memleketimizden insan manzaralarını çok açık bir şe
kilde ifade eden iki tabloyu yüce dikkatinize ve takdirlerinize sunmak istiyorum: Birincisi, seçim 
bölgem Manisa ve Gördes ilçesinde bir benzin istasyonuna benzin almak için girdiğimizde, bir va
tandaşımızı 2,5 litrelik kola pet şişesine mazot alırken gördük. Bu vatandaşımız, bu 2,5 litrelik pet 
şişeye dahi mazotunu dolduramıyor ve 5 milyon civarında... 

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Araba yolda kalmıştır! 
ERKAN AKÇAY (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, acı olan bu manzara değil, daha acısını 

söyleyeyim, bu vatandaşımız bu mazotu kredi kartıyla aldı, yani 5 YTL dahi cebinde nakit parası yok. 
Bizzat tanık olduğumuz bu manzaraları daha da gösteririz. 

Daha dikkat çekici olan Alaşehir'den bir manzara değerli arkadaşlar. Her zaman halkımızla, va
tandaşlarımızla iç içeyiz ve Alaşehir'de biz cep telefonu satan bir dükkâna girdik, öyle cep telefonu 
sattığını zannettiğimiz bir dükkâna girdik ve gördük ki aynı zamanda bir berber dükkânı. Vatandaşı
mız, hem tıraş yapıyor hem de cep telefonu satıyor. 

AHMET ORHAN (Manisa) - Diş de çekiyordur! 
ERKAN AKÇAY (Devamla) - Biz, yıllardır berberlerin iğne yaptığını, diş çektiğini bilirdik de 

cep telefonu sattığını bilmezdik. Nedendir diye sorduk? Vatandaşımız dedi ki; "Oğlum askerden 
geldi, işsiz ve maalesef iş bulamadık. Ayrı bir dükkân açsak bir sürü masraf. Bari gelsin benim dük
kânımda cep telefonu satsın." Şimdi cep telefonunu oğlu satıyor, babası da tıraş yapıyor. Memleke
timizin hâli budur. Alaşehir'e giderseniz bu berberimiz size de bir tıraş yapar değerli arkadaşlarım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 73. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna ekle

nen geçici maddelerden sonra aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. Saygıla
rımızla. 

Mümin İnan Erkan Akçay Mustafa Kalaycı 
Niğde Manisa Konya 

Mehmet Günal Emin Haluk Ayhan 
Antalya Denizli 

Geçici Madde 23 - Ev hanımları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde talep 
edilmesi halinde, 10 yıllık süreyi aşmamak kaydıyla talep ettikleri ev hanımı olarak geçen sürelerini 
borçlanabilirler. Sigorta primi 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst 
sınırı arasında sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç ve prim ödeme gün sayısı üzerinden bu
lunacak kazancın % 32'sidir. Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını 6 ay 
içinde ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu süreler 4 üncü mad
denin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet? 
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ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Mümin İnan konuşacak. 
BAŞKAN - Sayın İnan, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MÜMİN İNAN (Niğde) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 73'üncü maddesiyle 5510 sayılı Kanun'a 

eklenen geçici maddelere bu önergemiz ile bir geçici madde eklenerek, sayılan yaklaşık 12,5 milyonu 
bulan ev hanımlarımızı doğrudan ilgilendiren bir konuda devletimizin bu insanlarımıza sahip çık
masını sağlamak istiyoruz. 

Bu kanunun geneline bakıldığında, Hükümet ve kendisini destekleyen bazı kesimler, uzun sü
redir sosyal güvenlik kurumlarının verdiği açıkları büyük bir felaketmiş gibi gündeme getirmişler ve 
tek çözüm olarak da vatandaşlara ağır külfetler yükleyen ve birçok haklarını tırpanlayan bu yasa ta
sarısının dayatılmasını öngörmüşlerdir. 

Daha bir buçuk yıl önce, çalışan tüm kesimin karşı çıktığı ve Hükümet tarafından en önemli 
sosyal güvenlik reformu olarak deklare edilen ancak içinde barındırdığı hukuka aykırı hükümler yü
zünden doğru dürüst uygulama imkânı bulunamayan 5510 sayılı Kanun'a göre daha da ağırlaştırıcı 
hükümler içeren bu tasarı gündeme getirilmiştir. 

Hükümet üyelerimizin fırsat buldukları her ortamda aktüeryal dengeden, yani kaç çalışanın kaç 
emekliyi finanse ettiğinden söz etmektedirler. Demeçlerinde 4 çalışanın 1 emekliye bakmasının en 
ideal denge olduğunu, ancak ülkemizde ise 2 çalışanın 1 emekliyi finanse ettiğini, bu nedenle çözüm 
olarak da sosyal güvenlik sistemindeki mali dengesizliğin makroekonomik nedenleri ve yapısal özel
likleri göz önüne alınmadan açığın giderilmesi için katkıların artırılması, yararlarının azaltılması ola
rak özetleyebileceğimiz bu tasarı önerilmektedir. 

Evet, aktüeryal dengede sıkıntı vardır. Ama bu sıkıntının en büyük nedeni emekli sayısının çok 
olması değil, yıllardır uygulanan yanlış ekonomik politikalar sonucu işsizliğin çığ gibi büyümesi ve 
çalışanlara yüklenen külfetlerden dolayı kayıt dişiliğin artmasıdır. Yani, kayıtlı çalışan sayısının az 
olması, uluslararası kurumların ve şirketlerin istedikleri düzenlemeleri değil de toplumdan gelen ta
leplere kulak verip memleketin menfaatine olan düzenlemeler yaparak, bugün yabancıların dene
timsiz ve kontrolsüz bir şekilde istediği gibi at oynattığı bir hâl alan ekonomi, bizim ekonomimiz 
hâline getirilmelidir. 

İstihdama yönelik projelerle işsizliğe çözüm bulunup, insanlara çalışabilecekleri iş imkânları 
yaratıp, istihdam üzerindeki yükleri azaltarak akabinde kayıt dışılıkla mücadeleye gereken önem ve
rilirse, aktüeryal dengenin kendiliğinden nasıl düzeleceğine hep beraber görürüz. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; toplumsal yaşamın belki de en önemli un
surlarından birisi, bireylerin karşı karşıya kaldıkları risklerde birbirlerine destek olma imkânı bula
bilmeleridir. Sosyal güvenlik sistemi özünde, bu dayanışma gereksiniminin ülke ölçeğinde 
kurumsallaşması olarak tanımlanabilir. Kurumsallaşmayı gerçekleştirmiş bir toplumsal dayanışma 
yani sosyal güvenlik sistemi, gerek genç nesillerden yaşlı ve muhtaç nesillere ve gerekse yüksek 
gelir gruplarından düşük gelir gruplarına büyük ölçekli gelir transferleri şeklinde somutlasın 

Dünyada sosyal devlet ilkesine bağlı kalıp da bütçesinden sosyal güvenliğe kaynak aktarmayan 
hiçbir gelişmiş ülke gösteremeyiz. Sosyal devlet olmanın bir gereğidir bu kaynak aktarımı. Ülkemi
zin nüfusunun çok büyük bir kısmını ilgilendiren bu konuda, devlet, vatandaşlarından topladığı pa
ranın bir kısmını yine vatandaşlarına aktarıyor. Şimdiye kadar en çok kaynağın aktarıldığı 2007 
yılında aktarılan para 25 milyar YTL civarındadır. Aslında bundan faydalanan insan sayısı göz önüne 
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alındığında, rakamsal olarak felaketlere neden olacak kadar büyük bir para değildir. Ancak, bu pa
rayı alınması gereken kesimlerden almayıp da başka yollardan finansmanı temin edilirse, yani eko
nomiyi kayıt altına alıp da yerli ve yabancı ayrımı yapmadan vergi gelirleri gerçek değerlerinden 
özelleştirme yaparak temin edilirse, bu para devlete, söylediğimiz kadar yük getirmez. 

Türkiye, devleti, özel sektör ve çalışanların temsilcisi olan sendikaları ortak bir masa etrafında, 
daha çok nasıl üretebiliriz, daha çok insanı nasıl iş sahibi yapabiliriz, ürettiklerimizi dünyada aranan 
markalı ürünler hâline nasıl getirebiliriz, buna bağlı olarak da insanca yaşayacağımız ücretlerle ge
leceğe umutla nasıl bakabiliriz, bunları tartışmalıdır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; verdiğimiz bu önergeyle, hâlen 3201 sayılı 
Kanun'la yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan ev hanımı olanların faydalandığı haklardan yurt 
içinde yaşayan ev hanımlarının da faydalanmasına imkân tanınması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Ana-
yasa'mızın 10'uncu maddesindeki "Kanun önünde eşitlik." ilkesi gereği, yurt dışında yaşayan va
tandaşlarımıza tanıdığımız bir hakkın, yurt içinde yaşayan vatandaşlarımıza da tanınması gerektiği 
inancındayız. 

Umuyoruz ki, önergemizi destekleyerek sizler de evi, çocukları ve eşi için her türlü fedakârlığa 
katlanan ve çok bilinen tabirle sevdikleri için saçını süpürge eden ev hanımı kardeşlerimizin sigorta 
olma hakkına kavuşarak, devletin sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmesine imkân sağlarsınız. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MÜMİN İNAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Bu arada, yine çok sayıda gelen mektup, faks ve telefonlarla, çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili 

yasa çalışmalarının da bu yasanın hemen akabinde gelmesini dört gözle bekleyen insanlarımız var
dır, onların da saygı ve sevgilerini sizlere iletiyorum. İnşallah, en kısa süre içerisinde bu da Meclisi
mizde yasalaşır ve o insanlarımızın beklentileri yerine getirilmiş olur. 

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Tamam Sayın Genç. 
Önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 23.35 
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SEKİZİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 23.38 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Yusuf COŞKUN (Bingöl), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

• 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90'ıncı Birleşiminin Seki
zinci Oturumunu açıyorum. 

119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon? Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
Bundan sonra da Komisyonun ve Hükümetin bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar ge

reğince kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 16 Nisan 2008 Çarşamba günü saat 
13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Sizlere ve bizleri izleyen vatandaşlarımıza hayırlı geceler diliyorum. ••-.•• 

Kapanma Saati: 23.39 

• 
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VII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, yargı çalışanlarının sorunlarına ve yargıdaki iş yüküne 

ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/1990) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

i s 
arz e 

Saygılarımla. 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim, 

. ' / / / , V< 
/ Yılmaz ATEŞ 

Ankara Milletvekili 

Yargı çalışanlarının, iş yoğunluğu, personel azlığı ve yetersiz fiziki koşullar 
nedeniyle yaşadığı sorunlar bilinmektedir. Bu kurumlarımızda görev yapan; yazı işleri 
müdürleri, icra müdürleri, zabıt kâtipleri, icra müdür yardımcıları, mübaşirler, seçim 
kurulu personeli, infaz koruma memurları, hizmetliler ve şoförler, adli tıp kurumu 
personeli ile diğer memurların aldıkları ücretlerin diğer kurumların çok altında olduğu 
bilinmektedir. 

Yargı çalışanlarının yapmış oldukları iş yükünün yoğunluğu da dikkate alınarak 
yaşamlarını daha iyi şartlarda idame ettirmelerine yönelik ücret politikası ve fiziki 
olarak ta daha sağlıklı koşullarda çalışma ortamının oluşturulması için acil önlemler 
alınması gerekmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Yargıdaki yoğun iş yükü mevcut personelle hızlı ve sağlıklı bir şekilde 
yürütülebilmekte midir? Açıklar mısınız? 

2- 60. Hükümet Acil Eylem Planında yer alan "Adalet Hizmetlerinin önündeki 
engeller kaldırılacak insan kaynakları ve fiziki kapasite güçlendirilecek'' 
ifadesinde yer alan engeller nelerdir? Bu kapsamda başlatılan somut 
çalışmalar var mıdır? Açıklar mısınız? 

3- 60. Hükümet Acil Eylem Planında yer alan "Adli süreç ve hizmetleri 
elektronik ortama taşıyacak ve öncelikle yargı organları arasında bilgi ağını 
sağlayacak olan "e-adalet" kurulması için Adalet Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve Ulusal Yargı Projesi tüm ülke çapında faaliyete 
geçirilecektir." ifadesi yer almaktadır. Bu ifadede yer alan çalışmalar için 
yeterli sayıda personel bulunmakta mıdır? Söz konusu personelin eğitimi 
için ve teknik alt yapıya yönelik çalışmalar nelerdir? Bu proje ülke çapında 
tam olarak ne zaman faaliyete geçecektir? 

4- Adalet Bakanlığı ve Yüksek Mahkemelerde çalışmakta olan ve kurum 
değiştirmek için başvuruda bulunan personel sayısı nedir? Bunlardan kaçı 
başka kurumlara geçiş yapmıştır? 

5- Yargıda çalışan bir memurun aldığı ücret ortalama; 680-710 YTL arasında 
değişmektedir. Bu ücret , Kamu-Sen'in araştırmasına göre açlık sınırının 
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altındadır. Bunu da göz önünde bulundurarak yargı çalışanlarının 
ücretlerinde ve özlük haklarında bir iyileştirme düşünülüyor mu? 

6- 3717 Sayılı Yasa "Adliyelerde Havuz Parası" kapsamında Adalet Bakanlığı 
çalışanlarına 3 ayda veya aylık olarak kısmı bir ödeme yapılmaktadır. 
Anayasa Mahkemesince bu yasanın bazı maddelerinde iptale gidilmiştir? 
Anayasa mahkemesinin iptal ettiği maddelere istinaden yeni bir düzenleme 
yapılacak mıdır? Yapılacak ise yargı çalışanlarına ödenen bu ödenekler, 
günün koşullarına uyarlanacak mıdır? 

7- Personeli açlık sorunu yaşayan Yargının, adaleti tam gerçekleştire 
bileceğine inanıyor musunuz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI <{./#/2008 

Bakan 
w:lç/% 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/02/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-3741 sayılı yazı, 

b) 10/03/2008 tarihli ve 578/328 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1990 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

• — — 3 ' N / 
Mehmet Ali ŞAHİN 

Bakan ' 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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Sayın Yılmaz ATEŞ 
Ankara Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip, yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1990 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur 

I- Adalet hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı personelin nitelik ve nicelik olarak 
istenilen seviyede olması büyük önem taşımakta olup, yargının insan kaynağı eksikliği yıllardır 
gerek yargı çevreleri gerekse diğer çevrelerce dile getirilmekte ve hazırlanan ulusal ve uluslararası 
raporlar ile bilimsel çalışmalar sorunun önemine vurgu yapmaktadır. Bakanlığımız merkez ve taşra 
teşkilâtında 936 icra müdürü, 900 icra müdür yardımcısı, 333 sosyal çalışmacı ve 26.356 yardımcı 
personel görev yapmaktadır. Yoğun iş yükünü azaltmak amacıyla 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 
yıllarında toplam 14.542 yardımcı personel alınarak personel ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır. 
Alınanların büyük çoğunluğu zabıt katibi olup, bunun yanında mahkemelerin ihtiyacı olan 
psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, mübaşir gibi personel 
ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. 

Son yıllarda sorunun çözümüne büyük önem verilmiş ise de, tamamen çözüldüğünden söz 
etmek mümkün değildir. 

II- Adalet Hizmetlerinin önündeki fizikî engellerin kaldırılması amacıyla Bakanlığımızca 
oluşturulan 2007-2012 Eylem Plânı ile fizikî şartları yetersiz adliye binaları tespit edilerek, bu 
adliyeler için yeni hizmet binası yapımına başlanılmıştır. 

I I I - Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) tüm yargı birimleri ile Bakanlık teşkilâtında 
kullanılmasının sağlanması ve e-devlet sistemi ile bütünleşmesi açısından geniş alan bağlantıları 
(WAN) kurulmuştur. Türk Telekom altyapısı kullanılarak 903 birimimizde karasal bağlantı ve 
Türksat A.Ş. ile imzalanan protokol kapsamında 679 birimimizde uydu yedekliği kurulumu 
tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir. Tüm birimlerimizde uydu ve karasal yedeklilik sağlanarak 
ve hat kapasiteleri rasyonel bir şekilde ayarlanarak kesintisiz bir hizmet verilmesi hedeflenmiş, 
uydu ile çalışan yedekli hatta sahip olmayan sadece 2 birimimiz kalmıştır. 

UYAP'ın tanımlanan fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için UYAP II-F kapsamında 
30.000 UYAP kullanıcısı (İç kullanıcı) ve 40.000 avukatın (Dış kullanıcı) ihtiyacını karşılayacak 
Sistem Merkezi için gerekli olan donanım ve ekipmanların çalışır vaziyette kurulumları yapılmış 
ve işletime alınmış, 2008 yılı Şubat ayında sistem merkezi güçlendirilmiştir. 

UYAP'ın kullanılması sırasında ortaya çıkan eğitim ihtiyacının karşılanması, 
kullanıcıların zaman ve mekân sınırı olmaksızın, her an ihtiyaç duydukları eğitimi alabilmelerinin 
sağlanması ve UYAP'ı kullandıkları sırada neyi nasıl yapacakları konusunda her an 
başvurabilecekleri bir kaynak oluşturulması amacıyla UYAP uygulamalarının kullanımını sesli, 
görüntülü ve uygulamalı olarak anlatan uzaktan eğitim yönetim sistemi hazırlanmış ve uygulamaya 
konulmuştur. Bu sistem sayesinde bugüne kadar toplam 41.987 kişiye bu eğitimi alma imkânı 
sağlanmıştır. 

UYAP kapsamında, geliştirilen uygulama yazılımını kullanabilmeleri, kendi fonksiyonel 
işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirebilmelerinde birimlerine destek olmaları amacıyla, yargı 
birimlerinde görev yapan mesleki bilgisi yeterli ve normal seviyede bilgisayar kullanabilen 
personel arasından seçilen 2507 personele uzman kullanıcı eğitimleri verilmiştir. Uzman 
kullanıcılar görev yaptıkları yargı birimlerinde UYAP uygulamalarının kullanılmasında adlî 
personele yardımcı olmaktadırlar. 
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Yargı birimlerinde dağıtılan donanım ve kurulan networkün bakım ve idamesini 
yapabilmeleri, arızalara gerekli müdahalelerde bulunabilmeleri, teknik bilgi ve pratiklerini 
geliştirmeleri ve ihtiyaç halinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıyla gerekli koordinasyonu 
sağlayabilmeleri amacıyla yargı birimlerinde görev yapan teknik ofis görevlisi olarak görev 
yapabileceği tespit edilen toplam 648 kişiye teknik ofis eğitimi verilmiştir. Teknik ofis personeli 
görev yaptıkları yargı birimlerinde bilgisayar ve yan donanımları ile network cihazlarının 
arızlarının giderilmesinde ve bakımında yardımcı olmaktadırlar. 

UYAP'ı kullanan birimlerin karşılaştıkları sorunların çözümü ve taleplerinin 
değerlendirilmesi amacıyla Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan 29 kişilik uzman 
kadrosu ile "Yardım Masası" hizmet vermeye devam etmektedir. 

UYAP'ta görev alan personelin bilişim teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan eğitimleri, 
Havelsan ile 27.09.2000 tarihinde imzalanan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Protokolü, 
26.07.2002 tarihinde imzalanan UYAP Il-C Protokolü, 21.10.2005 tarihinde imzalanan UYAP II-F 
Protokolü kapsamında sağlanmıştır. Bu çerçevede; 2007 yılı içerisinde 11 kişiye 10 gün Temel 
Java Eğitimi, 4 kişiye 16 gün Cisco Certifıed Network Associate eğitimi, 5 kişiye 5 gün 
Introduction to Oracle 10g:SQL eğitimi, 5 kişiye 5 gün Interconnecting Cisco Network Servise 
Architectures, Building Scablable cisco intcrncrvvorks, Building cisco multilayer Swiched 
Networks, Building cisco remote Access Netvvorks ve Cisco internetvvork troubleshooting 
eğitimleri, 1 kişiye 60 gün Desinging Cisco Netvvork Servise Architectures, Building Scablable 
cisco internctvvorks, Building cisco multilayer Svviched Netvvorks, Building cisco remote Access 
Netvvorks ve Cisco internetvvork troubleshooting, 12 kişiye 5 gün Wepsphere Application 
Developer 5.1.2 eğitimi, 10 kişiye 5 gün Linux Temelleri ve 5 gün Linux Sistem Yönetimi eğitimi 
sağlanmıştır. 

Öte yandan, Bakanlık teşkilâtı yanında 133 ağır ceza merkezinden 131'i, 577 mülhakat 
adliyeden 555'i, 25 bölge idare mahkemesinin tamamı ve 8 adet CMK'nın 250'nci maddesi ile 
görevli başsavcı vekilliği olmak üzere toplam 8142 mahkeme, ceza infaz kurumlarının tamamı, 49 
adet Adli Tıp Kurumu birimi UYAP işletimine alınmıştır. Bu verilere göre UYAP, ülkemizin % 
98'inde kullanılabilmektedir. İşletime alınan yerlerde yargısal ve idarî işlemler UYAP sistemi 
üzerinden yapılabilmektedir. UYAP 2008 yılı içerisinde ülkemizin tamamında uygulamaya geçmiş 
olacaktır. 

IV- 2006-2008 yılları arasında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtından kurum 
değiştirmek için 815 personel başvuruda bulunmuş, bunlardan 223 personel başka kurumlara 
atanmıştır. 

V- 2002-2008 döneminde enflasyon oranları yanında genel geçim şartları da göz önünde 
bulundurulmak suretiyle yargıda çalışanlar da dâhil olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve 
ücretlerinde önemli ölçüde artışlar sağlanmıştır. Bu çerçevede, 2003-2007 yılları arasındaki 
dönemde en düşük maaş alan Devlet memuru aylığı % 115.1 oranında, ortalama memur maaşı % 
88.7 oranında artırılmıştır. Aynı dönemdeki aynı bazlı enflasyon oranı ise % 65.7 dir. 

2008 yılı Ocak ayında da oransal ve seyyanen yapılan zamlar ile denge tazminatında 
yapılan düzenlemeler sonucunda asgarî geçim indiriminden kaynaklı artışlar hariç en düşük maaş 
alan Devlet memuru aylığı % 6.1 ve ortalama memur maaşı % 4.5 oranında artmış olup, aile 
yardımı dahil en düşük Devlet memuru maaşı, soru önergesinde belirtilen tutarın üzerinde 890 
YTL civarında olmuştur. Diğer taraftan 2008 yılı Temmuz ayında yapılacak zamlar ile birlikte 
2008 yılında en düşük maaş alan Devlet memuru aylığı % 10.7 ve ortalama memur maaşı % 7.8 
oranında artacaktır. 
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Yukarıda belirtilen oranlardan da anlaşılacağı üzere, 2002-2008 döneminde Yargı 
çalışanları da dâhil olmak üzere kamu çalışanlarının aylıklarında enflasyonun çok üzerinde bir 
iyileştirme sağlanmıştır. 

Bununla birlikte, Yargı personelinin özlük haklan ile ilgi sorunlara kalıcı çözümler 
getirmek Bakanlığımızın hedefleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, yüksek mahkemeler, 
Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay ve ilçe seçim kurulları, adlî- idarî-askerî yargı, icra müdürlükleri, 
Türkiye Adalet Akademisi ve Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarında görevli 
personelin ekonomik durumlarının, günümüz koşullarına uygun hâle getirilmesi amacıyla, 
14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü hizmet sınıfları ve 
bulundukları dereceler gözetilerek, bu kurumlarda çalıştıkları sürece daha önce almakta oldukları 
tazminatlara ek olarak tazminat ödenmesi suretiyle malî durumlarının iyileştirilmesi yönünde 
Bakanlığımız bünyesinde bir çalışına yürütülmüş, ancak konunun bu aşamada Kamu Personel 
Rejimi Kanun Tasarısı kapsamında değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. 

VI- 3717 sayılı Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve 
Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldın İması 
Hakkında Kanunun bazı maddelerinin, Anayasa Mahkemesinin 12/05/2007 tarihli ve E. 2004/46, 
K. 2007/60 sayılı Kararıyla iptal edilmesi üzerine meydana gelecek hukukî boşluğun 
doldurulabilmesi amacıyla, anılan Kanunda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar hâlen devam 
etmektedir. 

VII- Anayasanın "Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları" 
kenar başlıklı 98. maddesinin ikinci fıkrasında, "Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı 
olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir." hükmüne yer 
verildiği; aynı maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve 
kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü . ile 
düzenleneceğinin öngörüldüğü; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün, "Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde 
"soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin 
konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, 
Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret olduğunun 
belirtildiği; "Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret konuların ve 
konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların sorulamayacağının 
hükme bağlandığı, 

Malûmlarıdır. 
Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün yukarıda belirtilen hükümleri 

birlikte değerlendirildiğinde, kişisel görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi amaçlayan, 
bilgi istemeye yönelik olmadığı anlaşılan önergedeki soruların cevaplandırılmasına yasal imkân 
görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan > 
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2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman 'in, bir mahkûmun durumuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2113) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasının arz ederim. 

Saygılarımla. 

/ M . Nuri Yaman I 
/ Muş Milletvekili I 

Muş İli Malazgirt İlçesi doğumlu olup halen Bergama M Tipi Cezaevinde 
yatan kadın mahpus Afyon Korkmaz, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302. 
maddesinden yargılanmaktadır. 

1998 yılında mayına basarak tek bacağını kaybeden Afyon Korkmaz, 
2001 yılından beri protez bacakla yaşamını sürdürmekte ancak tedavisi 
konusunda ciddi sorunlarla karşılaşmakta, nüfusa kayıtlı olmadığı için 
hastanelere nüfus kimlik numarasını bildiremediği gerekçesiyle tedaviye kabul 
edilmemektedir. Ayağındaki kemik uzadığından şu anki mevcut protez ile 
yaşamı zorlaşan ve sürekli acı çeken Afyon Korkmaz, imkanlarının protezi 
değiştirmeye yetmediğini defalarca bildirmesine rağmen, Bakanlığınızdan hiçbir 
olumlu yanıt alamamıştır. 

Hem uluslararası insan haklan belgelerindeki hem de Birleşmiş Milletler 
Cezaevleri Minimum standartları belgelerindeki düzenlemeler, özgürlüklerinden 
mahrum bırakılan insanların yaşam ve insan onurunun korunması yönündeki 
haklarını belirtmişlerdir. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi " tutukluların 
gözetim altında bulundukları süre boyunca bağımsız olarak her zaman bir 
doktora erişim hakkı bulunmaktadır " demektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler 
Mahpusların Islahı için Asgari Standart Kurallan'nın 22 ve devamı 
maddelerinde sağlık hizmetleri düzenlenmektedir. Madde 22/2, durumu özel 
tedavi gerektiren mahpusların uzman kurumlara ya da sivil hastanelere 
şevklerinin içermektedir. Yine Herhangi Bir Biçimde Tutulan ve Hapsedilen 
Kişilerin Korunması ( TUHAK ) Madde 24, tıbbi muayene, bakım ve tedavinin 
ücretsiz verilmesi gerektiğini söylemekte, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile 
Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 120/4 maddesi ise " 
Herhangi Bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan hükümlülerin üniversite 
hastaneleri dahil sağlık kurumlarındaki muayene, tetkik, kontrol ve tedavi 
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bedelleri Sağlık Bakanlığı, ilaç bedelleri ise Bakanlık tarafından karşılanır " 
demektedir. Bütün bu düzenlemelerin yanında Birleşmiş Milletler Engelli 
Hakları Sözleşmesi madde 14/2 gereği " Taraf Devletler, engelliler eğer 
herhangi bir süreç sonunda özgürlüklerinden mahrum edildiyse; bunun 
diğerleriyle eşit bir şekilde yapılmasını; uluslararası insan haklan hukukuna 
uygun olarak engellilerin güvencelere sahip olmasını ve engellilerin, makul 
uyumlaştırmaya ilişkin hükümler dahil olmak üzere Sözleşme'nin hedeflerine ve 
ilkelerine uygun muamele görmesini sağlamalıdır. " 

Yukanda değinilen hukuki dayanakların ışığı altında; 
1-Afyon Korkmaz'ın nüfusa kaydı konusunda herhangi bir işlem yürütmeyi 
düşünüyor musunuz? 
2-Sağlık hizmetlerinden yararlanması yukarıdaki mevzuat karşısında devlet 
güvencesi altına alman Afyon Korkmaz, hangi gerekçelerle bu hizmetlerden 
yararl anamamaktadır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI ^./«j/2o'o8 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/02/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-3875 sayılı yazı, 

b) 13/03/2008 tarihli ve 599/336 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız ekinde alınan, Muş Milletvekili M. Nuri Yaman tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2113 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 

EK: 
Som önergesi cevabı 
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Sayın M. Nuri YAMAN 
Muş Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2113 Esas No.lusoru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. ....... 

Halen Bergama M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda terör suçundan tutuklu olarak 
bulunan bayan Afyon Korkmaz'ın, nüfusa kayıt işlemlerinin babası tarafından yaptırılmadığı, 
Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine Ait Kuruluş Görev ve Çalışma Yönergesinin 75. maddesinde 
yer alan "Herhangi bir nedenle 18 yaşını tamamlamış olup, aile kütüklerine kayıt edilmemiş olan 
ve yabancı bir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan kişilere saklı nüfus denilmektedir." tanımı 
gereğince saklı nüfus kabul edildiği; 

Adı geçenin terör suçundan yargılandığı İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
11/07/2007 tarihli müzekkereyle nüfusa kayıt işlemlerinin yapılmasının istenmesi üzerine, tutuklu 
bulunduğu kurum müdürlüğü aracılığıyla Bergama Nüfus Müdürlüğüne müracaatının sağlandığı; 
Bergama Devlet Hastanesine sevk edilerek yaş tespit raporunun aldırıldığı; 

Bergama Nüfus Müdürlüğü tarafından, adı geçenin saklı nüfus ilmühaberi ile saklı nüfus 
soruşturma formunun doldurularak aile kütüğünün bulunduğu Muş İli Malazgirt İlçesine 
gönderildiği ve nüfusa kayıt işlemlerinin başlatıldığı; 

5490 sayılı Nüfus Kanunu hükümleri ile 23/11/2006 tarihli ve 26355 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35. 
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde düzenlenen "Kolluk kuvvetlerince; mahallinde ilgilinin 
"Saklı nüfus ilmuhaberi-dilckçe-beyan fomuTnun arka yüzünde bulunan "Açıklanması istenen 
hususlar" bölümünde ileri sürdüğü iddialarının doğru olup olmadığı, o tarihe kadar aile kütüklerine 
neden kayıt edilmediği, nerelerde ikamet ettiği, hangi devlet vatandaşı olarak işlem gördüğü, 
yabancı devletlerle vatandaşlık yönünden bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı, ana ve babasının 
halen nerede bulunduğu, yabancı bir ülkede iseler adresleri ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup 
olmadıklarının tespit edilmesinden sonra, "Saklı nüfus soruşturma formu" soruşturmayı yapan 
görevli ile birim amiri tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra "Saklı nüfus 
ilmuhaberi-düekçc-beyan formu" ile birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne geri gönderilir." hükmü 
gereğince, saklıdan tescil için gerekli formların kolluk kuvvetlerince mahallinde tanzim edilip 
onaylanması gerektiğinden, ilgilinin evrakının 19/02/2008 tarihinde Malazgirt İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne gönderildiği, ancak henüz cevabın gelmediği; 

Gerekli evrakın tamamlanmasından sonra izmir Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık 
Müdürlüğüne gönderilip, tescil için onay alındıktan sonra adı geçen tutuklunun nüfus 
kayıtlarına tescilinin yapılacağı; 
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Öte yandan, anılan tutuklunun infaz kurumundaki sağlık hizmetlerinin tümünden 
yararlandın İd ığı; rahatsızlığı ile ilgili olarak Bergama Devlet Hastanesinde defalarca tedavi 
gördüğü; sağlığı açısından herhangi bir sorununun olmadığı; gerek barındırıldığı kurumda gerekse 
hastanelerde süren tedavilerinde nüfus kaydının bulunmaması dolayısıyla herhangi bir sıkıntının 
yaşanmadığı, ceza infaz kurumunda bulunan hasta takip formunun incelenmesinden, 

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan inceleme 
sonucundan ve Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Bakan 
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3.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, TKI'deki nitelikli işgücü kaybına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı (7/2134) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA r 

Aşağıda yer alan soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 19.02.2008 

Muğla Milletvekili 

TKİ'nin santrallere verdiği kömürün %40'ını sağlayan GELİ Müessesesi enerji 
üretiminde önemli bir rol üstlenmektedir. GELİ Müessesesi mevcut açık işletme rezervlerine 
göre Yatağan Termik Santralini 15 yıl, Ycniköy Termik Santralini 27 yıl, Kemerköy Termik 
Santralini 19 yıl besleyecek potansiyele sahiptir. 

TKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Müessese ve İşletme Müdürlüklerinde çalışan işçi 
sayısı 90'lı yıllarda 28 bin, 2000'li yıllarda 18 bin civarında iken 2007 sonu itibarıyla çalışan 
sayısı 8 bin 500'e gerilemiştir. Buna paralel olarak GELİ Müessese Müdürlüğü?nde de işçi 
sayısı 2 bin 500'lerden 1300 civarına düşmüştür. 

İşçilerimiz bilgi birikimlerini ve tecrübelerini yeni kuşaklara aktarma fırsatı 
bulamadan emekliye ayrılmakta dolayısıyla Müesseseye bağlı Milas ve Yatağan'daki 
işyerlerinde tecrübeli teknik personel sayısı giderek azalmaktadır. 

Meydana gelen iş ve istihdam açığı ise daha kolay yol olarak görülen taşeron ve 
hizmet alımı yöntemiyle giderilmekte olup bu durum ağır çalışma koşullarında yoğun emek 
sömürüsüyle birlikte sendikal hak ve çıkarlardan yararlanamayan işçi sayısının da artışına 
neden olmaktadır. 

Mevcut durumda emekli olanların %10'u kadar işçi alınmaktadır. Oysa istihdamın 
arttırılması yönünde modellerin arandığı şu günlerde ve madencilik faaliyetleri nedeniyle 
arazileri istimlak edilen yurttaşlarımızın mağduriyetlerini de gidermek için yeni işçi alımının 
arttırılması gerektiği açıktır. Ayrıca yeni işçi alındığında işçilik giderlerinin yarı yarıya 
düşeceği de bilinmektedir. 

Enerji üretiminde santrallerin Öneminin artmasına rağmen, işçi alımına getirilen 
kısıtlamalar ocakları tıkanma noktasına getirmiştir. 

Ülkemizin içinde bulunduğu enerji üretimi, verimliliği ve çeşitliliği konularında 
geçmişte çekilen ve çekilmekte olan sıkıntıların dikkate alınması ve santrallerimizin yakıt 
ihtiyacının daha sağlıklı karşılanması için işçi alımı önündeki engellerin kaldırılması 
gerekmektedir. 

1- İşçi alımına kısıtlama getiren Genel Yatırım ve Finansman 
Kararnamelerinde yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

2- Müesseselerde çalışan nitelikli tecrübeli personelin her geçen gün azalması, 
iş verimini ve santrallerinin yakıt ihtiyacının karşılanmasını hangi yönde 
etkileyecektir? 

3- Emekli olmak isteyen çalışanların emek ve zamanla kazandıkları bilgi ve 
tecrübelerini aktarabilmeleri için bir proje geliştirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

4- Nitelikli işgücü kaybı yaşayan TKİ'nin üretim güvenliği ve sorumluluğu 
azalmakta ve enerji üretiminde yüklendiği zemin kaymaktadır. TKİ'nin 
tasviyesine neden olacak bu gelişmelere karşı ne tür tedbirler 
düşünülmektedir? 
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TC 
ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Çeliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.15.0.SGB.02-610- 5 ^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

4 0 8 9 08 NISAN 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 03/03/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.OI .0.GNS.0. 
10.00.02-7/2134-3987 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Dr. Ali ARSLAN'ın, tarafıma tevcih ettiği 7/2134 esas no.ki 
yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'uneu maddesi gereği Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu Genel Miklürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekle gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EK: 
-Önerge Cevabı 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. ALİ ARSLAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/2134) 

Sorular 1,2,3,4: 

TKİ'nin santrallere verdiği kömürün %40'ını sağlayan GELİ Müessesesi enerji 
üretiminde önemli bir rol üstlenmektedir. GRLİ Müessesesi mevcut açık işletme rezervlerine 
göre Yatağan Termik Santralini 15 yıl, Yeniköy Termik Santralini 27 yıl, Kemerköy Termik 
Santralini 19 yıl besleyecek potansiyele sahiptir. 

TKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Müessese ve İşletme Müdürlüklerinde çalışan işçi sayısı 
lX)'lı yıllarda 28 bin, 2000'li yıllarda 18 bin civarında iken 2007 sonu itibariyle çalışan sayısı 8 
bin 50ü'e gerilemiştir. Buna paralel olarak GELİ Müessese Müdürlüğü'nde de çalışan sayısı 2 
bin 500'lcrden 1300 civarına düşmüştür. 

İşçilerimiz bilgi birikimlerini ve tecrübelerini yeni kuşaklara aktarma fırsatı bulamadan 
emekliye ayrılmakta dolayısıyla Müesseseye bağlı Milas ve Yatağan'daki işyerlerinde tecrübeli 
teknik personel sayısı giderek azalmaktadır. 

Meydana gelen iş ve istihdam açığı ise daha kolay yol olarak görülen taşeron ve hizmet 
alımı yöntemleriyle giderilmekle olup bu durum ağır çalışma koşullarında yoğun emek 
sömürüleriyle birlikte sendikal hak ve çıkarlardan yararlanamayan işçi sayısının da artışına 
neden olmaktadır. 

Mevcut durumda emekli olanların %10'u kadar işçi alınmaktadır. Oysa istihdamın 
artırılması yönünde modellerin arandığı şu günlerde ve madencilik faaliyetleri nedeniyle arazileri 
istimlak edilen yurttaşlarımızın mağduriyetlerini de gidermek için yeni işçi alımının artırılması 
gerektiği açıktır. Ayrıca yeni işçi alındığında işçilik giderlerinin yarı yarıya düşeceği de 
bilinmektedir. 

Enerji üretiminde santrallerin öneminin artmasına rağmen, işçi alımına getirilen 
kısıtlamalar ocakları tıkanma noktasına getirmiştir. 

Ülkemizin içinde bulunduğu enerji üretimi, verimliliği ve çeşitliliği konularında geçmişte 
çekilen ve çekilmekte olan sıkıntıların dikkate alınması ve santrallerimizin yalıt ihtiyacının daha 
sağlıklı karşılanması için işçi alımı önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. 

-İşçi alımına kısıtlama getiren Genel Yatırım ve Finansman Kararnamelerinde yeni bir 
düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

-Müesseselerde çalışan nitelikli tecrübeli personelin her geçen gün azalması, iş verimini 
ve santrallerinin yakıl ihtiyacının karşılanamasını hangi yönde etkileyecektir? 

-Emekli olmak isteyen çalışanların emek ve zamanla kazandıkları bilgi ve tecrübelerini 
aktarabilmeleri için bir proje geliştirmeyi düşünüyor musunuz? 

-Nitelikli işgücü kaybı yaşayan TKİ'nin üretim güvenliği ve sorumluluğu azalmakta ve 
enerji üretiminde yüklendiği zemin kaymaktadır. TKİ'nin tasviyesine neden olacak bu 
gelişmelere karşı ne tür tedbirler düşünülmektedir? 
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Cevaplar 1,2.3,4: 

Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanmakta ve 
Bakanlar Kurulu'na sunulmaktadır. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 
(TKÎ) kararname hükümleri sebebiyle ortaya çıkan sorunları ve özellikle personel ihtiyacı 
konusu, yazılı veya sözlü olarak TKJ tarafından Mazine Müsteşarlığı'na iletilmektedir. 
Kararname'de yeni bir düzenleme yetkisi Hazine Müsteşarlığı'nın tasarrufunda bulunmaktadır. 

Müesseselerde çalışan nitelikli, tecrübeli personelin azalması nedeniyle iş veriminin 
düşmesinin önlenmesi ve santrallann yakıt ihtiyacının karşılanması amacıyla çeşitli önlemler 
alınmaktadır: Bu bağlamda, atıl personel, üretim birimlerinde aktif hale getirilmekte; kalifiye 
personel ihtiyacını karşılamak üzere mevcut vasıfsız personelin hizmetiçi eğitimlerle kalifiye 
personel haline getirilmesine çalışılmaktadır. Ayrıca son yıllarda alınan personelin kalifiye 
personel olmasına özen gösterilmektedir. Mümkün olan durumlarda da hizmet alımı 
yapılmaktadır. 

Emekli olmak isteyen çalışanların, zamanla kazandıkları bilgi ve tecrübelerini aktarmaları 
hususuna ilişkin uygulamalarda, her yıl yayımlanan Genel Yatırım Kararnameleri doğrultusunda 
hareket edilmektedir. Emekli olmak isteyen çalışanların bilgi ve tecrübeleri, iş yerlerinde sürekli 
olarak yapılan hizmetiçi eğilimler yoluyla diğerlerine aktarılmaktadır. 

TKİ Genel Müdürlüğü, personel nakli ile ihtiyacını karşılayamadığı hallerde, TKİ'den 
ayrılan personel sayısının en fazla %10'u kadar nitelikli personeli açıktan ve naklen atama 
yetkisine sahiptir. Bu atamaların da ihtiyacı karşılamaması halinde, söz konusu Kararname'nin 5. 
maddesi çerçevesinde, ilave atamaların yapılması hususu. Hazine Müsteşarlığı'nın takdirine 
sunulmaktadır. 
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4.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Seyhan Belediyesine tahsis edilen taşınmazlara ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'in cevabı (7/2145) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.20.02.2008 

Hulusi Güvel 

Adana Milletvekili 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesi l'inci fıkrası (h) bendinde "Mahallî 

müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları 

içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa 

etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek." Ve (i) bendinde "bağış 

kabul etmek" Belediye'nin yetki ve imtiyazları arsasında sayılmıştır. 

Buna istinaden; 

1. Seyhan Belediyesi'ne 2004-2008 yılları arasında Hazinece, İl Özel İdaresince, 

Kamu Kurumlarınca, {DSİ, TCDD, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, vs.) kamu yararına kullanılması 

amacıyla ne kadar arsa, arazi ve bina tahsis edilmiştir. Aynı dönemde özel kişilerce kamu 

yararına kullanılması amacıyla ne kadar arsa, arazi ve taşınmaz bağışlanmıştır? 

2. Kamuca tahsis edilen veya bağış olarak alınan arsa, arazi ve binalar üzerinde 

hangi projeler gerçekleştirilmiştir/gerçekleştirilmektedir? 

3. İmar planlarında yeşil alan olarak belirlenmiş arsa ve araziler üzerinde imar 

değişikliği yapılarak yeşil alan dışına çıkarılmış alan miktarı ne kadardır? Yeşil alan dışına 

çıkarılmış arsa ve arazilerden gerçek ve tüzel kişilere satılanlar var mıdır? Bu arsa ve arazilerin 

miktarı ne kadardır? 

4. Tahsis veya bağış amacı dışında Seyhan Belediyesi tarafından kurumlara, 

derneklere, odalara tahsis edilen, kiraya verilen veya satılan arsa, arazi bina var mıdır? Varsa 
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hangi gerçek ve tüzel kişilere ne bedelle satılmış veya hangi gerçek ve tüzel kişilere, ne 

bedelle kaç yıllığına kiraya verilmiştir? 

5. imar planında yeşil alan, spor alanı gibi kamu yararına kullanım amacı 

öngörülen arsa ve arazilerden, imar planında yer alan amaç dışında Seyhan Belediyesi 

tarafından kurumlara, derneklere, odalara veya özel kişilere tahsis edilen arsa ve arazi var 

mıdır? Varsa hangi kuruluşlara tahsis edilmişlerdir? 

6. Kamu yararına kullanılmak üzere Seyhan Belediyesi uhdesinde bulunan arsa 

arazi ve taşınmazlardan, kamu yararı dışında kullanılan, satılan veya kiraya verilen yerler var 

mıdır? Varsa hangi gerçek ve tüzel kişilere, ne bedelle satılmış veya hangi gerçek ve tüzel 

kişilere, ne bedelle kaç yıllığına kiraya verilmiştir? 

TC 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYİ : B050MAN06S00ü74c£>S " \ ^ O . ^ VJ2008 
KONU: 7/2145 Yazılı soru önergesi 

ÜRKİYK BÜYÜK MİLLET MHCLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ. TBMM Başkanlığının 03/03/2008 tarih ve KAN.KAR MD.A.0I 0.GNS.0.10.00.02-
3987-7/2145-4034/8827 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GUVEL'in 7/2145 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili 
olarak Adana Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. | 

Bilgilerinize arz ederim. '"~"_~7 

BeşirATALAY ^ 
Bakan 

ÎKİ: Dosya 
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T.C. 
ADANA VALİLİĞİ 

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

SAYI :BO54VLK4010700/ dO^'b 
KONU :7/2145 Esas No'lu 

Yazılı Soru Önergesi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İLGİ : 11.02.2008 gün ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/7056 saydı emirleriniz, 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan 7/2145 sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara aşağıda 
maddeler halinde açıklama yapılmıştır. 

1- İlimiz Seyhan Belediyesine, 2004-2008 yılları arasında İl Özel İdaresi, Kamu 
Kurumlarınca ve özel kişilerce kamu kurumların kullanılması amacıyla arsa, arazi ve 
taşınmaz mal bağışı yapılmadığı, 
2- Belediyeye arsa, arazi ve taşınmaz mal tahsisi ve bağışı olmadığından herhangi bir projenin 
üretilmediği, 
3- İnceleme sonucunda imar planında yeşil alan olarak belirlenmiş arsa ve araziler üzerinde 
imar değişikliği yapılarak yeşil alan dışına çıkarılmış alanların bulunmadığı, 
4- İlçemiz Seyhan Belediyesince tahsis amacı dışında kurumlara, derneklere ve odalara tahsis 
edilen veya satılan arsa bulunmadığı, 
5- İmar planı dışına çıkarılmış alan bulunmadığından kurum, demek, oda ve özel kişilere 
tahsis edilen arsa ve arazinin olmadığı, 
6- Kamu yaranına kullanılmak üzere Seyhan Belediyesi uhdesinde bulunan arsa, arazi ve 
taşınmazlardan kamu yararı dışmda kullanılan, satılan veya kiraya verilen yerlere ait liste 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İlhan ATIŞ 
Vali 

EKrDosya * ,-•' / 

21.03.2008 

2 4 W.a2ûw-. 

- 6 7 8 -



TBMM B:90 1 5 . 4 . 2008 

T.C 
ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ 

B A Ş K A N L I K 

Sayı : 01- *" 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

... /... / 2008 

'7 m?m 

T.C 
ADANA VALİLİĞİ 

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

İLGİ: 11.03.2008 tarih B054VLK 401700/349/- sayılı yazınız. 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 11.02.2008 tarih ve 7056 
sayılı yazıda; Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL tarafından verilen 7/2145 esas nolu 
soru önergesi ile ilgili bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

;iv 
W . Dr. Azim ÖZTÜRK 

Belediye Başkanı 

E K İ : 1 Adet Dosya 
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T.C. 
ADANA İ L İ 

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ 
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

Emlak-Kamulaştırma 12/03/2008 
1485-24 
7/2145 Esas No'lu yazılı som önergesi 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE 

İlgi ; Adana Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün i 1.03.2008 tarih ve 1759 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ile sorulan taşınmaz mallarla ilgili olarak 

1- 2004-2008 yılları arasında Belediyemiz adına tahsisi edilmiş arsa bulunmamaktadır 
2- Kamu Kuruluşlannca Belediyemize tahsis veya bağış olarak arsa bulunmamaktadır. 
3-
4- Tahsis veya bağış amacı dışında Belediyemizce kurumlara derneklere, odalara tahsis 

edilen veya satılan arsa bulunmamaktadır 
5-
6- Kamu yararına kullanılmak üzere Belediyemize ait arsalardan satılan arsa 

bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M Afi UNSAL / 
Emi.ve İst. Müd V. 

ŞUBE 
SAYI 
KONU 
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T.C. 
ADANA İLİ 

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ 
Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Sayı :TAHK.Xl< .(&/.OJ./2008 
Konu: 7/2145 Esas No' lu yazılı soru önergesi 
Şube : Tahakkuk Servisi 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

İLGİ: 11.03.2008 tarih ve B054VLK4010700/349/-1759 sayılı Adana 
Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün Yazısı 

İlgi yazıda istenilen bilgiler yazımız ekinde sunulmuştur. 
Gereğini bilgilerinize rica ederim. 

Nurcan BALTACI 
Mali Hizmetler/Müdür V. 

EKİ : 4 Adet Evrak 
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T.C. 
ADANA İ L İ 

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ 
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

ŞUBE : Emlak-Kamulaştırma 12/03/2008 
SAYI : 1485-24 
KONU 7/2145 Esas No'lu yazılı soru önergesi 

YAZİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi ; Adana Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 11.03.2008 tarih ve 1759 sayılı 
yazısı. . . . . 

İlgi yazı ile sorulan taşınmaz mallarla ilgili olarak 

1- 2004-2008 yıllan arasında Belediyemiz adına tahsisi edilmiş arsa bulunmamaktadır. 
2- Kamu Kuruluşlarınca Belediyemize tahsis veya bağış olarak arsa bulunmamaktadır. 
3-
4- Tahsis veya bağış amacı dışında Belediyemizce kurumlara derneklere, odalara tahsis 

edilen veya satılan arsa bulunmamaktadır. 
5-
6- Kamu yararına kullanılmak üzere Belediyemize ait arsalardan satılan arsa 

bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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T.C. 
ADANA İLİ 

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Şube : Şehir Planlama ADANA 
Sayı : 4162- 12 U /03/2008 
Konu : 7/2145 Esas Nolu yazılı soru önergesi 

YAZI İSLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜNE 

ilgi: T.C. Adana Valiliği II Mahalli idareler Müdürlüğünün 11.03.2008 tarih ve 
B.054.VLK.4.0L0.700/349/1759 sayılı yazısı. 

İlgi yazıda; Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVELin 7/2145 sayılı yazılı önergesinde yer 
alan soruların eksiksiz olarak cevaplandırılması ve 13.03.2008 tarihinde kadar Valiliğe gönderilmesi 
talep edilmiştir. 

Yazılı önergenin 3. maddesinde "İmar planlarında yeşil alan olarak belirlenmiş arsa ve 
araziler üzerinde imar değişikliği yapılarak yeşil alan dışına çıkarılmış alan miktarı ne. 
kadardır? Yeşil alan dışına çıkarılmış arsa ve arazilerden gerçek ve tüzel kişilere satılanlar var 
mıdır? Bu arsa ve arazilerin miktarı ne kadardır?" denilmektedir. 

Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda, İmar planlarında yeşil alan olarak belirlenmiş 
arsa ve araziler üzerinde imar değişikliği yapılarak yeşil alan dışına çıkarılmış bir alan bulunmadığı 
tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Yasemin ARİN TETİK 
imar ve Şehircilik Md V. 

^s" •-->..._ 
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T.C. 
ADANA İLİ 

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

12.03.2008 

Sayı : 0.15/309 
Konu : 7/2145 Esas No'lu Yazılı Soru önergesi 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE 

İLGİ : Adana Valiliği Mahalli İdareler Bürosunun 11.03.2008 tarih ve 
B054VLK4010700/349/175? sayılı yazısına istinaden 

İlgi yazıya istinaden Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olan tesisler 
içerisinde; 2004 - 2008 yılları arasında kiraya verilen tesislerin durumunu 
gösteren liste yazımız ekinde sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Ayşe AK 
Park ve Bahç^M/öaur V. 

E K İ : 1 Adet Liste 

- 6 8 4 -
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r.c. 
ADANA İLİ 

SEYHAN İLCE BELEDİYESİ 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Şube ; Şehir Planlama ADANA 
Sayı : 4162-12 il /03/2U08 
Konu : 7/2145 Esas Nolu yazılı soru önergesi 

YAZI İSLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi: T.C. Adana Valiliği II Mahalli İdareler Müdürlüğünün 11.03.2008 tarih ve 
B.054.VLK.4.01.0.700/349/1759 sayılı yazısı. 

İlgi yazıda; Adana Milletvekili Sayın Hulusi GİJVELin 7/2145 sayılı yazılı önergesinde yer 
alan somların eksiksiz olarak cevaplandırılması ve 13.03.2008 tarihinde kadar Valiliğe gönderilmesi 
talep edilmiştir. 

Yazılı önergenin 3. maddesinde "İmar planlarında yeşil alan olarak belirlenmiş arsa ve 
araziler üzerinde imar değişikliği yapılarak yeşil alan dışına çıkarılmış alan miktarı ne 
kadardır? Yeşil alan dışına çıkarılmış arsa ve arazilerden gerçek ve tüzel kişilere satılanlar var 
mıdır? Bu arsa ve arazîlerin miktarı ne kadardır?" denilmektedir. 

Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda; İmar planlarında yeşil alan olarak belirlenmiş 
arsa ve araziler üzerinde imar değişikliği yapılarak yeşil alan dışına çıkarılmış bir alan bulunmadığı 
tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Yasemin ARIN TETİK 
İmar ve Şehircilik Md. V. 
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H 
00 

2004-2008 YILLARI ARASI KİRAYA VERİLEN TESİSLER 2 

Sıra No 
1 

2 

3 
4 

5 

Tesis Adı 
Güzelyalı mah.Şehit anaları spor 
kompleksi (Büfe) 
Güzelyalı mah. 1 nolu spor kompleksi 
(Büfe) 
Mahfesıgmaz mah.spor kompleksi (Büfe) 
Güzelyalı mah. özürlüler spor kompleksi 
(Büfe). 
Güzelyalı mah.Muhteşem Ekenler spor 
kompleksi (Büfe) 

6 ! Güzelyalı mah. Uçan Balon spor 
kompleksi (Büfe) 

7 

8 

9 

10 
11 

12 
13 

Güzelyalı mah.Ilb.an Darendeli oğlu spor 
kompleksi (Büfe) 
Güzelyalı mah. spor kompleksi (Büfe ve 
Müştemilat) 
lOO.yıl mah. Sakıp Sabancı parkı (Kır 
Kahvesi) 
Denizli mah.İsmet Atlı parkı(Kır Kahvesi) 
Toros mah.29 Ekim Çocuk Parkı (Kır 
Kahvesi) 
Fatih Sultan Mehmet Parkı (Kır Kahvesi) 
Toros mah. Doğal Park (içerisindeki 
evlendirme dairesi Büfe) 

Kime Verildi 
Kerim Şahin 

Şehabettin Eryılmaz 

Fazilet Doğan 
Ali Özkan(özürlüler 
Der.yön.kurul. üyesi) 
Muhteşem Ekenler 

Sokak Çocukları koruma 
derneği 
Ahmet Kaya,Orhan Gazi 
GÖKÇEOĞLU 
ilhan Geyik 

Serdar Alptekin 

Sibel Çolak 
Şenel Selvi 

Seyhan İmar İnş. 
Seyhan İmar İnş. 

Durumu 
Ene Karan ile bir(l) yıllığına kira 

Ene Karan ile bir(l) yıllığına kira 

Ene Karan ile bir(l) yıllığına kira 
Ene Karan ile bir(l) yıllığına kira 

Ene Karan ile bir(l) yıllığına kira 

Ene Karan ile birfl) yıllığına kira 

Ene Karan ile bir(l) yıllığına kira 

Ene Karan ile üç (3) yıllığına kira 

Ene Karan ile üç(3) yıllığına kira 

Ene Karan ile bir(l) yıllığına kira 
Ene Karan ile (aylık) kira 

Ene Karan ile bir(l) yıllığına kira 
Ene Karan ile bir(l) yıllığına kira 

Tahsis Tarihi 
20.12.2006 

20.12.2006 

20.12.2006 
20.12.2006 

20.12.2006 

20.12.2006 

20.12.2006 

07.02.2007 

10.01.2007 

06.04.2005 
27.12.2006 

01.10.2007 
12.09.2007 

http://mah.Ilb.an
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2004 YILINDA İHALE İLE KİRAYA VERİLEN YERLERİN LİSTESİ 

S.NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ADİ SOYADI 

AYDIN KAYA 

BİLAL ÜNEL 

BİLAL ÜNEL 

Mehmet ÖZVER 
Abdullah TUNA 

Emra İŞ 

Seba Trz.İnş.Sportif 
Faal.Tic.Paz.Ltd.Şti. 

Osman tNCt 

KİRAYA VERİLEN 
YER 
Belediyemiz Hizmet 
Binasının İçerisindeki 
Çay Ocağı 
Doğal Park 1 
içerisindeki Kafeterya 
Seyhan Belediyesi 
Sakıp Sabancı Parkı 
içerisindeki Kafeterya 
Belediyemiz Hizmet 
Binasının üçüncü 
katındaki Kafeterya 
Temizlik İşleri Müd. 
İçerisindeki Çay Ocağı 

Karalarbucağı Mh. 
5990 ada 
l Parsel-7918 ada I 
Parsel 

100. Yıl Mah. Spor 
Sahası İçerisinde Büfe 

ENCÜMEN TARİHİ 

28.04.2004 tarih - 646 sayı 
Yıllık 250.- YTL. + KDV. 

02.06.2004 tarih - 805 sayı 
Aylık 510.-YTL. + KDV 
02.06.2004 tarih - 806 sayı 
Aylık 815.- YTL. -h KDV 

02.06.2004 tarih - 826 sayı 
Aylık 76.- YTL. + KDV. 

02.06.2004 tarih - 827 savı 
Yıllık 260.- YTL. + KDV. 

09.01.2003 tarih 73 sayı 
10 Yıllığına 
1.012,50.-YTL. 

Yenileme : 
01.06.2004-31.05.2005 
Yıllık 1.232.-YTL. 

Not: Elektrik ve Su giderleri kiracı tarafından karşılanmaktadır. 
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2005 YILI KİRALIK YERLERİN LİSTESİ 

S.N 
0 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ADI SOYADI 

Aydın KAYA 

Mehmet ÖZVER 

Sibel ÇOLAK 

Naci KAZAN 

Seba Trz.tnş.Sportif 
Faal.Tic.Paz.Ltd.Şli. 

Emra İŞ 

Osman İNCİ 

KİRAYA VERİLEN 
YER 
Belediyemiz Hizmet 
Binasının İçerisindeki 
Çay Ocağı 
Belediyemiz Hizmet 
Binasının üçüncü 
katındaki Kafeterya 
Denizli Mh. İsmet Atlı 
Çocuk Parkı İçerisindeki 
Çay Ocağı 
Güzelyalı Mh.Poliscvi 
Kavşağı (SEGEM ) 
İçerisindeki Çay Ocağı 

Karalarbucağı Mh. 5990 
ada 1 Parsel 7918 ada 1 
Parsel 
Temizlik işleri Müd. 
İçerisindeki Çay Ocağı 

100. Yıl Mah. Spor 
Sahası İçerisinde Büfe 

ENCÜMEN TARİHİ 

Yenileme: 147 Sayılı 
Başkanlık OLUR' u 
Yıllık 325.-YTL. + KDV 
Yenileme: 204 Sayılı 
Başkanlık OLUR' u 
Aylık 100.- YTL. + KDV 
06.04.2005 tarih-1158 sayı 
(325.- YTL.) 
Yıllık 275.- YTL. + KDV 
06.04.2005 tarih-1159 sayı 
(500.- YTL.) 
Yıllık 424.- YTL. + KDV 
09.01.2003 tarih-73 sayı 
10 Yıllığına 1.366.88.-
YTL. 

Yenileme : 
Yıllık 338.- YTL. + KDV 

01.06.2005-31.05.2006 
Yıllık 1.724,80.-YTL. 

Not: Elektrik ve Su giderleri kiracı tarafından karşılanmaktadır. 
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2006 YILI KİRALIK YERLERİN LİSTESİ 

S.N 
0 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ADI SOYADI 

Aydın KAYA devir 

Ferhan IRAN 

SebaTrz.İnş.Sportif 
Faal.Tic.Paz.Ltd.Şti. 

Seyhan İmar tnşaat 
Sahabettin 
ER YILMAZ 

Fazilet DOĞAN 
Ahmet KAHYA 
Orhan üazi 
GÖKÇEOĞLU 
Muhteşem 
EKENLER 
Engelliler Spor Külü 
Ali ÖZKAN 
Sokak Çocukları Dern 

Kerim ŞAHİN 

Osman İNCİ 

KİRAYA VERİLEN YER 

Belediyemiz Hizmet 
Binasınınİçcrisindeki Çay Ocağı 

Karalarbucağı Mh. 5990 ada t 
Parsel -7918 ada 1 Parsel 

Hayal Park (Hayal Dünyası) 
Güzelyalı Mah.U.Mumcu Cad. 
üzeri Çay Ocağı 
Mahfesığmaz Mah. 
22 L III pafta,5686 ada Çay Ocağı 
Güzelyalı Malı. t.Darendelioğlu 
Çay Ocağı 

Güzelyalı Mah. Muhteşem Ekenler 
Çay Ocağı 
Güzelyalı Mah.22 L I pafta 5728 
ada Çay Ocağı 
Güzelyalı Mah. Uçan Balon 
Çay Ocağı 
Güzelyalı Mah.23 K III pafta 5803 
ada Çay Ocağı 

100. Yıl Mah. Spor Sahası 
İçerisinde Büfe 

ENCÜMEN TARİHİ 

Başkanlık OLUR' u 
Yıllık 425.- YIL. + KDV 

09.01.2003 tarih-73 sayı 
10 Yıllığına 
1.845.30.-YİL. 
12.07.2006- 1596 sayı 
Aylık 2.000.- YTL. ^ KDV 
20.12.2006-3307 sayı 
Yıllık 1.250.-YTL + KDV 
20.12.2006-3307 sayı 
Yıllık 1.275.- YTL. + KDV 
20.12.2006-3307 sayı 
Yıllık 1.250.- YTL. h KDV 

20.12.2006-3307 sayı 
Yıllık 1.350.-YTL.+ KDV 
20.12.2006-3307 sayı 
Yıllık 650.- YTL + KDV. 
20.12.2006 -3307 sayı 
Yıllık 650.-YTL. + KDV. 
20.12.2006- 3307 sayı 
Yıllık 2.500.-YTL. + KDV. 
01.06.2006-31.05.2007 
Yıllık 2.414,72.-YTL. 

Not: Elektrik ve Su giderleri kiracı tarafından karşılanmaktadır. 

- 6 8 9 -



TBMM B:90 15 . 4 . 2008 

2007 YILI KİRALIK YERLERİN LİSTESİ 

S. 
NO 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ADI SOYADI 

Seba Trz.İnş.Sportif 
Faal.Tic.Paz.Ltd.Şti. 

Şenel SERVİ 

Serdar ALPTEKİN 

İlhan GEYİK 

Erhan TÜFEK 

Seyhan İmar İnş. 
Kültür ve Sağlık A.Ş. 

Seyhan İmar İnş. 
Kültür ve Sağlık A.Ş. 

KİRAYA VERİLEN YKR 

Karalarbucağı Mh. 5990 ada 
1 Parsel -7918 ada 1 Parsel 

Toros Mah. 29 Ekim 
Cumhuriyet Parkı 
Çay Ocağı 
100. Yıl Mh. Sakıp Sabancı 

parkı içindeki Çay Ocağı 

Güzclyalı Mh.Spor 
Kompleksi Çay Ocağı ve 
Müştemilatı 

Belediyemiz Hizmet Binası 
içerisindeki çay ocağı 

Doğalpark-F de bulunan 
Evlendirme Memurluğunun 
içerisindeki çay ocağı 

Fatih Mah. Fatih Sultan 
Parkı içerisindeki çay ocağı 

ENCÜMEN TARİHİ 

09.01.2003 tarih - 73 sayı 
10 Yıllığına 

10.01.2007 
Yıllık 3.120.- YTL.+ KDV. 

10.01.2007-152 Sayı 
3 yıllığına 
Ayhk 287.-YTL. + KDV. 

07.02.2007-504 sayı 
3 yıllığına (15.000.- YTL) 
Yıllık 5.000.- YİT, + KDV. 

26.06.2007-1884 sayı 
Yıllık 1.250.-YTL.+KDV 

12.09.2007-2513 sayı 
1 yıllığına 
2.000.-YTL. + KDV. 

12.09.2007-2514 sayı 
1 yıllığına 
2.000.-YTL. + KDV. 

Not: Elektrik ve Su giderleri kiracı tarafından karşılanmaktadır. 
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5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/2170) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

ki-
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılamamış olan yatırımlarınız 

mevcut mudur? Hizmete açılamama sebepleri nelerdir? 

2. Aktif hale getirilemeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadarki maliyeti ne 

kadardır? 

3. Bu yatırımların aktif hale getirilmesiyle ilgili olarak neler yapmayı 

planlıyorsunuz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI Cf). 

Bakan 
..A'^OOS, 

3\%h^ 
TÜRKİYE BUYUKMİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 11/03/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-4082 sayılı yazı, 

b) 18/03/2008 tarihli ve 647/358 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2170 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Içtüziığünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Mehmet Ali $ AHİN 
Soru önergesi cevabı Bakan 
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Sayın Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

T.B.M.M. -

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2170 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımızın, 17/03/2008 tarihi itibarıyla, inşaatı tamamlanmış olup hizmete açılmayan 
veya aktif hale getirilmeyen yatırımının bulunmadığı, kayıtlarımızın incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

6.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2192) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Hi 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılamamış olan yatırımlarınız 

mevcut mudur? Hizmete açılamama sebepleri nelerdir? 

2. Aktif hale getirilemeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadarki maliyeti ne 

kadardır? 

3. Bu yatırımların aktif hale getirilmesiyle ilgili olarak neler yapmayı 

planlıyorsunuz? 

692 
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TC 
ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02-610- S^"L 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Q8 MİRAM ?008 

iy , O : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanhğfnın 11/03/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/2192-4082 sayılı yazısı. 

Bursa Miilelvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, laralıma tevcih etliği 7/2192 esas no.lu 
yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzuğü'nün 99'uncu maddesi gereği, Bakanlığım Bağlı ve 
İlgili Kuruluşları ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığından alınan yazılı bilgiler 
doğrultusunda cevaplandırılarak ekle gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EK: 
-Önerge Cevabı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/2192) 

Sorular 1,2,3: 

Bakanlığınıza bağlı merkez, ve taşra teşkilatlarında; 

-İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılmamış olan yatırımlarınız mevcut 
mudur? Hizmete açılmama sebepleri nelerdir? 

-Aktif hale getirilmeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadarki maliyeti ne 
kadardır'.' 

-Bu yatırımların aktif hale getirilmesiyle ilgili olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 

Cevaplar 1,2,3: 

Bakanlığım Bağlı ve İlgili Kuruluşlan'nm, inşaatı tamamlanmış olan ancak hizmete 
açılmamış olan herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Kemerköy 
Termik Santralı 2. kısım sosyal site inşaatları, işin tasfiye olması nedeniyle aktif hale 
getirilememiştir. Söz konusu işin tasfiye edilmesine kadar, 1989 yılında fiyat farkları dahil 
2.376.589.095 TL ödeme yapılmış olup 2008 yılı fiyatlarıyla bu tutar 4.293.004,00YTL'dir. 
Söz konusu inşaatların aktif hale getirilebilmesi amacıyla, yapımı yarım kalan binaların 
depreme dayanıklılık yönünden incelelilmesi için hizmet alım ihalesi yapılmıştır. İlk aşamada 
9 adet tek katlı lojmanın (18 daire) aktif hale getirilmesi amaçlanmış olup 2007 yılında 
başlatılan çalışmalar devam etmektedir. 
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7.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, hizmete açılmayan yatırımlara, 
-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, mera vasfı nedeniyle iptali istenen tapulara, 
İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2201, 2203) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sn. Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\£ 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. İnşaatı tamamlanmış olan, ancak hizmete açılamamış olan yatırımlarınız 

mevcut mudur? Hizmete açılamama sebepleri nelerdir? 

2. Aktif hale getirilemeyen, yatırımların Bakanlığınıza şimdiye kadarki maliyeti ne 

kadardır? 

3. Bu yatırımların aktif hale getirilmesiyle ilgili olarak neler yapmayı 

planlıyorsunuz? 
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25/02/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını; Anayasu'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep 
ederim. 

Yılmaz TANKUT J 
MHP Adana Milletvekijr 

Ülkemizin pek çok bölgesinde ve özellikle Adana'mızın Pozantı ilçesine bağlı 
Akçatckir beldesinde yaşanan ve binlerce vatandaşımızı mağdur eden önemli bir sorun yıllardır 
çözümlenmiş değildir. Yaz aylarında Çukurova'nın yakıcı sıcağından kurtulmak için tercih 
edilen ve aynı mevsimde 200 bine yaklaşan nüfusun ikamet ettiği beldede, devletin daha önce 
vatandaşına verdiği yaklaşık 12 bin tapunun iptali için Hükümetiniz döneminde Hazine adına 
dava açılmıştır. Daha binlerce vatandaşımız da benzer davalar açılmasının korkusu içindedir. 

Davalar hala sürmektedir. Bu süre içinde binlerce vatandaşımız, kendisini müdafaa 
edecek avukat ücreti bile bulamazken; mahkemelere, bilirkişi hizmeti ve değişik giderler için 200 
ile 2 bin YTL arasında ücretler ödemek zorunda kalmışlardır. Yine konuya taraf adli ve diğer 
kamu kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın zamanları heba olmaya devam etmektedir. 

Vatandaşımızı devletine küstüren, güvenini sarsan bu uygulama sürecinde; 3 Haziran 
2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mera Kanunu çıkartılmıştır. Bu 
kanuna göre, iptali istenen tapulu yerlerin rayiç bedelleri ile Emlak Vergisinin toplamının 
yarısına tekabül eden ücreti ödemek suretiyle açılan davalar düşebilecektir. Şimdi halen 
oluşturulan komisyonlarca rayiç bedellerin tespiti için çalışmalar yapılmaktadır. 
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Bu bilgiler çerçevesinde; 
1- Devlet vatandaşı için vardır. Devlet, vatandaşının işini zurlaştırmaz, kolaylaştırır ve 

güvenini, inancını sarsacak uygulamalara girmez. Devlette devamlılık esastır. Bu ilkelere 
inanıyor, katılıyor musunuz? 

2-Eğer inanıyorsanız, vatandaşımıza dedesinden, babasından kalan ya da zilliyet yoluyla 
verilen tapuları neden iptal etme yoluna gidilmiştir? 

3-Vatandaşımızın, ikamet ettiği mülkü ikinci kez yeniden satın almaya zorlanması sizi 
rahatsız etmiyor mu? 

4-Rahatsız ediyorsa bu meselenin çözümü için Akçatekir ve benzer yerlerdeki tapu iptal 
davalarını üyesi bulunduğunuz Bakanlar Kurulunda gündeme getirmeyi düşünüyor musunuz? 

5-Devletimizi ve vatandaşımızı meşgul eden, zamanını çalan, gereksiz masraflara yol 
açan bu uygulamanın getirdiği yükü/sorunu ortadan kaldırma konusunda başka neler yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

6-Sorunun çözümüne yönelik olarak çıkardığınızı savunduğunuz Mera Kanunu 
marifetiyle vatandaştan almayı düşündüğünüz paralarla, yükselen cari açığın bir ilgisi var 
mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genci Müdürlüğü 

Sayı : B.Ü7.Ü.MEG.0.9/3251-14059 , , , 
Konu : Soru önergeleri 

19509*11.0U008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genci Sekreterliği tarafından 
gereği için Bakanlığımıza, bilgi için Başbakanlığa yazılan 11/3/2008 tarihli 
ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-4082 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DFJvltREL ile Adana Milletvekili Sayın Yılmaz TANKUT 
tarafından Maliye Bakanımız Sayın Kemal UNAKITAN tarafından cevaplandırılması istemiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (TBMM) verilen ve TBMM Başkanlığı Genel 
Sekreterliğinin ilgi yazısı ekinde cevaplandırılmak üzere Bakanlığımıza gönderilen 7/220J ve 
7/2203 esas sayılı yazılı soru önergelerinde belirtilen hususlar incelenmiş olup, önergelere ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur: 

1) Bursa Milletvekili Sayın Kemal DKMİRlîL tarafından verilen 7/2201 esas sayılı soru 
yazılı önergesinde belirtilen hususlarn incelenmesi sonucunda; Bakanlığımıza bağlı merkez ve 
taşra teşkilatlarına ait inşaatı tamamlanıp ruhsatı alınmış olduğu halde hizmete açılamamış olan 
başka bir deyişle aktif hale getirilmemiş herhangi bir yatırımın bulunmadığı anlaşılmıştır. 

2) Adana Milletvekili Sayın Yılmaz TANKUT tarafından verilen 7/2203 esas sayılı yazılı 
soru önergesine konu Adana İli, Pozantı İlçesi, Akçatekir Beldesinde bulunan ve Hazinece kadim 
yayla olduğu iddiasıyla ilgilileri aleyhine dava açılarak tapularının iptali istenilen taşınmazlarla 
ilgili ihtilaf ve sorunların başlangıcı, bu Beldede 1994 ilâ 1999 yılları arasında yapılan kadastro 
çalışmalarına kadar uzanmaktadır. 

Anılan Beldede yapılan kadastro çalışmaları sonucunda Hazine adına tespit ve tapuya tescil 
edilen 242 ada, 2 parsel numaralı, 458 m2 yüzölçümlü taşınmazın kendisine ait olduğu iddiasıyla bu 
taşınmaz hakkında, İsmail ŞAHİN tarafından Hazine aleyhine, Pozantı Asliye Hukuk 
Mahkemesinde açılan tapu iptali ve tescil davası sonucunda, Mahkemece davacının davasının 
kabulüyle bu taşınmazın Hazine adına olan tapusunun iptaline ve adı geçen Şahıs adına tesciline 
karar verilmiş, bu kararın Hazinece temyizi üzerine, Yargıtay 8. Hukuk Dairesince verilen 
28/12/1999 tarihli ve 1999/10338-10988 sayılı kararla; "dava konusu taşınmazın 'Tekir Yaylası' 
ismiyle vasıflandırılan yörede kaldığının kuşkusuz olduğu, davacının ve o bölgeye yerleşen 
diğer insanların, arsa niteliği kazandırılan bu yere evler inşa edip yazın mesire yeri (özel 
yayla evi) olarak kullanmalarının, taşınmazın niteliğini değiştirmeyeceğinden, nizalı taşınmaz 
ve çevresinin öncesinin yayla yeri olduğu ve bu maksatla kullanıldığını kabul etmek gerektiği, 
3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinin (B) bendi gereğince, kamu malı 
niteliğindeki yaylak yerlerinin özel mülkiyete konu olan ve dolayısıyla zilyetlikle kazanılan 
yerlerden sayılamayacağı" gerekçesiyle, yerel Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiş, 
Yargılayın bu bozma kararından sonra yeniden görülen dava sonucunda Pozantı Asliye Hukuk 
Mahkemesinin önceki kararında direnerek aynı şekilde karar verilmesi ve bu kararın da Hazinece 
temyizi üzerine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca verilen 1/11/2000 tarihli ve Esas No: 
2000/8-1338, Karar No:2000/1601 sayılı bozma kararında da, Yargıtay 8. Dairesinin anılan karan 
benimsenmiştir. 

- 6 9 8 -



TBMM B:90 1 5 . 4 . 2008 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun anılan kararı üzerine, Akçatekir Beldesinde bulunan 
benzer nitelikteki taşınmazlar hakkında Hazineyi temsilen Bakanlığımızca; bu taşınmazların 
tapularının iptaliyle "yaylak (yayla)" olarak özel sicile yazılmaları, bu taşınmazlara yapılan 
müdahalelerin önlenmesi ve üzerlerindeki yapıların kal'i (yıkımı) için davalar açma görev ve 
yükümlüğü doğmuş ise de; bu Beldedeki yapılaşmanın boyutları, bu yapılaşmalar için harcanan 
milli servetin büyüklüğü, bu taşınmazların tekrar yaylak vasfına dönüştürülme maliyeti ile konunun 
binlerce insanı ilgilendirmesi nedeniyle sosyal boyutu da dikkate alınarak, bu taşınmazlar hakkında 
açılan davalarda bu taşınmazlara yapılan müdahalelerin önlenmesi ve üzerlerindeki yapıların kal'i 
(yıkımı) talebinde bulunulmamış, yalnızca bu nitelikteki taşınmazların yaylak vasıflarının mahkeme 
kararıyla belirlenebilmesi için tapularının iptali istenilmiştir. 

Açılan davaların görülmesi sırasında davalı vatandaşlarımız tarafından, dava haricinde ise 
Akçatekir Belediye Başkanlığı tarafından Bakanlığımıza yapılan başvurularla; Akçatekir Belediyesi 
sınırları içerisindeki altı tane mahalleden biri olan Akça Mahallesinin belediye olmadan önce 
"Akçaköy" ismi ile Osmanlı döneminden kalan ve 400-500 yıllık maziye dayanan bir köy olduğu ve 
öteden beri köy yerleşim alanı olarak kullanıldığı belirtilerek, özellikle bu Mahallede bulunan 
taşınmazlar hakkında Hazinece açılan davalardan vazgeçilmesi istenilmiş ise de, Bakanlığımız 
denetim elemanlarınca yapılan incelemeler sonucunda; Akça Mahallesinin kadimden beri köy 
yerleşim yeri olarak kullanıldığına dair somut bir bilgi ya da belgeye ulaşılamadığından, Belediyece 
ve Beldede yaşayan vatandaşlarımızca yapılan taleplerin değerlendirilmesi mümkün olamamış ve 
ayrıca, açılan davalarda, davalı vatandaşlarımız tarafından bu yönde yapılan savunmalar da 
Mahkemelerce kabul görmemiştir. 

Mera vasıflı taşınmazlarla ilgili olarak Ülkemizin genelinde yaşanan, davaya intikal eden ya 
da intikal edebilecek durumda olan ihtilafların ve sorunların çözümlenmesi amacıyla, 4342 sayılı 
Mera Kanununa 27/5/2004 tarihli ve 5178 sayılı Kanunla eklenen geçici 3 üncü madde hükmü 
yürürlüğe konulmuş ancak, bu maddede "yaylak" ibaresi bulunmadığından, Akçatekir Beldesindeki 
taşınmazların bu madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün olamamıştır. Sorunun çözümü için, 
Mera Kanununun anılan maddesinde 3/6/2007 tarihli ve 5685 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak, 
"yaylak" ve "kışlak" vasıflı taşınmazlar da madde kapsamına alınmış, böylelikle, Akçatekir 
Beldesinde yaşayan vatandaşlarımızın sorununa da çözüm getirilmiştir. 

Akçatekir Beldesinde bulunan söz konusu taşınmazlarla diğer yerlerde bulunan aynı 
nitelikteki taşınmazlar hakkında, tamamen yürürlükteki yasal düzenlemeler ve yargı kararlan 
doğrultusunda Bakanlığımızca davalar açılmış ve işlemler yapılmıştır. ^/''s 

Bilgilerine arz ederim. ('Z'sjr^ 

Srfal UNAK1TAN 
Maliye Bakanı 
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8. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik 'in, BOTAŞ 'in vergi borcuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı (7/2259) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Lnerji Bakanı Sayın Hilmi GÜLER tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 29/02/2008 

Behiv ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

1- Bir Kamu İktisadi Teşekkülü olan BOTAŞ'ın Devlete vergi borcu var mıdır? 
BOTAŞ'ın vergi borcu var ise ödememe sebebi nedir? 

2- Son yapılan elektrik ve doğalgaz zamlarının BOTAŞ'ın devlete olan vergi borçlarıyla 
bir ilgisi var mıdır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı ;B.I5.0.SGB.02.610- 5 9" ^ 

Konu :Yaz,l, Soru önergesi ^ ^ ^ ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: l'.B.M.M Başkanlığı'nın 18.03.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
4252 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Bchiç ÇELİK'in tarafıma tevcih ettiği, 7/2259 esas nolu yazılı 
soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'ııün 99 uncu maddesi gereği. Boru Hatları İle Petrol Taşıma 
A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN BEHİÇ ÇELİK'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/2259) 

Soru 1 : 

Bir Kamu İktisadi Teşekkülü olan BOTAŞ'ın Devlete vergi borcu var mıdır? BOTAŞ'ın 

vergi borcu var ise ödememe sebebi nedir? 

Cevap 1 : 

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünün, 2008 yılı Şubat ayı itibarıyla 

vergi borcu 2.484 milyon YTL olup, 24 aylık taksitler halinde her ay ödenmektedir. 

Soru 2 : 

Son yapılan elektrik ve doğalgaz zamlarının BOTAŞ'ın devlete olan vergi borçlarıyla bir 

ilgisi var mıdır? 

Cevap 2 : 

Doğalgaz satış fiyatını oluşturan unsurlar; alım, depolama, iletim ve dağıtım bölgesi taşıma 

bedelleridir. Doğalgaz tarifeleri ile ilgili genel çerçeve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

tarafından belirlenmektedir. 

Doğalgaz alım fiyatları, tıpkı diğer uluslararası doğalgaz alım anlaşmalarında olduğu gibi 

uluslararası ham petrol ve petrol ürünleri fiyatlarına endeksli formüllerle belirlenmektedir. 

BOTAŞ'ın toptan satış fiyatlarında doğalgaz alım fiyatları ve dolar kuru en önemli belirleyici 

unsurlardandır. 

Petrol fiyatlarının etkileri formül yapılarına göre 3, 6, 9 aylık gecikmelerle kendini 

göstermekte, dolayısıyla petrol fiyatlarındaki artış ve düşüşler doğalgaz fiyatlarına eşzamanlı olarak 

yansılılamamaktadır. Bununla birlikte BOTAŞ doğalgaz toptan satış fiyatlarını belirlerken pazar 

durumu ve benzeri hususları dikkate almakta, uygulanacak fiyatı EPDK'nın tarife ile ilgili kararları 

doğrultusunda, mümkün olan en makul seviyede belirleyerek uygulamaya koymaktadır. 
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9.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, Adana valilik binasının engelli asansörüne iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/2260) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruları, İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N.GayeKRBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Adana Valilik binası Mimarlar Odası tarafından çağdaş, modern ve engellilere yönelik mimari 

yapısı nedeniyle ödüle layık görülmüştür. Ancak valilik binasında engelli asansörü olmasına 

rağmen asansör kapalı tutulduğu için engelli vatandaşlar, binaya giriş çıkışlarda büyük sıkıntı 

yaşamaktadır. Oysa Bütün devlet dairelerinin, yerel yönetim binalarının, okulların, rekreasyon 

alanlarının, spor tesislerinin, alışveriş merkezlerinin, sağlık tesislerinin, kültür ve eğilim 

kurumlarının, halka açık kuruluşların, engelli vatandaşların da girebileceği şekilde düzenlenmesi 

gerekmekledir. Bu çerçevede; 

1. Adana Valilik binasının engelli asansörünün çalıştırılmama sebebi nedir? 

2. Kngclli vatandaşlarımızın binaya giriş çıkışları neden zorlaştırılmaktadır? 

3. Adana Valilik binasının engelli asansörü ne /aman kullanıma açılacaktır? 
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TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.O5.O.İLİ.0070001-303-2/2LllO> 0^-/0^2008 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Karalar 
Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 18.03.2008 tarihli ve 

A.01.0..0.10.00.02-4252 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Pıof.Dr. Nevin Gaye ERBATUR tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulup, ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen ve Sayın 
Bakanımızca cevaplandırılması istenilen 2260 sayılı yazılı soru önergesi Adana Valiliğine 
incelettirilmiş olup, alınan cevabi yazı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T-
BeşirATALAY 

Bakan 

EKLER 
1- Adana Valiliğinin yazısı 
2- Kroki 

- ^ 
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T.C. 
ADANA VALİLİĞİ 

Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.07.4.DEF.DEM.O.OL06- -f&f) a & ' 0 3 . a - o « £ 

Konu : Engelliler Girişi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 

İlgi :24.03.2008 tarih ve B.O5.O.İLİ.0070001-303-2/4032 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Prof. Dr. Sn. Nevin Gaye ERBATUR tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verilen soru önergesinde, İlimiz Hükümet Konağındaki engelli asansörlerinin 
çalışmama sebebi ile engelli vatandaşların binaya giriş çıkışlarının neden zorlaştınidığı ve engelli 
asansörlerinin ne zaman kullanıma açılacağı hususları sorulmaktadır. 

İlimiz Hükümet Konağına ait Ekli krokiden de anlaşılacağı gibi engelli vatandaşların giriş ve 
çıkışı için A, B ve E Bloklarının zemin katında engelliler giriş kapısı bulunmakta olup, söz konusu 
kapılar mesai saatleri içerisinde sürekli açık tutulmakta ve asansörler devre dışı kalmadan 
çalışmaktadır. . 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK 
Kroki 
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W.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa'da turizmin geliştirilmesine ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2267) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Hakanı Ertuğrul GİJINAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda «ereğinin yapılmasını ar/, ederim 1N.02.2008 

/Abdullah ÖZER 
/ Bursa Milletvekili 

(•' 

Turizm potansiyeli açısından ülkemizin sayılı kentlerinden biri olan Bursa ilimiz yerli 
ve yabancı turistlerin tercih sıralamasında diğer illere nazaran çok gerilerde kalmaktadır. 

Bu doğrultuda 

1- Bakanlığınızın Bursa ili turizmi ile ilgili ne gibi tanıtım çalışmaları vardır? 

2- Bursa ili sınırlarında bulunan Uluabat Gölü'nün güney bölümünde yer alan ve 
ülkemizin en uzun mağarası olan 4800 metre uzunluğundaki "Ayva İni Mağarasını" 
Bakanlığınız nezrinde yapılacak çalışmalar ile ülke turizmimize daha aktif olarak 
kazandırmayı amaçlayan projeleriniz var mıdır? 

3- İnanç turizmi konusunda ülkemizin en önemli kentlerinin başında gelen Bursa ilimiz 
ile ilgili (inanç turizmi merkezli) ne gibi projeleriniz bulunmaktadır? 

4- K.ış sporları konusunda Uludağ ülkemizin başkenti konumundadır. Bakanlığınızın 
Uludağ kış turizmi ile ilgili 2008 projeleri nelerdir? 

5- Bilindiği gibi Bursa ili lermal turizminin en önemli kentidir. Bu alanda Bakanlığınızın 
Bursa ili ile ilgili çalışmaları var mıdır? 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.O.10.O1.0O.610 - b ^ S ^ l / / / ^ Z / 2 0 0 8 
Konu ; Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 18/03/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-4252 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Abdullah ÖZER'in 7/2267 Esas No'lu soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULLAH ÖZER'İN 7/2267 ESAS NO'LU SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Turizm potansiyeli açısından ülkemizin sayılı kentlerinden bir olan Bursa ilimiz yerli 
ve yabancı turistlerin tercih sıralamasında diğer illere nazaran çok gerilerde kalmaktadır. 

Bu doğrultuda, 

SORU 1: Bakanlığınızın Bursa ili turizmi ile ilgili ne gibi tanıtım çalışmaları vardır? 

CEVAP 1: Türkiye Turizm Stratejisinde ülkemizin zengin turistik potansiyeli detaylı 
araştırmalar sonucu ele alınmış ve bu doğrultuda turizm gelişim bölgeleri, turizm koridorları, 
turizm kentleri ve marka kentler önerilmiştir. Bursa Türkiye Turizm Stratejisinde güçlü 
olarak vurgu yapılan yerler arasındadır. Bu noktada, Bursa ili, Söğüt Kültür ve Turizm 
Gelişim Bölgesi ve Marka Kentler kapsamında iki kez ele alınmıştır. 

Söğüt Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Osmanlı împaratorluğu'na başkentlik yapan 
Bursa'yı ve yine Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu Bilecik illerini kapsayan bölgede, 
özellikle kültür turizminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte, bölgede yer alan 
termal ve eko-turizm gibi alternatif turizm kaynaklan ile turizmin çeşitlendirilmesi ve 
geliştirilmesi önerilmiştir. 

Marka Kent olarak Bursa Türkiye Turizm Stratejisi'nin en önemli çıktılarından biri de 
15 kentin kültür turizmi açısından markalaştırılmasıdır. Bu kentlerden biri de Osmanlı 
döneminde başkentlik yapan, Şehzade sancağı olarak hizmet veren ve birçok tarihi eseri 
barındıran Bursa ili olarak belirlenmiştir. 

Bursa İlinin, farklı kültürel ve turistik özelliklerinin tanıtımına yönelik olarak 
Bakanlığımın yayın ilkeleri doğrultusunda; "İznik", "İstanbul ve Marmara Bölgesi", "Kış 
Sporları" "İnanç Haritası" adlı broşürler hazırlanmış; söz konusu yayınlar, potansiyel turizm 
bölgeleri dikkate alınarak 2-8 farklı dilde yayımlanmıştır. .Ayrıca halen hazırlanmakta olan 
"Bursa" Broşüründe; kentin inanç turizmi merkezleri ağırlıklı olmak üzere, kültürel ve doğal 
mekanlarının da ele alınması suretiyle Bursa'nın destinasyon odaklı tanıtımının daha etkin bir 
şekilde gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. 

Bakanlığımca, ülkemizde her ilde yapılan festival, fuar ve yerel etkinlikler ile 
uluslararası kongre, konferans, sempozyum vb. toplantılar gibi etkinlikler, ilgili kurum ve 
kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda istenildiği takdirde hazırlık aşamasında görüş ve 
önerilerimiz ile ya da bütçe imkanlan ölçüsünde maddi olarak desteklenmektedir. Ayrıca 
yurtdışı Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz kanalı ile de yurtdışına duyurusunun yapılması 
mümkün olabilmektedir. 

Her yıl bastırılan Festivaller, Fuarlar ve Yerel Etkinlikler ile Kongre Takvimi'nin 
oluşturulması aşamasında başta Bakanlığım taşra teşkilatlan olmak üzere, diğer Bakanlıklar, 
Bakanlıklara bağlı kuruluşlar, Üniversiteler, Vakıflar, Dernekler ve Turizm Sektör 
Kuruluşlarına yazı yazılarak gelecek yıl veya yıllar içinde yapılacak her türlü etkinliğin bir 
forma işlenerek Bakanlığıma gönderilmesi istenilmektedir. Hazırlanan bilgilere Bakanlığım 
WEB sayfasında iller bazında yer verilmektedir. Böylece etkinliklerin tanıtımı resmi olarak 
yapılmaktadır. 
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Turizmin Türkiye ekonomisine katkısının arttırılması, ekonomik yararının bölgeler 
arasında dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması ve çevre altyapısının geliştirilmesi 
amacıyla 2005 yılında "Turizmi Geliştirme Çalışmalarına başlanılmıştır. Bu çalışma 
kapsamında, Bursa'da 23 Aralık 2005 tarihinde "Uluçınar'ın Kökleri/Bilecik-Bursa Turizmi 
Geliştirme Çalıştayı" düzenlenerek eylem raporu oluşturulmuş olup, sonuç 
değerlendirmesinin 2008 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Ayrıca Bakanlığımca ülkemizin tanıtımı amacıyla yabancı medya mensupları ve 
seyahat sektör temsilcilerinin ağırlanması faaliyeti kapsamında Bursa İlinde de ağırlama 
faaliyetleri yapılmaktadır. 2008 yılı Ocak-Mart döneminde iki ağırlama faaliyeti 
gerçekleştirilmiş olup, 10 yabancı basın mensubu ağırlanmıştır. 

SORU 2: Bursa îli sınırlarında bulunan Uluabat Gölü'nün güney bölümünde yer alan 
ve ülkemizin en uzun mağarası olan 4800 metre uzunluğundaki "Ayva tni Mağarasını" 
Bakanlığınız nezrinde yapılacak çalışmalar ile ülke turizmimize daha aktif olarak 
kazandırmayı amaçlayan projeleriniz var mıdır? 

CEVAP 2: Bursa ili sınırlarında bulunan "Ayva İni Mağarası" ile ilgili olarak 
Bakanlığımca hazırlanmış herhangi bir proje bulunmamaktadır. 

SORU 3: İnanç turizmi konusunda ülkemizin en önemli kentlerinin başında gelen 
Bursa İlimiz ile ilgili (inanç turizmi merkezli) ne gibi projeleriniz bulunmaktadır? 

CEVAP 3: Bakanlığımın Bursa ilinde inanç turizmi konusunda herhangi bir projesi 
bulunmamaktadır. 

SORU 4: Kış sporları konusunda Uludağ ülkemizin başkenti konumundadır. 
Bakanlığınızın Uludağ kış turizmi ile ilgili 2008 projeleri nelerdir? 

CEVAP 4: Bursa ilinde Bakanlığımca 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 
uyarınca ilan edilmiş olan Bursa Uludağ Kış Sporları Turizm Merkezi bir ve Gelişim olmak 
üzere iki bölgeden oluşmakta olup her iki bölge de 1961 yılında ilan edilen "Uludağ Milli 
Parkı" alam kapsamındadır. Bunlar içinde, ikici Gelişim Bölgesi 05/08/1986 tarihinde 
Turizm Merkezi ilan edilmiştir. 

Bursa- Uludağ 2 nci Gelişim Bölgesi İkinci Gelişim Bölgesine ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planları 21/10/1985 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 
onaylanmış ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu doğrultusunda Bakanlar Kurulu Kararı ile 
05/08/1986 tarihinde Bursa Uludağ İkinci Gelişim Bölgesi Turizm Merkezi ilan edilmiştir. 

Turizm merkezinin ilanı takiben alan kapsamında onaylı planlar ile oluşturulan 
Turizm Tesis Alanında kalan 11 adet imar parseli (300'er yatak kapasiteli) 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda yatırımcılara tahsis edilmiş ve 
tahsis şartı olarak; tahsis alan şirketlerin Uludağ Yatırımcıları Birliği A.Ş. (UYB) 
kurdurularak bu alan kapsamında oluşturulacak altyapı tesislerine 1/3 oranında katılımları 
sağlanmıştır. 

- 7 1 0 -



TBMM B: 90 15.4 .2008 

Uludağ Yatırımcılar Birliği tarafından Gırak Garaventa firmasına II nci Gelişim 
Bölgesi Kayak Alanları Master Planı hazırlatılmış olup, elde edilen mekanik tesis master 
planlan, Bursa Valiliğince Amerikalı bir firmaya Alaçam bölgesi de dahil olmak üzere 
yeniden incelettirilmiş ve Bursa Uludağ Kış Sporları Turizm Merkezi kapsamında yeni bir 
master plan hazırlanmıştır. 

Öneri master plan ile önerilen mekanik tesis hatları ve kayak alanlarının bir bölümü 
(II nci Gelişim Bölgesi) için Bakanlığımca hazırlanan 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
Plan Değişiklik Önerisi 27/08/1998 tarihinde Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca 
onaylanmıştır. 

03/05/2006 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği ile yatak kapasitesi 2100 den 2800'e çıkarılmıştır. 

Söz konusu alan Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
06/05/2006 tarihli ve 1476 sayılı karan ile 2 nci derece doğal sit alanı ilan edilmiştir. Bu 
kapsamda koruma amaçlı imar planlannın hazırlatılması ve arıtma tesisinin yapılması 2008 
yılı projeleri arasındadır. 

SORU 5: Bilindiği gibi Bursa ili termal turizminin en önemli kentidir. Bu alanda 
Bakanlığınızın Bursa İli ile ilgili çalışmaları var mıdır? 

CEVAP 5: Bursa Mustafakemalpaşa Tümbüldek Termal Turizm Merkezi 4957/2634 
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 11.800 ha.'lık alanı kapsayan turizm merkezine ilişkin 
olarak hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 29/12/2006 tarihinde Bakanlığımca 
onaylanmıştır. Söz konusu turizm merkezi içinde yer alan ve Çevre Düzeni Planı ile turizm 
tesis alanı olarak ayrılmış olan kamu arazilerinin turizm yatırımcılarına tahsisinin 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan mülkiyet çalışmaları yapılmaktadır. 

Bursa ilindeki jeotermal kaynak alanlann termal turizme kazandınlması amacıyla 
Valiliğin talebi üzerine Mart 2008 ayında yerinde teknik inceleme yapılmıştır. Yapılan 
inceleme sonucunda termal turizm merkezi ilanına konu olabilecek alanlara yönelik Valilik 
bünyesinde bulunan mülkiyet ve diğer teknik bilgiler istenmiş olup gelecek olan bilgiler 
neticesinde çalışmalar yönlendirilecektir. 
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//.- Yalova Milletvekili Muharrem ince 'nin, giyim öğretmenliği branşına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2278) •...-., 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 28.02.2008 

Mtffiafrem İNCE 
-••*•• • ^-"'"Yalova Milletvekili 

1- Bakanlığınızda görev yapan Giyim Öğretmeni sayısı kaçtır? 
2- Bakanlığınız döneminde ataması yapılan Giyim Öğretmeni sayısı kaçtır? Bu ; 

öğretmenlerin kaçı sözleşmeli, kaçı kadroludur? 
3- Giyim öğretmenliği branşında öğretmen açığı bulunmakta mıdır? Var ise bu branşta 

öğretmen ihtiyacı sayısı nedir? Bu sayı hangi kritere göre tespit edilmiştir? 
4- Giyim Öğretmenliği bölümü başka hangi branşlar için kaynak bölüm olarak kabul 

edilmektedir? 
5- Giyim Öğretmenliği bölümü mezunlarının Teknoloji Tasarım branşına müracaat 

edebilmelerine yönelik bir çalışmanız var mıdır? 
. I , 1 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.02-11/ \%i$ 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.03.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4252 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCCnin, "Giyim öğretmenliği branşına ilişkin1' 
İlgi yazı eki 7/2278 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Talim ve Terbiye Kurulu'nun 17.09.2007 tarihli ve 155 sayılı Kararı ile 
"Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarım" alanı "Giyim Üretim Teknolojisi" alanı olarak 
değiştirilmiştir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren "Giyim/Hazır Giyim/Moda 
Tasarım" alanı kaldırılacaktır. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında bugün itibarıyla 
her iki alanda kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere toplam 2.842 öğretmen görev yapmaktadır. 

2003-2008 yılları arasında Giyim/Hazır Giyim/ Moda 'Tasarım alanında 300 kadrolu, 
82 sözleşmeli olmak üzere toplam 382 öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir. 

Giyim Üretim Teknolojisi alanının normu 2008-2000 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 
güncellenecek olup ihtiyaç veya fazlalık buna göre belirlenecektir. Bu sayı Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 
Yönetmelik'teki kurum türüne göre İLSİS Norm Modülüne atılan kriterlere göre tespit 
edilmektedir. 

Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarımızın öğretmen ihtiyacı her 
yıl bütçe imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza tahsis edilen kadro sınırlılığında kadrolu ve 
sözleşmeli öğretmen atamaları ile karşılanmaya çalışılmakta, karşılanamayan eğitim 
kurumlarımızın öğretmen ihtiyacı ise ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılarak 
karşılanmakta olup öğretmensiz eğitim kurumu bırakılmamaktadır. 

Ayrıca Talim ve Terbiye Kurulu'nun söz konusu kararı uyarınca»Giyim Öğretmenliği*1 

Bölümü mezunları bugün itibarıyla Teknoloji Tasarım alanına kaynak oluşturmamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. **"" ^ 

Dp^ÖnHüseyin ÇELİK V 
" ^ s ^ Millî Eğitim Bakanı 

Ol /c^/2008 
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12.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, tekstil ve hazır giyim sektöründeki sorunlara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'in cevabı (7/2302) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

V£ 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Bursa Tekstil ve hazır giyim sektörünün en önemli merkezlerinden biridir. 
Ancak çeşitli sebeplerle tekstilcilerimiz her geçen gün kötüye gidişi yaşamaktadır. 
Özellikle ulusal anlamda herhangi bir tekstil politikasının olmaması hazır giyim ve 
tekstilcilerimizi daha da zora sokmaktadır. 

Tekstilcilerimizin, son yıllarda yaşadığı ekonomik zorlukların en önemlileri 
arasında; elektrik, doğalgaz gibi üretim giderleri ile vergilerdeki artışlar yer 
almaktadır. Ülkemizin dünya tekstil ve hazır giyim sektöründen hak ettiği değeri 
alması aşamasında kalıcı politikalara ihtiyacı olduğu ortadadır. Bu konuda acilen 
çalışmalara başlanması gerekmektedir. 

1. Tekstilci ve hazır giyim sektörümüzün üretim aşamasında yaşadığı zorlukların aza 

indirilmesi amacıyla acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? M > ; j . ; 

2. Tekstil ve hazır giyim sektöründe elektrik, doğalgaz ve vergilerin maliyetinin 

düşürülmesi ve tekstilcilerimizin desteklenmesi adına neler yapmayı planlıyorsunuz? 

3. Tekstil ve hazır giyim sektöründe dünya üzerinde yaşanan değişim ve yeniliklerin 

takibi ve ülkemizin de kendini göstermesi açısından şimdiye kadar yapılmış olan 

çalışmalar nelerdir? * 

4. Tekstilcilerimizin içinde bulundukları sorunların çözülmesi açısından ülkemizde 

ulusa! tekstil politikası oluşturulması aşamasında acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B 14 0 BHİ 0 00 00 02- ^[2- 1 Q _w_ 2ggo 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: a) 18.03.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2302-4351/9399 sayılı yazınız, 
b) Başbakanlığın 22.03.2008 tarih ve B.02.0.KKG. 0.12/106-46-10/1265 sayılı 

yazısı. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği (7/2302) 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Zafer ÇAĞLAYAN 
...,._,., Sanayi ve Ticaret Bakanı 

EK: 1 sayfa önerge cevabı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN SORU ÖNERGESİ 

1- Tekstilci ve hazır giyim sektörünün üretim aşamasında yaşadığı zorlukların aza 
indirilmesi amacıyla acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 

Tüm sektörlere yönelik stratejiler hazırlanarak önceliklerin belirlenmesi çalışmaları 
sürdürülmektedir. Bu çerçevede; 

Yerli potansiyelin harekete geçirilerek ithalatın kısıtlanması, KOSGEB tarafından hibe 
ve kredi şeklinde parasal yardımlar, markalaşma için parasal destek, moda tasarımına ağırlık 
verilmesi, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi, sektördeki firmaların alt 
yapılarının güçlendirilmesi, insan kaynakları ve yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi, ulusal 
ve uluslar arası pazarlama kolaylıklarının getirilmesi suretiyle rekabet edebilirliğinin 
güçlendirilmesi hususunda çalışmalar sürdürülmektedir. 

2 - Tekstil ve hazır giyim sektöründe elektrik, doğalgaz ve vergilerin maliyetinin 
düşürülmesi ve tekstilcilerimizin desteklenmesi adına neler yapmayı planlıyorsunuz? 

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında küresel bir artış söz konusu olup, önümüzdeki 
dönemde de bu artış trendinin devam etmesi beklenmektedir. Bunun başlıca sebebi, 
gelişmekte olan ülkelerin fosil kaynak talebinin hızla artması, dünya genelinde yeterli 
yatırımın yapılmamış olması ile çelik, bakır ve santral maliyetlerinde son beş senede % 50'ye 
varan fiyat artışlarıdır. 2001-2006 yılları arasında dünya kömür fiyatları yaklaşık olarak % 50, 
doğalgaz fiyatları % 100, petrol fiyatları % 200 artmıştır. 

Bilindiği gibi geçmiş yıllarda yapılan hatalarla elektrik üretiminin % 52'si doğalgaz 
dan yapılmıştır. Doğalgazda dünya fiyatlarının aşın artışına rağmen elektrik fiyatlarında 
Kasım 2002'den bu yana sadece bu sene artış yapılmıştır. 

Bununla birlikte elektrik enerjisine ilişkin olarak, 5084 sayılı Yatırımların ve 
İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 5350 sayılı 
Kanunla değiştirilen haliyle; bazı illerde vergi, sigorta primi teşvikleri, enerji desteği ile 
yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi teminine yönelik uygulamalar devam etmektedir. 

Ayrıca 4628 sayılı Elektrik piyasası Kanunu çerçevesinde tüketicilerin desteklenmesi; 
söz konusu sübvansiyonun fiyatları etkilemeksizin Bakanlar Kurulu Kararı ile tüketicilere geri 
ödemesi şeklinde yapılmaktadır. 

Yeni teşvik tedbirlerinin getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 

3- Tekstil ve hazır giyim sektöründe dünya üzerinde yaşanan değişim ve yeniliklerin 
takibi ve ülkemizin de kendini göstermesi açısından şimdiye kadar yapılmış olan 
çalışmalar nelerdir? 

Türk tekstil sektörünün üretim büyüklüğü; 
Elyaf tüketimi; 1.525.000 ton Pamuk (900.000 ton üretim + 550.000 ton ithalat) + 

Viskon, 590.000 ton Poliester (% 71 'i filament iplik), 370.000 ton Akrilik (306.000 ton) + 
Yün, 72.000 ton Poliamid, 193.000 ton Polipropilen (% 78'i filament iplik; şerit iplikler 
hariç) olmak üzere toplam 2.750.000 ton'dur. 

Türkiye'nin iplik üretim kapasitesi; 2.300.000 ton kısa elyaf (pamuk ve benzeri) iplik, 
400.000 ton uzun elyaf (yün ve benzeri) iplik, 800.000 ton filament (kesiksiz) iplik, olmak 
üzere toplam 3.500.000 tondur. 

- 7 1 6 -



TBMM B:90 15 . 4.2008 

Dokuma noktasında Türkiye'deki toplam kurulu dokuma kapasitesinin 1.350.000 ton 
civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Örme açısından 2.250.000 ton'luk bir kapasite söz konusudur. 
Non Woven, Halı ve Teknik Tekstiller bakımından Türkiye'de 200.000 ton'un 

üzerinde bir non-woven üretim kapasitesi bulunmaktadır. Halı ve özel teknik tekstil ürünleri 
için de 200.000 ton'a yakın bir kapasitenin bulunduğu kabul edilirse, bu gruptaki toplam 
üretim kapasitesi 400.000 ton'dur. 

AB'nin en büyük ve yegane modern ve entegre üretim alt yapısına sahip olan Türk 
tekstil ve hazır giyim sektörünün yapısal değişim ve dönüşüm gerçekleştirilmesi neticesinde, 
kamu ve özel sektöre olan etkilerinin neler olacağı, çevre ülkelerde ve dünya da etkileri 
hususunda etki analizi çalışmalarının tamamı Nisan ayı içersinde bitirilecektir. 

4- Tekstilcilerimizin içinde bulundukları sorunların çozttlmesi açısından ülkemizde 
ulusal tekstil politikası oluşturulması aşamasında acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 

Dış Ticaret Müsteşarlığının 28 Aralık 2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan tebliğ gereğince, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli belirli tekstil ve konfeksiyon 
ürünlerinin ithalatında miktar kısıtlaması (kota) uygulanmaktadır. 

Tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerinin stratejileri çalışmaları 27.03.2008 tarihli 
ESDK ( Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu) toplantısında Ekonomi ile ilgili 
Bakanların, Enerji Bakanımızın, Bürokratların ve tüm tarafların (iş adamları ve STK'ları) 
katılımı ile yapılmış olup, sektör ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 
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13.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'in, şehit ailelerinin tazminat davası açıp açmadığına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/2304) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması isteğimi bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 4 Mart 2008 

Süleyman YAĞIZ 
DSP istanbul Milletvekili 

—"Üç yeni kuruşluk dava"nın sonuçlanmasından sonra şehit 
aileleri ve yakınları tarafından hakkınızda yeni tazminat 
davaları açılmış mıdır? Açılmışsa bunların sayısı ne kadardır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI l'. ./?#2O08 

Bakan 
^ & ( < 7 ? 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLISl BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18/03/200K tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-7/2304-4379/9421 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 21/03/2008 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-46-12/1250 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, istanbul Milletvekili Süleyman Yağız tarafından Sayın 
Ba^bakan'a yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2304 Esas No.lu soru önergesine 
verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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Sayın Süleyman YAĞIZ 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Ba,sbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/2304 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasanın "Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları" kenar 
başlıklı 98. maddesinin ikinci fıkrasında, "Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak 
cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir." hükmüne yer 
verildiği; aynı maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili Önergelerin verilme şekli, içeriği ve 
kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile 
düzenleneceğinin öngörüldüğü; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün, "Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde 
"sonTnun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin 
konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, 
Barbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret olduğunun 
belirtildiği; "Sonılamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret konuların ve 
konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların sorulamayacağının 
hükme bağlandığı, 

Malûmlarıdır. 
Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda belirtilen hükümleri 

karşısında, kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içeren önergede yer alan sorulara cevap 
verilmesine yasal imkân görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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14.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'in, Muş'ta lale yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakam Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/2310) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

flL Nuri YAMAN 
Muş Milletvekili 

Muş Ovası, birçok Muş'lu tarafından lale yatağı olarak bilinir. 
Ovanın yüzölçümü, ismini dünyaya laleleri ile duyuran Hollanda'dan bile 
büyük iken, Muş İlinin ekonomik kalkınmasına yardımcı olunması 
maksadıyla laleden gelir getirici bir ürün olarak hiçbir zaman 
yararlanıimamıştır. Oysa lale, katma değeri yüksek, masrafı düşük ve diğer 
alternatif ürünlere kıyasla fazla emek gerektirmeyen bir üründür. 

Lalenin Muş ekonomisine katkısıyla ilgili bu olumsuz duruma 
rağmen yaklaşık iki yıldır Ankara Üniversitesi'nden bir ekiple çalışma 
yapıldığı ve kurulan bir serada lale soğanları yetiştirildiği bilinmektedir. 

Yukarıda değinilen görüşlerin ışığı altında; sözü edilen üniversitedeki 
çalışmaya destek olmak ve bu çalışma ile elde edilmek istenen sonuçları 
hızlandırmak maksadıyla, kısa bir süre sonra yürürlüğe girecek olan 
"Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 
" hükümlerinden de yararlanılarak daha kapsamlı bir çalışma yapmayı 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610- 1 ^ S 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 18.03.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2310-4436/9583 sayılı yazı, 
b) 21.03.2008 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-46-18/1263 sayılı yazı. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Başbakanlığa gönderilen ve İlgi (b)'de kayıtlı yazı ile 
Başbakanlıktan Bakanlığımıza gönderilen yazı ekinde yer alan Muş Milletvekili M.Nuri 
YAMAN'a ait 7/2310 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. :r 

" v j " ' • • ' . - - . Mehmet Mehdi EKER 
- . ' . i • " B a k a n • , 

EKLER: 
1-Görüş 7/2310 

.04.2008 

\\ Woi- JM 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : M. Nuri YAMAN 

Muş Milletvekili 
Esas No :7/2310 

Muş Ovası, birçok Muş'lu tarafından lale yatağı olarak bilinir. Ovanın yüzölçümü, ismini 
dünyaya laleleri ile duyuran Hollanda'dan bile büyük iken, Muş İlinin ekonomik kalkınmasına 
yardımcı olunması maksadıyla laleden gelir getirici bir ürün olarak hiçbir zaman 
yararlanılmamıştır. Oysa lale, katma değeri yüksek, masrafi düşük ve diğer alternatif ürünlere 
kıyasla fazla emek gerektirmeyen bir üründür. 

Lalenin Muş ekonomisine katkısıyla ilgili bu olumsuz duruma rağmen yaklaşık iki yıldır 
Ankara Üniversitesi nden bir ekiple çalışma yapıldığı ve kurulan bir serada lale soğanları 
yetiştirildiği bilinmektedir. 

SORU ) Yukarıda değinilen görüşlerin ışığı altında; sözü edilen üniversitedeki çalışmaya 
destek olmak ve bu çalışma ile elde edilmek İstenen sonuçlan hızlandırmak maksadıyla, kısa 
bir süre sonra yürürlüğe girecek olan "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun" hükümlerinden de yararlanılarak daha kapsamlı bir çalışma yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP ) Muş Lalesi ile ilgili olarak, Bakanlığımızın Ankara Üniversitesi ile ortaklaşa 
yürüttüğü bir çalışması bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı 7 Araştırma 
Enstitüsü, 7 Üniversite ve 14 özel firma işbirliği ile ortaklaşa yürütülmekte olan; TÜBİTAK 
tarafından desteklenen "Bazı Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması, Yeni Tür ve Çeşitlerinin Süs 
Bitkileri Sektörüne Kazandırılması" ana başlığı altında pek çok doğal süs bitkilerini kapsayan 
bir proje bulunmaktadır. Bu proje kapsamında, doğal süs bitkileri ile ilgili araştırma konulan 
arasında Muş Ialesiyle ilgili çalışmalar da yer almaktadır. Bu proje ile, Muş ili de dahil olmak 
üzere Türkiye genelindeki doğal süs bitkilerinin kültüre alınması, yeni tür ve çeşitlerinin 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
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75.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya 'nın, İzmit Körfezinde yapılacak yeni tersanelere, 
- Batman Milletvekili Bengi Yıldız 'in, Batman 'da petrol ve benzinin toprağa sızdığı iddialarına, 
İlişkin soruları ve Çevre ve Orman Bakanı VeyselEroğlu'nun cevabı (7/2317, 2402) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Jtt>\ Hikmet RKENKAYA 
KocaehVM illetvöjdli 

Ülkemizin gereksinim duyduğu yeni tersanelerin yapımını olumlu ve gerekli 
bulmakla birlikte; tersane gibi bölgesel ölçekte sosyal, ekonomik, mekânsal ve çevresel 
etkileri olan büyük yatırımlarının yerlerinin seçiminde; çevresel ve stratejik özelliklerin, 
bilimsel ve teknik gereklerin, kamu yararı ve toplumsal çıkarın, anayasal ve yasal 
mevzuatın, sektörel ve bölgesel planlamaların dikkate alınması gerekmektedir. Bu 
süreçte, sektöre yönelik bir master plan olmadan ve bölgesel planlamalara dayanmadan 
yapılacak yatırımların, sonradan geri dönülmesi zor ve telafi edilemeyecek zararların 
oluşmasına neden olacağı bir gerçektir. 

Tersane yapımında uygun görülen 1/ 1000 lik dolgu imar planlarının plan 
notlarına uyulmuş mudur? 
Bakanlıklardan ve ilgili kurumlardan gelen şartlı izinlere ait onay yazılarında 
belirtilen şartlar yerine getirilmiş midir? 
Yapımı devam eden deniz dolgu çalışmalarının ve diğer yapım aşamalarının 
mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hangi sıklıkla 
denetlenmektedir? Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı bir durum 
tespit edilmiş midir? 
Bölgede kurulan tersanede AKP'li üst düzey yöneticilerinin bir ortaklığı veya 
ticari bağlantısı var mıdır? Eğer var ise tersane yapımı için gerekli izinlerin 
alınması aşamasında bu yöneticilerin etkisi ve telkini olmuş mudur? 
Tersanelerin yapılması için Devlet Su İşleri Birinci Bölge Müdürlüğü'nün Yalak 
Derenin taşkın sahasının esas olarak başladığı Yalova-İzmit Karayolundan 
denize kadar olan kısmın ıslahının yapılması şartı gerçekleştirilmiş midir? 
Bilindiği üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hareket unsurlarının büyük bir 
bölümünün konuşlanmış olduğu İzmit Körfezi bölgesinde yapılacak ilave 
yapılaşmalar nedeni ile oluşacak yoğun deniz trafiğinin körfeze ve çevreye telafisi 
olmayan zararlar verebilecek deniz kazalarına yol açma riski de artmaktadır. 
Yoğun deniz trafiğinden doğacak kazaları önleyebilecek modern sistemlerle 
donatılmış bir merkez kurmayı düşünüyor musunuz? 
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7- Tersane yapılacak Altmova bölgesi gelişmiş tarım tekniklerinin uygulandığı 
meyve bahçeleri bulunmaktadır. Yapılacak olan tersanelerin bölgedeki tarıma 
vereceği zararın boyutu konusunda elinizde bir rapor var mıdır? 

8- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bu 
büyüklükteki bir deniz dolgusunun, deniz flora ve faunasına, su kalitesine, su 
ürünleri potansiyeline olumsuz etkileri konusundaki görüşünün dikkate 
alınmayışının sebepleri nelerdir? 

9- Bölgede yapılacak yapılar için zeminin taşıma gücü ve oturma değerleri oldukça 
düşüktür. Gemi tersaneleri bölgesi için tesis edilen alanın jeolojik-jeotcknik 
özclliliklcri, temel mühendisliği açısından zayıf zemin özelliğindeki yapısı, 
dünyanın en aktif fay zonlarından kuzey Anadolu Fay Zonu'nun içinde 
oluşundan dolayı tersane yapımı için daha az riskli kıyı şeritlerinin bulunup 
bulunmadığına dair bir etüt çalışması yapılmış mıdır? Girişimcilere Yalova 
dışında bir başka bölge önerisi getirilmiş midir? 

10- Anayasamızın 43. Maddesi deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil 
şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilmclidir, denmektedir. 
Mutlak kamu yararı gözetilmesi gereken bir bölgenin tersane yapılaşması için 
ayrılmış olması anayasamızın açık bir ihmali olarak görülmekte midir? 

11-Kamuoyunda ve Sivil Toplum kuruluşları kamu yararından daha çok rant 
guruplarına yönelik bir karar olarak yorumlanmaktadır. Bu görüşe katılıyor 
musunuz? 

12-Eldeki verilere bakıldığında, mevcut tersanelerin ek yatırımlarla modernize 
edilerek daha yüksek kapasitelerde çalışmalarını sağlamak sureti ile ihtiyacı 
karşılama yolu öncelikli tercihler arasında olması gerekmez mi? 

13-Yalova Altmova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin söz konusu 
yatırımları tamamlayabilmesi için gerekli teknik donanıma sahip midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ »ASKANLIĞTNA 

Aşağıdaki sorumun Çevre ve Orman Bakanı Prof .Dr .Veysel EROGLU tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 10.03.2008. 

Bengi YILDIZ 
DTI 

Baffcnan Milletvekili 

3 Mayıs 2004 tarihinde Toptancılar Sitesinde yeraltında biriken benzinin oluşturduğu gaz 
sıkışması sonucu bir patlama yaşanmış bu patlamada 3 kişi ölmüş 23 kişi de yaralanmıştır. 
Jeofizik Kurumu Başkanı Ahmet ERCAN 23.02.2006 tarihinde konuya ilişkin 350 sayfalık 
bir rapor hazırladıklarını ve bu raporu Afet İşleri Genel Müdürlüğüne sunduklarını 
belirtmiştir. 

1) Raporda belirtildiği gibi Tüpraş'ın kuruluşundan bu yana 35 yıl geçti ve Batman'ın 
altına 64 bin ton benzin sızdığı iddiasına karşın bakanlığınız herhangi bir çalışma 
yapmım ve gerekli tedbirleri almış mıdır? 

2) Cumhuriyet ve Şirinevlcr olarak bilinen mahellelennin altı tamamen işlenmiş benzin 
ile doludur.Bu iki mahallede sıkışmayı önlemek ve gerekli temizliğin yapılması için 
bir projeniz var mıdır? 

3) Bu aynı zamanda bir çevresel felakettin de göstergesidir. Yeraltı sularının kimyasal 
madde ve atıklarla kirlenmesi karşısında hangi çalışmalar yapılmıştır? 

4) Yapılan tüm ölçümlerde Batman tli hava,su ve gürültü kirliliği konusunda ilk 
sıralardadır.Özellikle 1950 lerin teknolojisiyle çalışan TÜPRAŞ ve TPAO gibi 
kurumların sebep olduğu bu kirliliğe karşı bir çalışmanız var mıdır? 

5) Adı geçen kurumların şehrin içinden geçen İIulı Deresine akıttıkları kimyasal attıklar 
bir çevre felaketine davetiye çıkarmaktadır. Bakanlığınızın bundan haberi var 
mıdır;varsa ne tür önlemleri aldınız veya almayı düşünüyormusunuz? 

6) Mayıs 2006 Tarihinde Kozluğun Şclıno Köyünden Batman'a boru hattıyla taşınan 
petrol; boruların çürümesinden dolayı Bıçakçı Köyü yakınlarında 1000 lerce ton ham 
petrol çevre tarlalara sızmış ve hem yer altı sularının hem de yerüstü doğal ortamının 
kirlenmesine neden olınuştur.Bu tür olayları önlemek için özelde bakanlığınızın 
genelde hükümetinizin bir çalışması varmıdır? 

Saygılarımla. 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.O.O0.00/610.01 -^L A/Qfj20Q& 
Konu : Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : a) TBMM' nin 18.03.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4349 sayılı yazısı, 
b) TBMM' nin 28.03.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4253 sayılı yazısı. 

İlgi yazılar ekinde alınan, Kocaeli Milletvekili Sayın Hikmet ERENKAYA' nin 
7/2317 ve Batman Milletvekili Sayın Bengi YILDIZ' in 7/2402 esas sayılı yazılı soru 
önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazılarımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
Bakan 

EK 
Ek 1-7/2317 sayılı önerge cevabı 
Ek 2- 7/2402 sayılı önerge cevabı 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN HİKMET ERENKAYA' NIN 
7/2317 ESAS NUMARALİ YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKİNDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Tersane yapımında uygun görülen l/l000 lik dolgu imar planlarının plan 
notlarına uyulmuş mudur? 

SORU 2. Bakanlıklardan ve ilgili kurumlardan gelen şartlı izinlere ait onay 
yazılarında belirtilen şartlar yerine getirilmiş midir? 

SORU 3. Yapımı devam eden deniz dolgu çalışmalarının ve diğer yapım aşamalarının 
mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hangi sıklıkla denetlenmektedir? Yapılan 
denetimler sonucunda mevzuata aykırı bir durum tespit edilmiş midir? 

CEVAP 1,2,3. Yalova İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 19.03.2007 tarihinde 
yerinde denetimde; proje sahibi tarafından drenaj projesinin bir kısmının tamamlandığı geri 
kalan kısmının ise bitmek üzere olduğu; imar planına ilişkin olarak Danıştay 6. Dairesi 
tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı nedeni ile Yalak Deresi'ne ait ıslah projesine 
başlanamadığı tespit edilmiştir. 

SORU 4. Bölgede kurulan tersanede AKP'li üst düzey yöneticilerinin bir ortaklığı 
veya ticari bağlantısı var mıdır? Eğer var ise tersane yapımı için gerekli izinlerin alınması 
aşamasında bu yöneticilerin etkisi ve telkini olmuş mudur? 

CEVAP 4. Tersane, Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
tarafından, yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirilmekte olup, sorulan 
hususun Bakanlığımız görevleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır. 

SORU 5. Tersanelerin yapılması için Devlet Su işleri Birinci Bölge Müdürlüğü'nün 
Yalak Derenin taşkın sahasının esas olarak başladığı Yalova-İzmit Karayolundan denize 
kadar olan kısmın ıslahının yapılması şartı gerçekleştirilmiş midir? 

CEVAP 5: Yalak Derenin ıslahı konusunda ilgili belediye sorumlu olup, 
Bakanlığımızla ilgisi bulunmamaktadır. 

SORU 6. Bilindiği üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hareket unsurlarının büyük 
bir bölümünün konuşlanmış olduğu İzmit Körfezi bölgesinde yapılacak ilave yapılaşmalar 
nedeni ile oluşacak yoğun deniz trafiğinin körfeze ve çevreye telafisi olmayan zararlar 
verebilecek deniz kazalarına yol açma riski de artmaktadır. Yoğun deniz trafiğinden doğacak 
kazaları önleyebilecek modern sistemlerle donatılmış bir merkez kurmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 6. "Acil Müdahale Merkezlerinin Oluşturulması ve Muhtelif Denizlerimizde 
Mevcut Durumun Tespiti Projesi", Denizcilik Müsteşarlığı ile Bakanlığımız tarafından, 
TÜBİTAK-MAM'a yaptırılmakta olup, 2008 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır. 
Uygulamalar bu proje sonuçlarına göre gerçekleştirilecektir. 

SORU 7. Tersane yapılacak Altınova bölgesi gelişmiş tarım tekniklerinin uygulandığı 
meyve bahçeleri bulunmakladır. Yapılacak olan tersanelerin bölgedeki tarıma vereceği 
zararın boyutu konusunda elinizde bir rapor var mıdır? 

CEVAP 7. Ziraat Mühendisleri Odası'nın görüşlerini yansıtır 31.12.2004 tarihli rapor 
ile TMMOB tarafından 08.12.2005 tarihinde hazırlanan "Yalova İli, Altınova İlçesi,. Subaşı 
Beldesi, Gemi Yapım Tersaneleri Bölgesi inceleme Değerlendirme Rapor" Bakanlığımızda 
mevcuttur. 

- 7 2 8 -



TBMM B:90 15.4 .2008 

SORU 8. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bu 
büyüklükteki bir deniz dolgusunun, deniz flora ve faunasına, su kalitesine, su ürünleri 
potansiyeline olumsuz etkileri konusundaki görüşünün dikkate alınmayışının sebepleri 
nelerdir? 

CEVAP 8. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ÇED sürecinde görüş verme yetkisini il 
müdürlüklerine devretmiş olup; Yalova Tarım İl Müdürlüğü, 27.07.2004 tarihinde yapılan 
İDK toplantısında, herhangi bir sakınca bulunmadığı yönünde görüş belirtmiştir. 

SORU 9. Bölgede yapılacak yapılar için zeminin taşıma gücü ve oturma değerleri 
oldukça düşüktür. Gemi tersaneleri bölgesi için tesis edilen alanın jeolojik-jeoteknik 
özellilikleri, temel mühendisliği açısından zayıf zemin özelliğindeki yapısı, dünyanın en aktif 
fay zonlarından kuzey Anadolu Fay Zonu' nun içinde oluşundan dolayı tersane yapımı için 
daha az riskli kıyı şeritlerinin bulunup bulunmadığına dair bir etüt çalışması yapılmış mıdır? 
Girişimcilere Yalova dışında bir başka bölge önerisi getirilmiş midir? 

SORU 10. Anayasamızın 43. Maddesi deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil 
şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözelilmelidir, denmektedir. Mutlak kamu 
yararı gözetilmesi gereken bir bölgenin tersane yapılaşması için ayrılmış olması 
anayasamızın açık bir ihmali olarak görülmekte midir? 

SORU 11. Kamuoyunda ve Sivil Toplum kuruluşları kamu yararından daha çok rant 
guruplarına yönelik bir karar olarak yorumlanmaktadır. Bu görüşe katılıyor musunuz? 

CEVAP 9,10,11. Deniz yapılarının planlama yetkisi Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 
aittir. Bakanlığımıza sunulan projeler, ÇED Yönetmeliği kapsamında ilgili kurum/kuruluş 
temsilcilerin katılımları ile oluşturulan komisyon eliyle incelenmektedir. 

SORU 12. Eldeki verilere bakıldığında, mevcut tersanelerin ek yatırımlarla modernize 
edilerek daha yüksek kapasitelerde çalışmalarını sağlamak sureti ile ihtiyacı karşılama yolu 
öncelikli tercihler arasında olması gerekmez mi? 

SORU 13. Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin söz 
konusu yatırımları tamamlayabilmesi için gerekli teknik donanıma sahip midir? 

CEVAP 12,13. Sorulan hususlar Bakanlığımız görevleriyle ilgili olmadığından 
cevaplandırılamamıştır. 
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BATMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN BENGİ YILDIZ' İN 
7/2402 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABİ 

SORU 1. Raporda belirtildiği gibi Tüpraş' m kuruluşundan bu yana 35 yıl geçti ve 
Batman' in altına 64 bin ton benzin sızdığı iddiasına karşın bakanlığınız herhangi bir çalışma 
yapmış ve gerekli tedbirleri almış mıdır? 

SORU 2. Cumhuriyet ve Şirinevler olarak bilinen mahallelerinin altı tamamen 
işlenmiş benzin ile doludur. Bu iki mahallede sıkışmayı önlemek ve gerekli temizliğin 
yapılması için bir projeniz var mıdır? 

SORU 3. Bu aynı zamanda bir çevresel felaketin de göstergesidir. Yeraltı sularının 
kimyasal madde ve atıklarla kirlenmesi karşısında hangi çalışmalar yapılmıştır? 

CEVAP 1,2,3. Konuyla ilgili olarak, Başbakanlık tarafından oluşturulan komisyon 
tarafından düzenlenen rapora istinaden, Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararlar 
uygulanmaktadır. 

SORU 4. Yapılan tüm ölçümlerde Batman İli hava, su ve gürültü kirliliği konusunda 
ilk sıralardadır. Özellikle 1950 lerin teknolojisiyle çalışan TÜPRAŞ ve TPAO gibi kurumların 
sebep olduğu bu kirliliğe karşı bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 4. Batman ilinde hava kalitesi ölçüm istasyonu, 16.02.2005 tarihinde 
kurulmuş olup, kükürtdioksit ve partikül madde ölçümleri yapılmaktadır. Alınan ölçüm 
sonuçlan, 02.11.1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen kısa vadeli sınır değerlerinin altında 
kalmakta olup; önceki yıllara kıyasla, kükürtdioksit oranında % 40, partikül madde oranında 
ise %15 düşüş yaşandığı görülmüştür. Batman İlinde bulunan sanayi tesislerinden TÜPRAŞ 
Batman Rafinerisi, A Grubu Emisyon İzni almış olup, 2 adet tesisin emisyon izin inceleme 
süreci Bakanlığımızda devam etmektedir, öte yandan, 18 adet tesisin ise B Grubu Emisyon 
İzni bulunmaktadır. 

SORU 5. Adı geçen kurumların şehrin içinden geçen İluh Deresine akıttıkları 
kimyasal attıklar bir çevre felaketine davetiye çıkartmaktadır. Bakanlığınızın bundan haberi 
var mıdır; varsa ne tür önlemleri aldınız veya almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 5. TÜPRAŞ Batman Rafinerisi Müdürlüğü, 13.01.2005 tarihinde arıtma 
tesisini devre dışı bırakarak, İluh Deresinde kirliliğe sebep olmuştur. TÜPRAŞ'a, 2872 sayılı 
Çevre Kanunu kapsamında 2 kez cezai işlem uygulanarak, kirliliğin giderilmesi istenilmiştir. 
Atıklar, TÜPRAŞ tarafından temizlemiş ve İluh Deresi ıslah çalışmalarını, yukarıda belirtilen 
tarihten hemen sonra başlatarak, büyük bir kısmını tamamlamıştır. 

SORU 6. Mayıs 2006 tarihinde Kozluğun Şelmo Köyünden Batman'a boru hattıyla 
taşınan petrol; boruların çürümesinden dolayı Bıçakçı Köyü yakınlarında 1000 lerce ton ham 
petrol çevre tarlalara sızmış ve hem yeraltı sularının hem de yerüstü doğal ortamının 
kirlenmesine neden olmuştur. Bu tür olayları önlemek için özelde Bakanlığınızıın genelde 
Hükümetinizin bir çalışması var mıdır? 

CEVAP 6. Anılan tarihte, petrol boru hattındaki bazı boruların korozyona uğrayarak 
çürümesi nedeniyle sızan petrol toprağa karışmıştır. Duruma, TPAO ve Botaş uzmanları 
tarafından derhal müdahale edilerek, boru hattı onarılmış; toprak, kirlendiği noktaya kadar 
sıyrılarak, TPAO'ya ait Batı Raman sahasına taşınmış ve eski pit havuzlarına alınmıştır. Bu 
tür olayların önüne geçmek gayesiyle; TPAO Çevre Birimi tarafından %100 doğal ürün olan 
ve geri kazanımla elde edilen selüloz lifleri ile tamamen doğal bakteriler ve bu bakterilerin 
yaşaması için gerekli "oilgator"un kullanıldığı, "bioremidasyon yöntemi" ile çalışmalar 
yürütülmektedir. 
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16.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, TPAO ile bir enerji şirketinin elektrik santrali konu
sunda gizlilik anlaşması yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Meh
met Hilmi Güler'in cevabı (7/2321) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam sayın M. Hilmi GÜLER taralından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

^ 

^ () 
Fevzi TOPU/ 

Muğla Milletvekili 

Başbakan R. Tayip ERDOĞAN'ın damadı R. Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın 
Genel Müdürü olduğu Çalık Enerji Şirketinin, 21 Ağustos 2006 tarihinde Afganistan 
hükümetinin Maden Bakanlığı ile bir mutabakat zaptı imzaladığı, ardından 14 Eylül 2006 
tarihinde Çalık Enerji ile TPAO arasında "Gizlilik Anlaşmasf'nın imzalandığı Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu(YDK)'nun"TPAO 2006 Yılı Raporu" ile orta çıkmıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- 14 Eylül 2006 tarihinde Çalık Enerji ile TPAO arasında bir anlaşma imzalanmış mıdır? 
2- Elektrik santrali yapmak, TPAO'nun faaliyet alanına girmekte midir? 
3- TPAO'nun ana statüsüne göre, TPAO'nun söz konusu anlaşma ile doğal gaz elektrik 

santralı inşa etmesi mümkün müdür? 
4- Bu anlaşmanın, TPAO Genel Müdürü Osman Saim Dinç'in Çalık Enerji'nin başına 

geçmesinden 1,5 ay önce imzalanmış olması sizce nasıl değerlendirilmekledir? 
5- Bir kamu görevlisinin, kurumu ile iş yapan bir firmada çalışması 

tüzemize/mevzuatımıza uygun mudur? Değil ise, adı geçen şahıs hakkında 
Bakanlığınızca, ne tür bir işlem başlatılmıştır ve sonuçları ne olmuştur? 

6- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu(YDK)'nun raporunda yer alan tespit ve 
belgelere karşın Bakanlığınızca her hangi bir işlem yürütülmediği iddiaları doğru 
mudur? 

7- Çalık Enerji ve Çalık Enerji'nin başına geçen Osman Saim Dinç hakkında bir inceleme 
başlatılmamasında, R. Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın o tarihlerde Çalık 
Grubuna Genel Müdür olarak atanmasında etkisi olmuş mudur? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610- 5 ? r 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 4 9 9 0 0 8 NİSAN 2008 

TÜRKİYK BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 18.03.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02- 4349 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Fevzi TOPÜZ'un tarafıma tevcih ettiği, 7/2321 esas no'lu yazılı 
soru önergesi, IBMM İçtüzüğü'nün 99. maddesi gereği Bakanlığım ilgili kuruluşu olan Türkiye 
Petrolleri A.ü. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda ve cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER: 
- Önerge cevabı 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYİN FEVZİ TOPUZ'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/2321 ESAS NO.LU) 

SORULAR: 
Başbakan R. Tayip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Genel Müdürü olduğu Çalık 

Enerji Şirketinin, 21 Ağustos 2006 tarihinde Afganistan hükümetinin Maden Bakanlığı ile bir 
mutabakat zaptı imzaladığı, ardından 14 Eylül 2006 tarihinde Çalık Enerji ile TPAO arasında 
"Gizlilik Anlaşmasının imzalandığı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu(YDK)'nun "TPAO 
2006 Yılı Raporu" ile ortaya çıkmıştır. 

Bu bilgiler ışığı altında; 

SORU 1,6: 
• 14 Eylül 2006 tarihinde Çalık Enerji ile TPAO arasında bir anlaşma imzalanmış mıdır? 
• Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK)'nun raporunda yer alan tespit ve 

belgelere karşın Bakanlığınızca her hangi bir işlem yürütülmediği iddiaları doğru mudur? 

CEVAP 1,6: 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü ile Çalık Enerji firması 

arasında 14 Eylül 2006 ve 16 Şubat 2007 tarihlerinde (veriye yönelik olarak) Gizlilik Anlaşması 
ve Mutabakat Zaptı imzalanmış olup, bu anlaşmaların süresi 01 Aralık 2007 tarihinde dolmuştur. 
Ancak TPAO, tamamen kendi başına iş geliştirme kapsamında, Afganistan'ın kuzey sınırındaki 
arama-geliştirme projelerini değerlendirme çalışmalarına devam etmektedir. 

Başbakanlık YDK'nın 2006 yılı raporunda yer alan bu husus, 14 Şubat 2008 tarihinde 
yapılan KİT Ali Komisyonu toplantısında görüşülerek gündemden çıkarılmış olup, 
Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

SORU 2, 3: 
• Elektrik santrali yapmak, TPAO'nun faaliyet alanına girmekte midir? 
• TPAO'nun ana statüsüne göre, TPAO'nun söz konusu anlaşma ile doğalgaz elektrik 

santrali inşa etmesi mümkün müdür? 

CEVAP 2-3: 
TPAO'nun ana statüsünde de belirtildiği üzere, TPAO kamu petrol sektörünü merkezi 

planlama ve koordinasyon ilkeleri dahilinde organize etmek ve bu suretle sektörü verimli, 
uyumlu ve memleket ihtiyaçlarını karşılamakta etkin duruma getirmek ve Petrol Kanununda 
tanımlanan petrol ameliyeleri ile dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve Jeotermal 
enerji üretimini geliştirmek, sermaye birikimi sağlayarak öncelikle petrol arama ve üretiminde 
yatırım kaynağı yaratmak amacı ile kurulmuştur. 
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Elektrik santrali yapım işi, her ne kadar doğrudan, TPAO'nun ana statüsünde belirtilen 
asli faaliyet alanları içerisinde bulunmasa da; çalışılan ülke ve/veya projenin koşullarına bağlı 
olarak özellikle doğal gaz pazarlarına direk bağlantısı olmayan Afganistan, Türkmenistan gibi 
ülkelerde, doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri, gazın doğrudan satışı yerine ENG ve CNG gibi 
opsiyonlar ile doğal gazdan elektrik üreterek pazarlanması durumunda mümkün ya da daha karlı 
olabilecek projelerdir. 

Üretilecek gazın elektrik enerjisine çevrilerek satılmasından elde edilecek gelir ve/veya 
elektriğin mevcut dağıtım hatları ile taşınması da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Diğer bir 
deyişle, artık doğalgaz projelerinin karlılığı doğrudan bu gazın nasıl değerlendirilebileceği ile 
ilişkilidir. Gazın ENG, CNG veya elektrik olarak pazarlanması ve taşınması ise doğası gereği 
çevrim veya güç santrallerinin, kara veya deniz taşımacılığının veya elektrik dağıtım hatlarının 
bulunmasını gerektirmektedir. 

SORU 4: 
Bu anlaşmanın, TPAO Genel Müdürü Osman Saim Dinç'in Çalık Enerji'nin başına 

geçmesinden 1,5 ay önce imzalanmış olması sizce nasıl değerlendirilmektedir? 

CEVAP 4: 
TPAO ile Çalık Enerji arasında imzalanan Gizlilik Anlaşmasını takiben (ki bu anlaşma 

taraflar arasında kullanılan verilerin, tarafların onayı olmadan, üçüncü taraflara verilmemesini 
düzenleyen bir anlaşmadır.) işin gereği olarak, taraflar arasında 16 Şubat 2007 tarihinde 
Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Mutabakat Zaptı'nın süresi 01 Aralık 2007 tarihinde dolmuştur. 

SORU 5, 7: 
• Bir kamu görevlisinin, kurumu ile iş yapan bir firmada çalışması tüzemize/mevzuatımıza 

uygun mudur? Değil ise, adı geçen şahıs hakkında Bakanlığınızca, ne tür bir işlem 
başlatılmıştır ve sonuçları ne olmuştur? 

• Çalık Enerji ve Çalık Enerji'nin başına geçen Osman Saim Dinç hakkında bir inceleme 
başlatılmamasında, R.Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın o tarihlerde Çalık 
Grubuna Genel Müdür olarak atanmasında etkisi olmuş mudur? 

CEVAP 5, 7: 
Konu Teftiş Kurulumuzca incelenmekte olup, henüz ncticelendirilmemiştir. 
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17.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan ya
pılan yardımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nın cevabı 
(7/2327) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafından Anayasanın 
98, İçtüzüğün 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 06.03.2008 

»zdal ÜÇER 
Van Milletvekili 

Sorular 

1- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 2003'ten buyana yıllar 
itibariyle muhtaç ailelere yapılan yardım miktarı nedir? 

2- Söz konusu yıllar arasında kaç kişi bu yardımlardan faydalanmıştır? 
3- 2003'ten buyana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan her 

ile tahsis edilen miktar ne kadardır? Hangi amaç, proje ve programlar için 
kullanılmıştır? 

4- Muhtaç ailelerin sosyo-ekonomik sorunlarının giderilmesi için hükümetiniz 
yardım dağıtmanın dışında kalıcı ne tür çalışmalar yürütmektedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.002 - g 3 ? _ _ -
KONU : Soru Önergesi 7/2327 

IÛJ!^ /2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 28.03.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/2327-4432/9566 sayılı yazısı. 

b) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün, 09.04.2008 tarih ve 
B.02.1.SYD.0.65/57-5477 sayılı yazısı. 

Van Milletvekili Sayın Özdal ÜÇER'in, Devlet Bakanı Sayın Nimet 
ÇUBUKÇU'ya tevcih ettiği, ancak konusu nedeniyle Bakanlığımızı intikal ettirilen 
7/2327 sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

h£&~-Hayat 
Devlet Ba 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yard ımlaşma ve Dayanışma Genel Müdür lüğü 

Sayı: B .02 .1 .SYD.0 .65 /^? - - "5 V ^ 09 /04 /2008 
Konu: Soru Önergesi 7/2327 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(Sayın: Hayati YAZICI) 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 28.03.2008 tarih ve KAN. KAR. MD.A.Ol.O.GIMS. 
0.10.00.02-7/2327-4432/9566 sayılı yazısı 

b) 03.04.2008 tarih ve B.02.0.002-729 sayılı yazınız. 

Van Milletvekili Sayın Özdal ÜÇER'in tevcih ettiği soru önergesine verilecek 
cevaba esas olmak üzere söz konusu soru önergesinin cevabı hazırlanarak 
yazımız ekinde sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Safiye ÇITAK 
Genel Müdür V. 

T.C 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
c , ,. A u TARİH: o e . L 1 . J 2 £ » £ 
Ek:Soru Önergesi cevabı S A Y ( . 

o 3 Z— 
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Van Milletvekili Sayın Özdal ÜÇER'in soru önergesi cevabı; 

Soru 1- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 200.1 ' ten hu yana yıllar 
itibariyle muhtaç ailelere yapılan yardım miktarı nedir? 

Cevap: 1- 2003 - 2007 yılları arasında SYDT Fonundan yapılan yardımlar; 
( YTL) 

2003 YİLİ 2004 YILI 2005 YILI 2006 YILI ~ | 2007 YILI 
651.990.000 1.347.846.000 1.304.664.099 1.389.547.995 1.413.757.199 

Soru 2- Söz konusu yıllar arasında kaç kişi bu yardımlardan faydalanmıştır? 

Cevap 2- 2003 - 2007 yılları arasında SYDT Fonundan yapılan yardımlardan 
faydalanan kişi sayısı; 

İl ve ilçelerdeki 931 SYD Vakfının yardım faaliyetleri vakıfların göndermiş olduğu 
aylık yardım faaliyet raporlan baz alınarak bilgisayar ortamında kaydedilmesi suretiyle 
izlenmektedir. 

SYD Vakıflarının 2003 Yılı Faaliyet Raporlan sonuçlarına göre; 10.076.775 kişiye 
423.085.537 YTL, 

2004 Yılı Faaliyet Raporları sonuçlarına göre 7.244.573 kişiye 378.191.179 YTL, 
2005 Yılı Faaliyet Raporları sonuçlanna göre 7.429.443 kişiye 434.891.852 YTL, 
2006 Yılı Faaliyet Raporlan sonuçlanna göre 7.420.527 kişiye 541.737.534 YTL, ve 
2007 Yılı Faaliyet Raporları sonuçlarına göre 7.516.842 kişiye 561.914.192 YTL 

olduğu görülmektedir. 
Bir kişinin birden fazla yardımdan yararlanması mümkün olduğundan, kişi sayısı 

yapılan yardımların sayısından oluşmaktadır. 

Soru 3 — 2003 ten bu yana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 'ndan 
her ile tahsis edilen miktar ne kadardır? Hangi amaç, proje ve programlar için 
kullanılmıştır? 

Cevap 3 - 2003 - 2007 yılları arasında SYDT Fonundan her ile tahsis edilen 
kaynak miktarı ekte ( Ek-1 tablo ) sunulmuştur. 

Ayrıca ; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından; Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynağı kullanmak suretiyle, ekonomik ve sosyal 
açıdan değişik yoksunlukları olan, ihtiyaç içindeki insanlarımız için geniş bir yelpazede 
sosyal yardım programlan uygulanmaktadır. 

Fon kaynaklanyla, vatandaşa en yakın noktada ve esnek bir anlayışla faaliyet 
gösteren her il ve ilçemizde bulunan Vakıflara aylık periyodik aktarma yapılmaktadır. İl/İlçe 
nüfusu ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen sosyo-ekonomik gelişme endeksi 
esas alınarak hesaplanan periyodik kaynak aktarımı, vakıfların aylık kullanılabilir kaynak 
mevcutları dikkate alınarak gönderilmektedir. 

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın Yeşil Kart uygulaması kapsamına 
girmeyen sağlık giderleri karşılanmaktadır. Ayrıca, nüfusun en yoksul kesimindeki ailelere. 
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0-6 yaş grubundaki çocuklarının düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları şartıyla .Şanlı Nakit 
Sağlık yardımları verilmektedir. 

Özürlü vatandaşlarımızın yaşamları için zaruri olan, protez,, işitme cihazı, araç-
gereç vb. ihtiyaçları karşılanarak topluma katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca. Türkiye 
genelinde eğitim çağındaki özürlü çocuklarımız tüm özür gruplarını kapsayacak şekilde, bu 
Fondan sağlanan kaynak ile ücretsiz olarak okullarına ulaştırılmaktadır. 

Dar gelirli, yoksul ailelerimizin eğitim çağındaki çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği 
sağlayan; yüksek öğrenim bursu, ilköğretimdeki taşımalı sistem kapsamındaki öğrencilerin 
öğle yemeği, ilköğretimde ücretsiz kitap, her türlü okul ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
yardımlar, nüfusun en yoksul kesimindeki ailelere, ilk ve orta öğretimdeki çocuklarının okula 
devam etmeleri şartıyla Şartlı Nakit Eğitim yardımları gibi eğitime destek programlan 
uygulanmaktadır. 

3294 sayılı Kanunumuz kapsamındaki çalışma gücü ve kabiliyeti olan insanlarımızın 
üretime ve istihdama katılmalarını, kendi işlerini kurmalarını sağlayacak proje destekleri 
verilmektedir. 

Bütün bu sosyal yardım ve proje destek programları, her ilimizde Valilerimiz ve her 
ilçemizde Kaymakamlarımız başkanlığındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarımız ( SYDV) kanalıyla yürütülmektedir. 

Soru 4 - Muhtaç ailelerin sosyo-ekonomik sorunlarının giderilmesi için 
hükümetiniz yardım dağıtmanın dışında ne tür çalışmalar yürütmektedir? 

Cevap 4 - Sosyal koruma ağının sosyo-ekonomik ve kültürel tüm alanlar dikkate 
alınarak, nüfusun tümünü kapsayan, etkin, ülke ve bölge şartlarını göz önünde 
bulunduran, dezavantajlı grupları topluma entegre eden, toplumun her kesimine sorumluluk 
vererek sosyal dışlanma ve yoksulluk riskini en aza indiren bir yapıya kavuşturulması 
temel amaçtır. 

Yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan birey ve grupların 
ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek 
toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin gerçekleştirilmesi sağlanmasına ve sosyal hizmetler ve 
yardımlardan yararlanacak kişilerin belirlenmesi amacıyla ortak bir veri tabanı oluşturularak, 
nesnel ölçütlerle işleyen bir tespit mekanizması kurulması ve sistemdeki kuruluşlar arasında 
iletişim ve işbirliği sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Yardıma muhtaç dar gelirli vatandaşlarımızı sürekli yardım alan değil, desteklenerek 
kendi ayakları üzerine duran, üreten ve kendi gelirini temin eder hale getirmeye yönelik proje 
desteklerine de devam edilmektedir. 
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18.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner 'in, uzman jandarmaların özlük haklarının iyileştiril
mesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/2330) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir A'l'ALAY tarafından yazı fi 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

_ _ .hjsJU^KA\l i 
Mevlüt COŞKUNER' 

CHP İSPARTA MİLLETVEKİLİ 

Uzman Jandarmalar, TSK bünyesinde tıpkı subay, astsubaylar gibi kadrolu muvazzaf 
personel olarak görev yapmaktadırlar. Ic)88 yılından buyana uzman jandarma okuluna 
devamlı personel alımı yapılarak bir yıllık eğitimin sonunda mezun olan uzman jandarmalar 
görev yerlerine gönderilmektedirler. Eğitim seviyesi %5'i ortaokul, 2003 yılı açık öğretim 
kurumu ile imzalanan protokol gereği %95'i lise, yüksekokul ve üniversite mezunu olmakla 
beraber halen yüksek öğrenimine devam eden binlerce uzman jandarma görev yapmaktadır. 

İstihbarat, olay yeri inceleme, kriminal, muhabere, trafik, keskin nişancılık, rehine 
kurtarma, silah ve ruhsat gibi kurslarla subay ve astsubayların gördükleri aynı kursları 
görmelerine ve bizzat icra makamı olarak faaliyet göstermelerine karşın özlük haklan 
açısından farklı tutularak bazı sıkıntılar yaşamaktadırlar. 

Öncelikli sorunlardan birisi emeklilik dereceleri ile aylıklar konusudur. Eğitim ve 
öğretim müfredatı, şekli, süresi astsubaylarla aynı olmasına karşın u/.man jandarmalara 
dereceleri itibariyle astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3' ü uygulanır.(3466 
sayılı Uzman Jandarmalar Kanunu Madde 21) Başka bir memurun göstergesine 
oranlanarak gerçekleştirilen bu durum aynı eğitim şartlarında yetişen insanları mağdur 
çimektedir. Verilen aylıklarla geçinmeleri son derece zor bir hale gelen uzman jandarmalar, 
yukarıda bahsi geçen eğitimler göz önüne alındığında emekli olmaları halinde dereceleri, 
sosyal imkanları ve emeklilik maaşlarında düzenleme yapılmadıkça geçim sıkıntısı sebepleri 
ile illegal örgütlerle çalışarak bu açığı kapatma yoluna gidebilmeleri ihtimali de göz önüne 
alınması gereken ve kaygı veren bir durumdur. 

3466 sayılı Uzman Jandarma K.anunıı"nun 4. maddesi. 5135 sayılı Uzman Jandarma 
Katumu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da değiştirilerek "Uzman Jandarma 
kaynaklarını, 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az lise veya dengi okul mezunu" 
ibaresiyle halen görevde olan uzman jandarmalar okul tabanına göre 10'ncıı derecenin l'nci 
kademesinden değil ortaokul mezunu sıfatıyla 1 l'nci derecenin l'nci kademesinden göreve 
başlamaktadırlar. Yani kaç üniversite bitirmiş olursa olsunar 11/1 olarak göreve başlamakla 
ve bunun mağduriyetini yaşamaktadırlar. 
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Oysa 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu 9. maddesinde açıkça belirtilmiştir ki uzman 
jandarmalar uzman erbaşların üstüdür. (3269 sayılı Uzman Krbaş Kanunu 3.maddeye göre; 
Uzman Erbaş: Bu Kanun hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman 
onbaşıları, İfade eder.) Buna rağmen 3269 sayılı Kanuna bakıldığında madde 16" da uzman 
erbaşlar lO/Tden göreve başlamaktadırlar. 

AB Uyum Yasaları çerçevesinde personelin eğilim öğretim seviyelerinin yükseltilmesi 
için polis, jandarma astsubay ve uzman jandarmalara ön lisans yaptırılmış ancak 2 yıllık 
eğitim sonrasında derece kademe ilerlemesi ve intibak, kanunlarında olmadığı için sadece 
uzman jandarmalara verilmemiştir. 

Uzman Jandarmalar, emeklilik derecesi ve geçim sıkıntısının yanında sosyal imkanlar 
bakımından da zorluklarla karşı karşıyadır. Ürducvlcrinden faydalanmamakla beraber sayılan 
25.000'i bulan ve ülke savunmasında son derece önemli bir göreve sahip olan uzman 
jandarmalar üstü olduğu uzman erbaşlarla beraber ancak %15'lik lojman hakkına sahiptir. 
Bunun %45'i subaylarımız, %35'i astsubaylarımız ve %5'i sivil tnemurlarımızdır. 

Ayrıca okulda geçen bir yıllık eğitimleri sırasında emekli keseneğine tabi tutulmayıp bu 
süre içinde maddi hak kaybına uğrayan uzman jandarmalar temsil tazminatına da uygun 
görülmemişlerdir. Oysa Devriye Komutanı ve Asayiş Tim Komutanı veya yardımcısı 
sıfatlarıyla vatan korunmasında bütün Türk Silahlı Kuvvetleri Birimleri gibi önemli bir göreve 
sahip olan uzman jandarmalar temsil tazminatı hakkından da mahrum bırakılmıştır. 

SORU 1: 
Yukarıda her paragrafta özlük haklarında farklı sorunları dile getirilen uzman 

jandarmalarımızın mağduriyetinin giderilmesi hususunda ilgili bakanlık olarak siz ne yapmayı 
d üşünüy o rsu n uz? 

SORU 2: 
Özellikle emeklilik dereceleri konusunu yukarıda belirtilen açıklamaya istinaden 

Anayasamızın Temel Eşitlik tikesine uygun buluyor musunuz? , * 

SORU 3: 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün birimleri gibi ülke savunmasında son derece zor. 

kutsal bir göreve sahip olan uzman jandarmalarımızın sayısı yadsınamayacak çoğunluktadır. 
Ailelerini de düşündüğümüzde orduevinden yararlanmaları ve lojman tahsisi gibi son derece 
önemli sosyal imkanlarını iyileştirmek için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

SORU 4: 
Türkiye'de hiçbir memurun göstergesi diğer bir memura göre yüzdelik oranla 

kıyaslanma/.kcn uzman jandarmaların aynı tahsile sahip oldukları astsubayların ek gösterge 
olarak hak edişinin 2/3'üne göre hak edişe tabi olmalarından doğan mağduriyeti gidermek için 
nasıl bir çözüm getirmeyi düşünüyorsunuz? 

SORU 5: 
Uzman Jandarmaların okulda geçirdikleri 1 yıllık sürenin emekli keseneğine tabi 

tutulmaması konusunda hükümetin bunu değerlendirerek Umckli Sandığı Kanununda 
yapılacak değişiklikle bu mağduriyetin giderilmesi hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
ANKARA 

GN.PL.P. : 5000 - / ] a5> -08/Pl.ve Koor.D.Gn.P.ve Koor.Ş. y HV-^. 2008 

KONU : Soru Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İ LGİ : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve 
Kararlar Müdürlüğünün 18 Mart 2008 tarihli ve SAYI: A.01.0.GNS.0.10.00.02-4349 sayılı 
"Soru Önergesi" konulu yazısı. 

İsparta Milletvekili Meviüt COŞKUNER' in içişleri Bakanı tarafından cevaplandınlması talebi ile TBMM 
BşkJığına verdiği (7/2330) numaralı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu kapsamındaki uzman jandarmaların özlük işlemlerinde yapılan 
iyileştirme ve düzenlemeler, TSK'nin gelişen personel yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklara göre hiyerarşik 
yapıdaki mevcut dengeler esas alınarak yapılmaktadır. 

Uzman jandarmalar 926 sayılı TSK Personel Kanununun 137/d maddesi gereğince EK-IX sayılı cetvele göre 
11'inci dereceden göreve başlamakta, 3'üncü dereceye kadar ilerleyebilmekte ve bu dereceden emekli 
olabilmektedirler. Ancak, açılacak sınavlara girme koşullanna sahip olanların bu sınavlarda başarı göstermeleri 
halinde önce astsubay, müteakiben de subay olabilme ve 1'inci dereceye yükselerek bu dereceden emeklilik hakkı 
bulunmaktadır. 

3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu'nun 30'uncu maddesi hükümlerine göre uzman jandarmalar ile 
emeklileri ve aileleri, J.Gn.KJığına ait tüm birlik misafirhanelerinden ve (13) ilde bulunan sosyal tesislerden 
faydalanabilmektedir. Söz konusu personelin lojmanlardan istifade oranları, MSY:319-2 (B) TSK Konut 
Yönergesinde hizmette mesuliyet ve görev öncelikleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Ayrıca, personelin lojman 
ihtiyacını karşılamak amacıyla TOKİ Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmalara devam edilmektedir. 

Aynı Kanunun 21'inci maddesi hükümlerine göre uzman jandarmalara 926 sayılı TSK Personel Kanununda 
belirlenen gösterge tablosuna göre aylık verilmektedir. Uzman jandarmaların 3466 S.K. gereğince lise mezunu, 
astsubaylann ise 926 Sayılı TSK Personel Kanunu gereğince ön lisans mezunu olarak öngörülmesi nedeniyle, 
uzman jandarmalara astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3'ü uygulanmaktadır. 

Emekli Keseneğine Esas Tutulacak Aylık, Ücret ve Ödeneklerinin düzenlendiği 5434 sayılı T.C Emekli 
Sandığı Kanunu'nun 15/e maddesi "Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına 
okuyanlar ile astsubay meslek yüksek okullan ve astsubay nasıp edilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi 
tutulanların öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre 
öğrenciler adına kurumlarınca ödenir." hükmü gereği uzman jandarma adaylarının okulda geçen sürelerinde emekli 
sandığı üye aidatı kesilmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beş i rATALAY' 
İçişleri Bakanı 
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19.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, Erzurum ve Rize'nin kurtuluşu etkinliklerindeki tem
sili gösterilere ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/2342) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların İçişleri Bakanı Sn. Beşir ATALAY tarafından 
yazılı olarak yanıtlandırılması için gereğini arz ederim. 

Çetin SOYSAL 
İstanbul Millçtvek+K—•—... 

\J 
Erzurum'un Aşkale İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle 

düzenlenen törenlerde öğrencilerin önünde bir imam temsili olarak idam 
edilmiştir. Aşkale'de düzenlenen törende, etnik ayrımcılığı kışkırtıcı nitelikte 
temsillerin de yapıldığı basına yansımıştır. 

Ayrıca Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun kutlama etkinliklerinde de 
esir alınan Türk kadınını temsil ettiği iddia edilen kız öğrencilerin eline silah 
verilmiştir. Kız öğrenci de iki kez silahla ateş etmek istemiş ancak silah tutukluk 
yapmıştır. 

Bu çerçevede; 
1-Yaşanan her iki olayla ilgili olarak sorumlular hakkında inceleme başlatılmış 
mıdır? , 

2-Bu tip olayların bir daha yaşanmaması için ne gibi Önlemler alınması 
düşünülmektedir? 

3-Rahip Santoro ve Gazeteci Hrant Dink cinayetlerinin yaşandığı ülkemizde,etnik 
ayrımcılığı kışkırtıcı temsil ve konuşmaların yapılması toplumsal birlik ve barışı 
nasıl etkileyecektir? 
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TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.0.İLİ-00-70002-153-99/1337 £>Ş:./O{j/2008 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genci Sekreterliğinin 18.03.2008 tarihli 
ve A 01.0.GNS.0.10.00.02.4349 sayılı yazınız 

b) Erzurum Valiliğinin26 03 2008 tarihli ve B054VLK4250400/880/95 sayılı yazısı. 
c) Rize Valiliğinin 28.02.2008 tarihli ve B054VLK4530600/498.01/1356 sayılı 

yazısı. 

İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilerek cevaplandırılması 
istenilen Erzurum ve Rize'nin kurtuluşu etkinliklerindeki temsili gösterilere ilişkin yazılı 
soru önergesi ile ilgili olarak Erzurum ve Rize Valiliklerinden bilgi istenilmiş olup, alınan 
ilgi (b) ve (c) cevabi yazı ve eklerinin birer örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-X-
Beşir AT ALAY 
İçişleri Bakanı 

EK: 
İlgi (b) ve (c) yazı. 
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TC 
ERZURUM VALİLİĞİ 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı .BÜ54VLK4250400/880/9S 26/03/2008 

Konu : Aşkale İlçesi Kurtuluş 
Törenleri 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
• '• . (İller idaresi Genel Müdürlüğü) •.•• , 

. J : t . r 
İlgi: 26.03.2008 iarih ve 5013 sayılı yazınız. 

İlgi yakıda İlimiz Aşkale ilçesinin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 90. Yıl Dönümü 
Kutlamaları çerçevesinde 03 Man 2008 Pazartesi günü Aşkale Şehir Meydanında yapılan 
törenlerle ilgili temsili etkinlikler hakkındaki ilgi sayılı yazınızla gönderilen Soru Önergesi ile 
ilgili Valilik görüşü istenilmektedir. 

Konu; başından beri Erzurum Valiliği tarafından takip edilmiş olup, medya'daki 
tepkilerde dikkate alınarak 06.03.2008 tarihinde tüm İlçe Kaymakamlarına Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına ve ilk Kademe Belediye Başkanlıklarına bundan böyle düzenlenen Kurtuluş 
Törenlerinde kin ve nefreti artırıcı düşmanlık duygularını besleyici etkinliklere yer verilmemesi, 
bu hususa özen gösterilmesi talimatı verilmiş ve bu tarihten sonra yapılan İlıca, Çat, Pasinler 
ilçeleri Kurtuluş törenleriyle Erzurum Merkezide yapılan Kurtuluş törenlerinde bu tür 
etkinliklere yer verilmemiştir. (Ek.l) 

Ancak; bilinmesi gerekir ki uzun yıllardır Erzurum ve İlçelerinde Belediyeler 
önderliğinde yapılan Kurtuluş törenlerinin tarihi, sosyolojik ve psikolojik önemli nedenleri 
bulunmaktadır: 
1- Yaklaşık 1000 yıldır Anadolu'da ve özellikle Erzurum'da Selçuklu ve Osmanlı 

himayesinde huzur ve güven içerisinde yaşayan ve teba-i sadıka olarak adlandırılan Ermeni 
kökenli vatandaşlar 1918 yılında Osmanlının güçsüz düşmesi sonucunda Ermeni Taşnak 
Çetelerinin tahrikleriyle Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Erzurum Merkez ve 
Köylerinde asırlardır birlikte yaşadığı Köylü komşularına karşı birçok merkezde düşmanca 
tavırlar sergilemişlerdir 1918 yılının Ocak. Şubat ve Mart aylarında Ermeni Taşnak çeteleri 
Erzurum'da toplam 50.000 civarında sivil insanı, kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı yapmadan 
köylerde evlerinin içinde ya da köy meydanlarına toplayarak katletmişlerdir. 

2- Günümüz Erzurum halkı bu katliamlardan sağ kalan dedeleri vasıtasıyla ayrıntılı olarak 
bu vahşeti hatırlamaktadır. Şehirde efsane şeklinde birçok olay anlatılmaktadır. 

3- Ülkemizin köklü Üniversitelerinden olan Atatürk Üniversitesinde akademisyenler konu 
üzerinde uzun yıllardır çalışmaktadırlar, üniversite bünyesinde Türk Ermeni İlişkilerini 
Araştırma Merkezi kurulmuştur. Burada bir grup akademisyen gerek tarihi belgelerin 
toplanması gerekse olayların yaşandığı köylerde kazılar yapmak suretiyle çalışmalar 
yapmakta ve eserler yayınlamaktadırlar. Bu eserlerden Atatürk Üniversitesi Türk-Ermcni 
İlişkileri Araştırma Merkezince hazırlanan "Erzurum'da Ermeni Olayları 1918-1919" isimli 
kitapta ekte sunulmuştur. Kitapta görüldüğü üzere o yıllarda Erzurum'da katledilen sivil insan 
sayısı 50.000 civarındadır. Sadece İl Merkezinde katledilen sivil insan sayısı 9553'tür. 
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4- Yine 1986-1993 yılları arasında Bilim Adamlarının katılımıyla Erzurum'un Ilıoa 
İlçesinin Alaca, Merkez Yeşüyayla ve Pasinler Tımar Köylerinde yapılan kazılarda öldürülen 
sivil halka ait toplu mezarları ortaya çıkarmıştır. Ek'te sunulan "Erzurum'da Ermeni Olayları 
{1918 - 1920) Hatıralar Belgeler Kazılar" kitabı 677. sayfadan itibaren Kazılarla ilgili 
Tutanakların ve Belgelerin ihtiva etmekledir (Atatürk Üniversitesi Yayınları No:943. Türk -
Ermeni ilişkilerini Araştırma Merkezi Yayınları No:l Araştırma Serisi No:l baskı: 2004). 

5- Yukarıda ifade edildiği gibi bu bilimsel çalışmaların yanında katliamlardan kurtulan 
Erzurumluların yaşananları sonraki nesillere anlatmaları dolayısıyla bunların torunları bu 
katliamları asla unutmamakta, hatıraların taze tutulması için çeşitli faaliyetlerde 
bulunmaktadırlar. Örneğin "Erzurum İlinde 1. Dünya Harbinde Ermeni Çetecilerin 
Katliamına Uğramış Mağdurlar Derneği" katledilenlerin torunları tarafından kurulmuştur. 

6- Bütün bunlardan dolayı Mart ayında uzun yıllardır hemen her ilçede Kurtuluş ve Anma 
törenleri düzenlenmekte ve çeşitli Konferans ve Sempozyumlar icra edilmektedir. Bu 
faaliyetlerde ağırlık Sivil Halk ve Akademisyenlerdedir. Yine yukarıda ifade edildiği gibi bu 
yi! yapılan törenlerde önceki yıllar yapılanların bir benzeridir. Ancak; gözlemimi/, odur ki; 
Ermeni diasporasının Uluslar arası alanda dünyayı bir Ermeni Soykırımı yaptığımıza 
inandırma çalışmaları yapmaları. Vatandaşlarımızı üzmekte tahrik etmekte, tarihin ters yüz 
edilmek istenmesine karşı ciddi bir tepki ve teyakkuz oluşmaktadır. 

7- Medyadaki gelişmelerden sonra yukarıda ifade edildiği gibi hem bir Genelge yazılarak 
kin ve nefreti artırıcı etkinliklere yer verilmemesi istenilmiş, hem de Akademisyenlerle Sivil 
Toplum Temsilcileriyle ve Belediye Başkanlarıyla Vali Başkanlığında toplantılar yapılarak 
Tahriklere kapantlmaması, Erzurum'un Ülkemizin zorda koyacak imaj zedelenmesine sebep 
olacak, eylem ve fiillere fırsat verilmemesi istenmiştir. Bundan böyle bu tür törenlerin daha 
seviyeli yapılması noktasında bir konsensüs oluşması sağlanmıştır. 

Bilgi ve takdirlerinize arz ederim. 

EKLER : 
1- Valilik Genelgesi 
2 - Atatürk Ünv. Hazırlanan Rapor 
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ERZURUM VALİLİĞİ 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Savı : B054VLK4250400/Koz.Br.08-2/J3 06/03/2008 

Konu: Kutlama Törenleri 

DOSYA 

Milletçe birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde ve bölücü terör örgütü 
ile yürütülen mücadelede geldiğimiz şu noktada; İlimize bağlı bazı İlçe ve Beldelerin kurtuluş 
yıldönümü kutlama törenleri sırasında toplumumuzun çeşitli kesimlerini rencide ederek ayrımcılığa, 
düşmanlığa ve nefrete yol açabilecek temsil, piyes ve gösteri gibi programlara yer verilmemesi önem 
arz etmektedir. 

Düzenlenecek olan bu tür etkinliklerde konu ile ilgili uzman kişi ve kuruluşlardan görüş 
alınarak şehrimizin ve ülkemizin hassasiyetlerim dikkate alan şiddeti ön plana çıkarmayan bir program 
hazırlanması, kullanılacak motif, kavram ve terimlerin özenle seçilmesi, vatandaşlarımızın özellikle 
çocuk ve gençlerimizin olumsuz düşünce ve izlenimlere kapılmalarını engelleyecektir. 

Gereğinin buna göre yapılarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica 
ederim. 

CclaleKiı^OvENÇ 

İr 
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ERZURUM'DAKİ BİR KISIM BÖLGELERDE 
ERMENİ ÇETELERİNİN GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUKLARI TÜRK 

KATLİAMINA AİT RAPOR 

1915-1919 yılları arasında I. Dünya Savaşı içinde Rus 
Ordusu ile itıifak yapan Taşnak, Hınçak ve Ramgavar Ermeni 
Çeteleri Erzurum-Cmis'de, Alaca'da, Ilıca'da, Tepcköy'de, 
Dutçu'da, Erzurum Merkezde; Yanıkdcre'de, Karskapı'da, 
Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa Konaklarında, 
Firdevsoğlu Kışlası'nda, Erzurum; Ycşilyayla'da, 
Hasankale'de, Tımar'da, Köprüköy'de, Horasan'da, tam bir "Türk Soykırımı" 
gerçekleştirmişler ve Erzurum merkez ve çevresinde 50 bine yakın Türk'ü katletmişlerdir. 
Savaşla hiç. ilgileri olmayan, masum Sadece 1918 yılı başlarında Erzurum merkezde Ermeni 
Taşnak çeteleri tarafından katledilen Türklerin sayısı 9563 kişidir. Bu anlamda Erzurum'un 
o dönemdeki nüfusu da göze alındığında bölge illeri içerisinde en büyük katliamın 
burada gerçekleşmiş olduğu ve hemen her evden en az bir kişinin Ermeni Taşnak 
çeteleri tarafından katledildiği gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Özellikle Erzurum başta olmak üzere bölgede yapılan Türk katliamı 
ile ilgili Osmanlı. Başbakanlık ve Askeri Tarih Arşivlerinde binlerce 
belge mevcuttur. Arşivlerimiz açık olup, yerli ve yabancı ilim 
adamlarının bilgisine ve istifadesine sunulmuştur. Hayatlarında bir 
kere dahi arşiv görmemiş, belge tanımamış, tarih ve kültürümüzle 
yakın-uzak ilişkisi olmamış, Batılı ülke parlamenterlerinin, tarihimiz 
hakkında hüküm yürütmesi, yorum yapması, yasa kabul etmesi ilme 

ve akla sığacak bir davranış değildir. Doğu Anadolu Bolgesi'nde katliamlara uğrayanların, 
bölgenin gerçek sahipleri olan Türkler olduğu ve 1915-1919 yılları arasında bir "Türk 
Soykırımının yaşandığı gerçeğini anlatamadığımız için, hayali Ermeni senaryoları dünya 
kamuoyunda gerçekmiş gibi kabul edilmeye başlandı ve Türk Milleti olarak hak etmediğimiz 
tarihimize yönelik saldırılarla muhatap olmak zorunda kaldık. 

"TÜRK SOYKIRIMI" tersine çevrilerek, tarihi iftira ve sahtekârlıkla "Ermeni 
Soykırımı" haline sokulmuştur. Hâlbuki Türk Milleti, tarihte zulme, katliama, soykırıma 
| uğrayan her millete yardım elini uzatmış ve ülke topraklarına sığınan 

milletlere kucak açmıştır. Eğer tarihte Türk Devletleri ülke sınırları 
içinde yaşayan azınlık milletlere soykırım ve asimilasyon politikaları 
uygulamış olsaydı. bugün Kafkasya'nın, Balkanların ve 
Ortadoğu'nun haritası yeniden çizilmesi gerekirdi ve dünya yüzünde 

var olan başta Ermenistan olmak üzerine, birçok devlet ve millet mevcut olmayacaktı. 
1918 yılı başlarında Osmanlı orduları. I. Kafkas Kolordusu ve Kazım Karabekir Paşa 

öncülüğünde ileri hareketini sürdürerek Müslüman-Türk yerleşim bölgelerini Ermenilerden 
temizlemişlerdir. Ermeniler de Türk ordusu önünden kaçarken Müslüman-Türk yerleşim 
bölgelerine yönelik katliamlarına devam etmişlerdir. Birinci Kafkas Kolordusu 1 Mart 
1918*de Erzurum'un Cinis (Ortabahçe) Köyü önlerine ulaşmışlardır. Bu kolorduda asteğmen 
olîrak bulunan Şevket Süreyya Aydemir "'Suyu Arayan Adam" adlı eserinde Cinis 
katliamını şöyle anlatmaktadır: "Cinis'te bütün köy halkını ayakta ve köyün girişinde 
bekliyor gördük. Fakat bunlar, bir ölü kafilesi idi. Köyden çıkarılan, köye gireceğimiz 
yol üstünde süngülcnirken birbirine sokulan ve yapışan kadın, erkek, çocuk bu insanlar, 
dayanılmaz bir soğuk altında kaskatı donmuşlar ve öylece kalmışlardı." 
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Birinci Kafkas Kolordusu Komutanı Kâzım Karabckir Paşa 10 
Mart 1918 günü Erzurum'un Alaca Köyü'ndcki vahşeti de şöyle dile 
getirivordu: "Facianın en müthişi burada idi. Süngülenmiş veya 
yakılmış cesetlerin başındaki ağlaşma ve bağrışmalar insanın 
tüylerini ürpertiyordu. Süngülcnmiş memedeki çocukları 
kucağına almış bazı analar saçlarını yoluyorlardı. Sanıyorum ki 
yeryüzünde bu kadar feci bir sahneyi gören gözler pek azdır. Alaca Köyü'nde insanların 
iyi duygulardan mahrum kalınca hayvanlardan vahşi bir mahluk olabileceklerini ibretle 
seyrettik. Bütün bu dehşetli sahneler Erzurum'a atılmaya ve oradaki zavallılara 
yardıma koşmaya bizi mahkum etmişti" 

Üçüncü Ordu Komutanı Vehib Paşa Ermeni işgalinden sonra Erzincan ve Erzurum'un 
durumunu 21 Man 1918'de Başkomutanlık Vekâletine gönderdiği mektubunda "Erzincan ve 
Erzurum'da Ermeniler tarafından uygulanan katliamlar, Engizisyon zulümlerine 
rahmet okutacak derecede alçakça düzenlenmiştir. Tarih bu katliamların henüz böyle 
bir benzerini kaydetmemiştir" şeklinde ifade etmiştir. 

Birinci Dünya Sa\aşı sonunda Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin 
patlak vermesi üzerine Çarlık Rus Orduları Erzurum'u 
boşaltmışlar ve Erzurum'da 40 kişilik Yarbay Tverdo-Khlebov 
komutasında bir birlik bırakmışlardır. Erzurum Rus İkinci 
Topçu Alayı Komutanı Yarbay Khlebov hatıratında 
"Ermeniler bana 27 Şubat gecesi 3000 Türk'ü 
Öldürdüklerini iftiharla beyan ettikleri zaman, savunmasız, 

masum insanların öldürülmesinin bir vahşet olduğunu söyledim de, bize siz Rus'sunuz 
Ermeni Milletinin idealini anlayamazsınız" diye cevap verdiklerini eserinde üzülerek ifade 
etmiştir. Yine Khlebov hatıratında: "Erzurum'da kalan bütün Rus Subayları, kendi 
haysiyet ve formaları ve Ermenilerin Türklere yönelik katliamlarını örtmek için 
kalmayıp ancak amirlerine itaatte, yalnız Rusya'ya hizmet için kaldık. Erzurum'da 
bulunduğumuz müddetçe Ermeni Çetelerinin vahşet ve re/aletine son verilmesini 
istedik" demek suretiyle, Ermenilerin Erzurum ve çevresindeki vahşetine dikkati 
çekmektedir. 

Rus Yarbayı hatıratının bir başka yerinde de diyor ki; Büyük 
rütbeli topçu subaylan birleşerek Rus Başkomutanına verdiğimiz 
raporda, "Erzurum'dan hepimizin ayrılmasına müsaade 
edilmesini, çünkü burada hiçbir şey yapmayıp, ancak Ermeni 
Eşkıyası yüzünden adımızın lekelenmesini hiçbir zaman 
istemediğimizi bildirdik" şeklindeki sözleriyle de Ermenilerin 
gerçek kimliklerini ortaya koymaktadır. 

Tiflıs'de 1919 yılında yayınlanan "Zakavkazya ve Gürcistan" adlı belgelerden oluşan 
Rusça eserde, Rusya'nın Doğu Orduları Başkomutanı General Odişelidze'de 1918 yılı 
başlarında. Erzincan ve Erzurum'da Ermenilerin yerli Türk ahalisine yönelik katliamlarından 
bahsetmektedir. 

25 Eylül 1919 tarihinde Erzurum'da Amerika Birleşik Devlctleri'ndcn General Harbord 
başkanlığında bir inceleme heyeti gelmiştir. Bu ABD'li heyet, Yamkdere'de, Karskapısı'nda 
Ezirmikli Osman Ağa ve Mürscl Paşa Konaklarında, Türk insanına yönelik katliama tanık 
olduklarında, "Hz. İsa'nın kulları nasıl böyle bir katliam yapabildiler" hükmüne 
varmışlardır. General Harbord, Erzurum ve çevresinde gördüğü vahşet karşısında dehşete 
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düşmüş ve o kadar üzülmüştür ki, Erivan'da Taşnak katillerinin elierini sıkmama cesaretini 
gösterebilmiştir. 

Erzurum'da Ermeni Taşnak çeteleri tarafından yapılan bu katliamlar Atatürk 
Üniversitesi ve dönemin Erzurum valiügi'nin işbirliği ile yapılan kazı çalışmaları ile onaya 
çıkarılmıştır. Bu bilimsel kazılara ve elde edilen bilimsel sonuçlara dair bir kısım bilgiler şu 
şekildedir, 

ERZURUM-DUMLU-YEŞİLYAYLA KÖYÜ TOPLU 
MEZAR KAZISI 

Yeşilyayla Köyü Erzurum'un 15-20 km kadar 
kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Dumlu Beldesine 
Bağlı olan bir köyümüz olup 10 Mart 1918 Tarihinde 
Taşnak Ermeni çetelerinin Katliamına maruz kalarak 
100'e yakın Türk'ün katledildiği köylerimizden birisidir. 
Atatürk Üniversitesi bilim adamları tarafından köyde 
yapılan incelemeler ve katliamdan yaralı olarak kurtulmuş 
olan Asaf KOTAN'ın verdiği ifadeler sonucunda bölgede 
7 Ekim 1988 tarihinde bir bilimsel kazı çalışması 
yapılmıştır. Yapılan kazı çalışması neticesinde 100'e yakın 
Türk'e ait iskelet çıkarılmıştır. 

Bölgede incelemelerde bulunmuş olan Arkeolog Prof. Dr. Ccvat Başaran, olayla ilgili olarak 
şunları yazmaktadır: 

"Yabancı basının da katıldığı, Erzurum Yeşilyayla Köyü'ndeki toplu mezar 
kazısı 7 Ekim 1988 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 1918 Mart'mda meydana geldiğini 
Kâzım Karabekir Paşa'nın hatıralarından öğrendiğimiz Yeşilyayla katliâmında, 
çevreden toplanan yaşlı erkek, kadm ve çocuklar bir mereğe (samanlık) doldurularak 
üzerlerine ateş açılmıştır. 

Kazı alanında ay-yıldız süslü tütün tabakası, Kur'an-ı Kerim sayfaları, mermi 
kovanları, yarı-yanık ahşap direk parçaları, uzun saç örgüleri, ipekli elbise parçaları ve 
küçük giysi düğmeleri bulunmuştur. Toplu mezardan 100> yakın iskelet çıkarılmıştır. 
Kazıda ortaya çıkan malzemeler Erzurum Müzcsi'nde sergilenmektedir." 

Kazı çalışması yapılan alana kısa bir süre sonra şehitlik yapılmış ve her yıl 10 Mart 
larihinde Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi tarafından anma 
toplantısı yapılmaktadır. 

ERZURUM-ALACA KÖYt) TOPLU MEZAR KAZISI 

Mayıs ve Temmuz 19861 da Erzurum'un Ilıca İlçesine 
bağlı Alaca Köyünde görgü tanıklarının ifade ve verdikleri 
bilgiler doğrultusunda Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat BAŞARAN 
başkanlığındaki tarihçi ve uzman bilim adamları 
tarafından bir toplu mezar kazısı gerçekleştirilmiştir. Bu 
kazı çalışmasında elde edilen bulgular antropolojik açıdan 

Prof. Dr. Metin ÖZBEK tarafından incelenmiştir. 10 Mart 1918 gecesi Alaca'da Ermeni 
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Taşnak çetelerinin gerçekleştirmiş oldukları katliamdan yaralı olarak kurtulan Alacalı İsmail 
GÜRCAN'ın ifadeleri doğrultusunda gösterilen yerde yapılan kazılarda üç ayrı mezar 

açılmıştır. Yapılan bu kazı çalışmaları sonucunda 3 metrelik bir dolgu 
torağı altından yaklaşık 278' e yakın insan iskeleti ve bunlara ait 
kalıntılar bulunmuştur. Ele geçen bulgular arasında Kuran-ı Kerim 
parçalan, bakır bilezik ve yüzükler, üzerinde Arapça yazılar bulunan 
muskalar, kolye taşı ve bocuklar. Türklerin kullandığı tütün tabakası 
ve kumaş parçalan bulunmaktadır. Tüm bu buluntular ile ilgili 
yapılan araştırmalar bunların Türklere ait olduğunu kanıtlamıştır. 
1918 yılının 9-10 Mart gecesi Ermeni çeteleri tarafından 
gerçekleştirilen Alaca Köyü katliamında da Iğdır-Oba Köyünde 
olduğu gibi özellikle kadın ve çocukların şehit edildiği görülmüştür. 

Alaca Köyü toplu mezar kazı çalışmaları sonucunda Ermenilerin 
yaptığı katliam ve mezalimi ispatlayan bulgular Erzurum Müzesi 
Katliam Bölümünde sergilenmekle birlikte kazı çalışmasından 
sonra 1988 yılında kazı alanına bir şehitlik abidesi inşa 
edilmiştir. Burada da yine her yıl 10 Mart tarihinde Atatürk 
Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkez 
Müdürlüğü tarafından bir anma toplantısı yapılmaktadır. 

ERZURUM-HASANKALE-TIMAR KÖYÜ TOPLU MEZAR KAZISI 

Tımar Köyü Erzurum'un Pasinler (Hasankale) ilçesine 
bağlıdır. Tımar Köyündeki toplu mezar kazı çalışması 7 
Temmuz 1993 tarihinde Atatürk Üniversitesi ve Erzurum 
Valiliği ile ortaklaşa olarak gerçekleştirilmiştir. 

Tımar kazısı, 1991 yılında Köy muhtarının, 1918 yılında 
Ermenilerin Erzurum yenilgisi dolayısı ile hiç acımadan 

katlettikleri Türklere ait toplu mezara ait bilgileri yetkililere haber vererek yakında yapılacak 
baraj ile birlikte tarihi gerçeklerin de su altında kalmaması gerektiğini arz etmesi sonucunda 
1993 yılındaki kazı çalışmasına kadar devam edecek olan bir takım ön çalışmaların 
tamamlanması sonucunda yapılmıştır. Bu çalışmalar esnasında Kaymakamlık ve Valilik. 
Tımar Köyü katliamı konusunun araştırılması için Atatürk Üniversitesine başvurarak bilimsel 
tabanlı bir araştırma faaliyetine başlanmıştır. 1991-1993 yılları arasında Pasinler ilçesinin 
batısında Deve Boynu'ııa kadar olan kadar olan yerlerde gerekli bilimsel tespitler yapıldıktan 
sonra Tımar Köyü katliamının 1918 veya sonraki tarihlerde Aha, Kolbulan, Tizgi, 
Serçeme'den toplanan Türklere yapıldığı canlı şahit anlatımları ite tespit edilmiştir. 

AYDIN'ın kazı çalışması 

Gerekli bilimsel altyapı çalışmalarının da 
tamamlanmasından sonra Kazı çalışması 7 Temmuz 1993 
tarihinde Atatürk Üniversitesinin şu anda Türk-Ermeni 
İlişkilerini Araştırma Merkez Müdürü olan Yrd. Doç. Dr. 
Erol KÜRKÇÜOĞLÜ, Prof. Dr. Cevat BAŞARAN, Yrd. 
Doç. Dr. A. Yalçın TAVUKÇU ve beraberindeki uzman 
bilim adamları tarafından gerçekleştirilmiştir. 1918 
yıllarında çocuk olarak katliama tanıklık eden Ethem 

yapılan evde ağlayarak "Bu katliamlar sırasında altı 
yaşındaydım. Babam muhtar olduğu için Ermeniler, bütün köy halkını senin evinde 
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topla PARA DAĞITACAZ DEDİLER. Daba sonra zorla bu eve topladıkları halkı 
kurşuna dizmek suretiyle katlettikten sonra evi de ateşe verdiler. Çoğunluğu kadın ve 
çocuklardan oluşan 350 kişiyi burada vahşice katlettiler." Şeklinde olayı anlatmıştır. 

Derhal toplu katliamın yapıldığı ve toplu mezarın 
bulunduğu ev olarak tespit edilen yerde kazı 
çalışmalarına başlandı. İş makinelerinin yardımı ile evin 
tabanına ulaşıldıktan sonra ilk iskelet kalıntılarına 
ulaşılmaya başlandı. Kazı yaklaşık 7 saat sürmüştür. 
İskeletlere göre 350 kişiye ait olduğu anlaşılan toplu 
mezarda yalnızca Tımar Köyü ahalisinin değil aynı 
zamanda katliamı gerçekleştiren Ermeni çetesinin 

yanlarında getirdikleri ve çevre köylerde meskûn bir kısım ahalinin de burada katledildiği 
anlaşılmıştır. 

Kazı alanında bulunan yanmış Kuran-t Kerim sayfalan, muskalar, Osmanlıca kitap 
sayfaları, üzerinde "Allah" yazılı kolye, 3-4 adet altın lira gibi bulgular bu mezarın Müslüman 
Türklere ait olduğu gerçeğini desteklemektedir. 

GÜNÜMÜZDE ERZURUM VE ÇEVRESİNDE YAPILAN BİLİMSEL 
ÇALIŞMALAR 

Günümüzde Erzurum ve çevresinde I. Dünya Savaşı yıllarında veya daha önceki dönemlerde 
Ermeni çeteleri tarfından yapılan katliamlar ile ilgili bilimsel 
çalışmaları ve kazı faaliyetlerini Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni 
ilişkilerini Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
Araştırma Merkezi, 2000 yılında bölgede Ermeni çeteleri tarafından 
en büyük katliamlardan birisinin Erzurum'da gerçekleştirilmiş 
olduğu da göz önüne alınarak Yüksek öğretim Kurumu 
Başkanlığı'nın desteği ile kurulmuştur. Atatürk Üniversitesi Türk-
Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkezi, kuruluş ve hedefleri 
doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanlarda birçok 
çalışma gerçekleştirmiştir. Araştırma Merkezi, Müdür Yıd. Doç. Dr. 
Erol KÜRKÇÜOĞLU ve öğretim elemanı Uzm. Mevlüt YÜKSEL 

tarafından Özellikle ulusal çapta birçok konferans, sempozyum, panel ve benzeri bilisel 
toplantılar düzenlemiş, ve hedefleri doğrultusunda bir çok yerde görsel malzemeye dayalı 
olarak kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bilimsel çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Araştırma 
merkez müdürlüğü bu bilimsel çalışmalarının yanında amaç ve hedefleri dâhilinde başta 
Erzurum ile çevre ilçe ve köylerin tamamına yakınında Önemli gün ve tarihlerde anma 
toplantıları ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. 

Ayrıca özellikle Doğu Anadolu bölgesi başta olmak ^ '^•'•-.;5K-' 
üzere, Ermeni çeteleri tarafından katliama uğramış I • . 
merkezlerde toplu mezar belirleme ve kazı çalışmaları 
gerçekleştirerek anıt yapma faaliyetlerini de yürütmektedir. 
2003 yılı Haziran ayından itibaren Cinis (Ortabahçe) köyü ve 
Ardahan merkezinde Ermeni çeteleri tarafından katledilen 
Türklerin toplu mezarlarının bulunduğu yerlerde anıtlar 
yaptırmıştır. Halen Hasankale (Pasinler) ilçesi Tımar köyünde ve Köprüköy ilçe merkezinde 

tmı-\ 
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Ermeniler tarafından katledilen Türkler anısına anıt yaptırma çalışmaları devam etmektedir. 
Bunun yanında bilimsel yayın çalışmalarına da devam etmektedir. Bu yayınlar arasında 
ilişikte de sunulmuş olanlardan bazıları şunlardır. 

1- Süleyman ÇİĞDEM, Alaca Tarihi, Ankar2, 2002 

2- Betül ASLAN, Erzurum'da Ermeni Olayları 1918-1920 (Belgeler-Ka2ilar-
Hatıralar), 2005. 

3- Erol KÜRKÇÜOĞLU, Roma'dan Selçuklu İdaresine Ermeniler , 2005. 

4- Erol KÜRKÇÜOĞLU. Kafkasya'da Petrol Mücadelesi, 2005. 

Y.C. 
RİZE VALİLİĞİ 

İl idare Kurulu Müdürlüğü 

SAYI :B054VLK.453U600/498.01- \ 3 5 6 28.03.2008 
KONU :Yazılı Soru Önergesi 

İÇİŞLERİ BAKANLİĞİNA 
(İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 

İlgi :26.03.2008 gün ve B050İI.I0070002.440.429.3/5013 sayılı emirleriniz. 

İstanbul Milletvekili Çetin SOSYAL taralından Türkiye Büyük Millet Metlisi 
Başkanlığına sunulan ve ilgi yazı ekinde Valiliğimize intikal ettirilerek cevaplandırılması 
istenen soru önergesi ile ilgili olarak; 

İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 90. yılı kutlama etkinliklerinde, Cumhuriyet 
Meydanı tören alanında yapılan kutlamalar sirâsı'nda,Rize lİi'nın teriıs.tft düşman.işgatinderı 
kurtuluşunun canlandırılması sırasında törende görevli şahıslardan av tüfeği jfc çöçükfctra-.aieş 
ettirdiği tespit edilen (2) şahsa 252İ sayılı "Avda ve Sporda Kullanılan .Tüfclçfer, Nişan 
Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Ahrm,Satuxn ve! Bulundurulmasına Dair:Kânunun'" 
12. maddesi gereğince 50 YTL idari para cezası uygulanmıştır. 

Aynı olayda kuru sıkı tabanca ile küçük kız çocuğuna ateş ettirdiği tespit edilen (1) 
şahsa da 5326 sayılı "Kabahatler Kanunu"nun 32. .maddesi geıedipçe-12$. YTL'id.ari.pajfe. .; 
cezası uygulanmıştır. 

Ülke genelinde işgal ve kurtuluş , sahnelerinin canlandırılması esnasında milis 
kuvvetlerine kurusıkı silah kullanılması gelenek1 .olduğundan'", ttu-:;geleneğin ;çocukların 
psikolojisini olumsuz, etkileyip etkilemediği ve Çocuk Hakları Sözleşmesi yönünden tetkiki 
hususunda Milli Eğitim Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı; Başbakanlık' İnşân Haklari -Kürüi 
Başkanlığından görüş istenilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak Bayram Tertip Komitesi ile iigili kuruluşlar uyarılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

i 
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20.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, yargılanan bir grup lise öğrencisine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/2355) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

Uımet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

İzmir-Gaziemir'deki KİPA 10'ncu Yıl Lisesi öğrencileri olan bir kız 
öğrenci ile üniversiteye hazırlanan bir kız arkadaşları, aynı okulda öğrenim 
gören bir kız öğrencinin parasını almak amacıyla saçını çektikleri ve bir 
diğerinin 1 YTL parasını aldıkları iddiası ile, (nitelikli yağma ve nitelikli yağmaya 
teşebbüs) suçunu işledikleri gerekçesi ile tutuklanarak cezaevine 
konulmuşlardır. Suça iştirak ettikleri ileri sürülen aynı yaşlardaki iki kız öğrenci 
ise tutuksuz yargılanmaktadır. Ve 1 YTL gasp iddiası ile tutuklanan ve tutuksuz 
yargılanan liseli kız öğrencilerin her biri için 15- 45 yıl hapis istenmektedir. 

Olay mağdur öğrencinin durumu okul idaresine iletmesi ve okul 
idaresinin de polise bildirmesi sonucu bu aşamaya gelmiştir. Oysa okul idaresi 
sözkonusu kız öğrencileri başka türlüde cezalandırabilir. Ve hayatlarının 
kararmasına engel olabilirdi. 

Dolayısıyla, trilyonluk yolsuzluk ve rüşvet iddialarının muhatapları, elini-
kolunu sallayarak dolaşırken, öğrenci arkadaşından zorla 1 YTL aldıkları iddiası 
ile, liseli 5 kız öğrencinin 15- 45 yıl hapis cezası ile yargılanmaları ve üçünün 
tutuklanarak cezaevine konulmaları, kamuoyu vicdanını rahatsız etmiştir. 

1- İzmir-Gaziemir KİPA 10'ncu Yıl Lisesi Yönetiminin, öğrenci 
arkadaşından zorla 1 YTL aldıkları iddiası yüzünden 5 kız öğrencinin hayatının 
kararmasına neden olan tutumunu onaylıyor musunuz? 

2- Okul yönetimi, öğrencileri polise teslim etmek yerine başka türlü de 
cezalandıramaz mıydı? Bu durum çocukların yeterli eğitimi alamadıklarını 
göstermez mi? 
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T.C. ' "'' 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI v 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/İ9/6 C>3 /C^/2008 

Konu : Soru önergesi . , . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.03.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4349 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in, "Yargılanan bir grup lise öğrencisine 
ilişkin" İlgi yazı eki 7/2355 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. İzmir Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) Soruya konu olayın 18.05.2007 tarihinde söz konusu Okul dışında, bir park içinde 

meydana geldiği, 
b) Olayın emniyete intikalinin Okul yönetimi vasıtasıyla değil, hakaret ve saldırıya 

uğrayan bazı öğrencilerin velilerinin doğrudan Gaziemir Polis Karakoluna başvurmasıyla 
gerçekleştiği, 

c) Okul yönetiminin öğrencileri polise teslim ettiği iddiasının gerçekle ilgisinin 
bulunmadığı, çünkü olayın faili durumunda bulunanlardan hiçbirinin olayın yaşandığı tarihte 
Okulun devamlı öğrencisi konumunda olmadığı; Tinin 18.05.2007 tarihinde velisinin isteği 
ile devamsızlık nedeniyle okuldan tasdikname ile ayrıldığı. Tinin Okulla hiçbir ilgisinin 
bulunmadığı. Tinin olayın gerçekleştiği tarihte raporlu olduğundan Okula gelmediği ve Tinin 
de Okula kayıtlı olup 119,5 gün devamsızlığı olan ve o tarihlerde Okula devam etmeyen bir 
öğrenci olduğu 

anlaşılmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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21.- izmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırla
nan bir kitaba ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2357) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

1- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan ve Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ile 
Ankara'yı kapsayan "Fotoğraflarla Dünden Bugüne Milli 
Mücadele'nin Beş Şehri" isimli kitapta "ilk ve son kurşunun atıldığı 
yer olan İzmir'e" neden yer verilmemiştir? 

2- Kitabı hazırlayan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Prof. Dr. 
Nizami Aktürk, Türkiye Cumhuriyeti tarihine yön veren kentleri 
sırasıyla Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara olarak 
belirtmektedir. İzmir Türkiye Cumhuriyeti'ne yön veren kentlerden 
değil midir? 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgal etmesi 
üzerine Atatürk 16 Mayıs'ta Samsun'a hareket etmemiş midir? 

3- Milli Mücadelede İzmir'in yeri ve önemine dair yeni bir çalışma 
yapılacak mıdır? 

- 7 5 7 -



TBMM B:90 1 5 . 4 . 2008 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.02-I1/13/ ~̂ 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BİJYİJK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.03.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4349 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATAU'nın, '"Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğünce hazırlanan bir kitaba ilişkin" İlgi yazı eki 7/2357 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. Soruya konu Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan millî mücadelenin dönüm 
noktasını oluşturan olaylar ve bunların yaşandığı şehirler üç ayrı şekilde projelendirilmiştir: 

a) Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlatmak amacıyla Samsun'a çıkması, Amasya 
Genelgesi, Erzurum ve Sivas kongreleri ile Ankara'ya gelişi, 

b) İşgale uğramış ve daha sonra TBMM kararı ile Gazi, Kahraman, Şanlı unvanlarının 
tevcih edildiği iller, 

c) Batı Cephesi ve İzmir'in işgali (Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi) ile birlikte Ankara 
önlerine kadar gelen işgal ordusunun geçtiği yerleri kapsayan fotoğraf sergisidir. 

2. Kitabın ön sözü ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürünün ifadelerinin birinci 
paragrafı dikkatlice okunduğunda neden bu şehirlerden başlandığı net olarak anlaşılmaktadır. 

3. Birinci Dünya Savaşf ndan Kurtuluş Savaşı'nın sonuna değin, yurt içinde ve yurt 
dışında şehit olan askerlerimiz anısına yaptırılan şehitliklerimizi kapsayan 10 bölümlük yeni 
bir programda İzmir ili de yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

O^/c^/2008 
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22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Çıldır Lisesindeki öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/2358) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.03.03.2008 

Her yıl yapılan ÖSS sonuçlarında Ardahan'ın iller arasında yapılan sıralamada en sonlarda 
yer almasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de öğretmen açığımız nedeniyle derslerin 
boş geçmesidir. ÖSS'ye çok az bir süre kalmasına rağmen derslerin boş geçmesi oldukça 
üzücüdür ve çocuklarımızın geleceğine mal olacaktır. 

Ardahan İli Çıldır İlçesi Çıldır Lisesinde derslerin boş geçmesi nedeniyle hem 
öğrencilerimiz hem de aileleri büyük sıkıntı içerisindedir. Okulda şu anda 21 norm 
öğretmen kadrosu olmasına rağmen mevcut 5 öğretmenle eğitim devam ettirilmektedir. 
Okulda sayısal ders görülmemekte bu da öğrencilerimizi ÖSS sınavında başarılı 
olamamalarına neden olmaktadır. 

1- ÖSS'ye hazırlanan Çıldır Lisesi öğrencilerinin çok acil ihtiyacı olan 4 Matematik, 1 Fizik, 
1 Kimya, 1 Biyoloji, I Tarih ve 1 Coğrafya öğretmeni ne zaman tayin edeceksiniz? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.().SGB.Ü.Ü3.06.02-11//9I3 O'j A.^/2008 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.03.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4349 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün, "Çıldır Liscsindeki öğretmen ihtiyacına 
ilişkin" İlgi yazı eki 7/2358 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımız İLSİS veri tabanının incelenmesinde; tarih, coğrafya, fizik, kimya, 
biyoloji gibi alanlarda Ardahan il genelinde norm kadro fazlası öğretmen bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Norm kadro fazlası konumunda bulunan söz konusu alan öğretmenlerinin 
ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına görevlendirilmeleri hususunda ilgili Valiliğe gerekli 
talimat verilmiştir. Diğer alanlardaki öğretmen ihtiyacının karşılanması konusunda ise 
Bakanlığımızca yapılacak öğretmen atama dönemlerinde, alanlar bazında ayrılacak kontenjan 
ölçüsünde kadrolu veya sözleşmeli öğretmen ataması yapılarak karşılanmaya çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ ~J 

iç. Dr. Hüseyin CELİ 
Millî Eğitim Bakanı 
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23.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan 'in, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde EXPO organizasyonu ko
nusunda yapılan toplantıya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek'in cevabı (7/2387) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Selçuk AYHAN 
İzmir Milletvekili 

01 Mart 2008 tarihli Yeni Asır gazetesinde; Cumhurbaşkanlığı Köşkünde, 
ülkemiz için büyük önem taşıyan EXPO hazırlıkları konusunda bir toplantının 
yapıldığı, bu toplantıya üst düzey bürokratların, sivil toplum kuruluşlarının başkan 
veya temsilcilerinin ve siyasi partilerden sadece AKP'li bir vekilin çağrıldığı haberi yer 
almaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Cumhurbaşkanlığı Köşkünde yapılan bu toplantıya, siyasi partilerimizden 
sadece AKP'yi temsilen bir İzmir milletvekilinin davet edildiği iddiası doğru mudur? 

2- Toplantıya niçin diğer siyasi partilerden temsilciler davet edilmemiştir? 

3- Bu durum, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığı ve Sayın 
Cumhurbaşkanının her partiye eşit mesafede olacağına ilişkin beyanlarıyla çelişmiyor 
mu? 

4- İzmir için büyük önem taşıyan bu toplantıya CHP, MHP ve DSP' den her 
hangi bir milletvekili davet edilmezken, bir reklam ajansının genel müdürünün 
toplantıda bulunmasını, demokrasi ve katılımcılık açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

5- Cumhurbaşkanlığı Köşkünde devletin üst düzey bürokratları, sivil toplum 
kuruluşlarının bulunduğu bir toplantıya bir reklam şirketinin genel müdürü niçin davet 
edilmiştir? 

6- Söz konusu reklam şirketinin adı nedir ve sahibi kimlerdir? Bu reklam 
şirketinin AKP'nin seçim çalışmalarını, yazılı - görsel reklamlarını yaptığı ve her türlü 
iletişim faaliyetlerini yürüttüğü iddiaları doğru mudur? 

7- EXPO Organizasyonun reklam işleri için açılan bir ihale var mıdır? Bu 
ihaleye kaç firma katılmıştır? Bu organizasyonun ihale yapılmadan bir firmaya 
verildiği iddiası doğru mudur? 

8- Bu reklam şirketinin Sayın Başbakanın oğlunun düğün törenini organize 
ettiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu firma tarafından yapılan bu organizasyon 
için ne kadar fatura kesilmiştir? 
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9- EXPO Organizasyonun bu şirkete verilmesi, Sayın Başbakanın, kendisine 
yakın şirketlere gösterdiği ilgi ve vefanın örneklerinden biri olduğu iddiası doğru 
mudur? 

10- İzmir'deki diğer siyasi parti temsilcilerinin bulunmadığı, İzmir ve ülkemiz 
için büyük önem taşıyan bu organizasyonun, ağırlıklı olarak AKP'nin inisiyatifiyle 
yürütülmesini ne kadar doğru buluyorsunuz? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/320 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tLGÎ : 28.03.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02 - 7/2387-4485/9666 
sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sn. Selçuk AYHAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/2387 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

/CenfflÇİÇEKJ 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek-8 adet yazı ve ekleri 

1 4 -04 »tâ 
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T.C. 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

Ccncl Sekreterliği 
SAYİ : B.01.0.PER.01-32-*5"g / - ^ / ^ ? — 
KONU : Soru Önergesi 

1/04/2008 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Cemil ÇİÇEK) 

,Gİ : 04.04.2008 tarih ve B.02.0.001/272 sayılı ya/mı/. 

İlgi ya/.ı ile istenilen bilgilerden Cumhurbaşkanlığını ilgilendirenler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

[ustafajSEN 
Genel Sekreter 

•k-l 
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(Ek:l) 

SORU ÖNERGESİNİN CUMHURBAŞKANLIĞINI İLGELENDIKKN MADDE 
... NUMARALARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

I- l'-!xpo hazırlıkları ile ilgili işlemler Dışişleri Bakanlığınca yürütülmüş, zaman zaman da Sayın 
Cumhurbaşkanı konuyla ilgili üyelerden bilgiler almış ve bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Hu 
toplantılardaki katılımcıların tespiti ilgili Bakanlıkça yapılmıştır. 

4,5- Bir reklam ajansının genel müdürü (Arter Reklam Şirketi Genel Müdürü l-irol OLÇAK), 
istişari m-ıhiyetle toplantıya davcl edilmiş ve kendisine hiçbir ücret ödenmemişliı. Konuyla ilgili başka iki 
firma ile (l'ublisis ve Zet) profesyonel olarak zaten çr.hşılmıştır. 

6,7,8- Arter Reklam Şirketinin Genel Müdürü Erol OLÇAK bu toplantıya istişari olarak katılmış 
ve ücret almamıştır. l:.xpo için. Publisiyvc Zet firmaları ile çalışmalar sürdürülmüştür. 

9- Yukarıda belirtildiği gibi Kxpo organizasyonu bu şirkete değil, Publisis ve Zet firmalarına 
verilmiştir. 

Yeni Asır 
1 Mart 2005 

Gül'den EXP0 
için altı karar 

W • — ı CUMHURBAŞKANI 
Abdullah fiıil. Çankava 
Koskü'rutc İ M ' O zir
vesi dü/enledi. Toplan 2% 
t ula. bir aylık dünümde j a r v 
yapılacak (ı.ıncıııli iiiri- | •. £$& 
"jirn için karar alındı, 
t mi. Arlık /aman kal
madı, daha vok çalış
malıyı/' dedi 5'TE 
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EXPO için altı karar 
Cumhurbaşkanı 

BIE üyesi 
ülkelerin devlet 

başkanlarını 
arayacak 

0 O O 
Deneyimli bir 
danışmanlık 

firması 
ekibe dahil 

edilecek 

Latin, Güney 
Asya ve Afrika 
delegelerine 
özel geceler 

düzenlenecek 

İTO Başkanı 
Londra ve 
Brüksel'de 

delegelerle bir 
araya gelecek 

O o 
Büyüksehir 

Belediye 
Başkanı, tüm 

gösterilerde yer 
alacak 

27 Mart'tan 
itibaren Paris'te 
BIE delegeleriyle 

bire bir 
görüşülecek 

Köşk'teki zin/ede 
oylamanın yapılacağı 
31 Mart akşamına 
kadarki tanıtım ve 
hazırlıklar ele alındı 
• ZAFER AYDIN / NİHAİ utllBAŞI 

C umhurbaşkanı Abdullah 
du lun kemli isteğiyle dün 
Çantaya Köşkünde gerçek-
Icştüılcn I XPO Zirvesinde. 

I iıplom.ılık atak ve etkin (anıtım" 
karan alındı, l /mirin. r.XPO 2(115 
adaşlık yarısı kapsamında İtalya'nın 
Mılann kemi ile girdiği yarışı oııılc 
hirirıııcsi jçiıı kalan tur aylık süreyi en 
iyi şekilde değerlendirmesi için Mir
din ulen çalışmalar yoğunlaştırıldı 
Cumhurbaşkanı. Tl Mart'a sayılı yün
ler kala Çankaya Koşku'[••'- '•<••••:•:. 
kadar ecrçcklcşiırilcn en kapsamlı 
UXPO Zirvesini topladı. 

Kalabalık heyet 
(iııl başkanlığındaki toplantıya, iz

mit Valisi ('alın Kıraç. Büyüksehir 
IJeleıfiyv Haşkaıu Azız. Kocaoğlu. 
I I ( ) Başkanı I krem Pemirtaş, 
1'tlBH llaskam Rifat Hisarcıklıoğlu. 
AK. I'aıtı izmir Milletvekili Mehmet 
l'ekelıı>oıı. ( umlıuıhaşkanlıgı (ienel 
Sekreleıı l'ıol. Pı Mustafa İsen. 
('ııııılıuı başkanlığı İtasın Başdanış
manı Alime! Seveı. Dışişleri Hakanlı
ğı Mıısieşaıı I ılııûnıl Apakaıı. LX 
İ'O :11i- İznin (ienel Sekreieri hınç 
Sovet. I \ l ' ( ) ;iM5 İzmir lamıma 
Kuıııln Başkanı Solmaz l "nasılın. Dı
şişleri Hakanlığı Çok 'Çatallı Kültürel 
Kleı (İenel Mtıdutıı Hüseyin Avni 
ItMkeıkalıl.lı h.planlul.ı'P.M'Oıle 
ık'ilı bugüne kadar vuııııulcn çalış
malar değerlendirildi. 

Uzun sürdü 
' saat 2d dakika suren toplantıda 

(iııl. hM'O'da mutlu sona ulaşmanın 
lormıılımıın delegeler üzerinde etkin 
lıılıı çalışması s e eksiksiz hir tanıtını 
kampaması ile mimiktin oklusunu 
vurguladı (iııl. "Artık toplantı için 
hile harcayacak vaktimiz kalmadı, 
önümüzdeki bir ayda herkes hıılün 
gucııylc çalışsın (ierekirse Murl ayını 
Paris tc geçirin. Seçim kazanmanın 
yolu delegeler ve ülkeler üzerindeki 

lobi ealışmalarıııdan 
geçıvor' dedi 

C ıımhıırlıaşkam'nın ko
nuşmasının aklından dele
gelerin huvük çoğunluğunun 
yaşadığı l'aııs ıe ovlanuya 
k.ıd.ır kaıaijiah kurulması 
için sapıtacak çalışmaktı ele 
alındı Hu kapsamda ilk olarak Maıt 
an içimle Paris'le HU' üyesi I .»tın 
.\ıneııka. Afrika, (iııııey Asya nikele-
ime vonclık özel geceler yapılmasına 
karar verildi. Hunim için l'ransa nın 
l'aris kemi S.ııı/clı/c Hulvaıı'nda bıı-
lıımııı Kııllııı te Inrı/ın Hakanlığı 
bürosunun eleman ve teknolojik açı
dan takviye edilmesi kararlaştırıldı. 

Ayma. hır sure onıe Paris Ie I .alin 
Ameııka ve Afrika ülkesi delege ve 
büyükelçileriyle hır araya gelen l)e-
nıirlaş'ııı, Uruksel ve Londra da yaşa
yan Hl l ' ııvesı ıılke delegeleriyle özel 
lııplaıııtıla bir araya gelmesi de kara
ra Kıttandı Zirvede avrıca Kocnoğ 
lıı'nuıı Mart avında ül't. delegeleri 
onuruna verilecek Pazıl Say konseri 
ile Anadolu Aleşı gösterilerine katıl
ması ve ov lama oneesi son bir hafta
lık sureyi Paris'le geçirmesi kararlaş
tırıldı Hu arada. Vali Kıraç. Kocaııg-
lııve l-.XPO 2ll|ş Ymülnıe Komitesi 

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
2- AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Tekelıotjlu 
3- İzmir Valisi Cahit Kıraç 
i Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr Mustafa İsen 
5- İzmir Büyüksehir Belediye Ba$kanı Aziz Kocaoğlu 
6- İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtas 
7- Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Ahmet Sever 
8- EXPO 2015 İzmir Genel Sekreteri Tunr Söver 
S- Arter Reklam Genel Müdürü Erol Olçak 
10- Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ertuğrul Apakan 
11 - TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu 
12 Çok Taraflı Kultur İslen Genel Müd. Hüseyin Hamdi Bıçakçı 
13- EXPO 2015 İzmir Tanıtma Kurum Başkanı Solmaz Utlaydın 
14 TOBB D15 Ekonomik İlişkiler Gen. Sekr. Yrd Emre Yurdakul 
İS- TOBB Dıs Ekonomik İlişkiler Uzman Yardımcısı Pelin Mavili 

üyelerinin tamamının 27 Malttan iti-
haren Paris'te bulunarak delecekte 
«melik lobi faaliyetlerinde bulunması 
da zirvede karara bağlanan bir diğer 
konu oldu öte yandan mevcut tanı
tını çalışmalarına k.ıtkı sağlamak 
amacıyla o/el bir danışmanlık bitimi 
nin de lobi ve tamı im için HXP() eki
bine kaıkı vermesi karara bağlandı 

Hataya yer yok 
Toplantıda balyan haşininin Tıııkı 

ye'dekı gelişmeleri dikkatle izlediğim 
hatırlatan (İııl. oylama öncesinde İz
mir ile ilgili delegeler üzerinde olum
suz erki \ aratabilecek haber ve açık
lamaların yapılmamasına özen göste-
ıılmesıni isledi Zirve daha sonra Dı
şişleri Bakanlığı nda devam etti. Dı
şişleri Müsteşarı tirtuğrul Apakan'ın 
başkanlığında gerçekleşen toplantıya. 
Demirtas da katılırken, hu toplantıda 

kurumlar arasındaki 
kıMirdinasyımun sak
lanması için alınacak 
ıMilenılet konuşuldu, 
(iııl'uıı /ıtvede, "( ie 
lekirse Man avım Pa-
lis'le geçirin" talimatı 
üzerine Kocaoğlu p.ı 

/ailesi güıııi bu kente gidiyor. Koca
oğlu. I-İ. : i v e ^ Maı'ı binlilerinde 
Paris'le olacak Kocatıglu. yaptığı 
açıklamada "Paris'le karargah kura
cağız. Pelemelerle bir hir gönlşnıele-
rımi/ "l.ıc.ık >l Mana kadaı ıtmı 
gucıııtuı/lc I Nl ' l ) Jul s 1 İzmir e ka
zandırmak için çalısaıaeı/" dedi. 

Başkan Kocaoğlu auıca. Kİ Martla 
l/ııııı'den oylamanın yapılacağı Pa
tis e ZM\ kişilik uçak kaldııacaklarını 
ila söyledi. Zirveye katılan [ckcltoğlu. 
'Cumhurbaşkanı sol posterdi. Mıı-
ketumel çalışma yapmamız ecrckltğı-
111 ve artık en utak bir halanın dahi te
lafisinin olmadıkını vurguladı Ciııl. 
Hl l : ııvesı ulke başkanlarını biz/at 
arama dışında Man ayı içinde yapıla
cak Mam Kalkınma Orgulü Konle-
ransı Toplantısında. İzmir'in EXPO 
adaylığını gündeme getireceğini sözle
rine ekledi" şeklinde konuşlu 
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24.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'in, Giresun Spora verilen bir cezaya ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/2404) •, 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.04.03.2008 

Murat ÖZKAN ( 
Giresun Milletvekili 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

10.02.2008 tarihinde Giresun Atatürk Stadında oynanan Gircsunspor-Gaziantep B.Ş. 

Bld. Spor kulüpleri arasında 1. lig futbol müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle 

21.02.2008 tarihinde toplanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun kararı ile Giresun 

Spor'a "Bir maç seyircisiz oynama cezası" verilmiştir. 

Bu kararla ilgili olarak; 

l)Bu ceza PFDK'nın mulad toplantı sonrasında mı verilmiştir? 

2)PFDK toplantısı her hafta Salı günleri toplanırken, söz konusu haftada neden 

Perşembe günü toplanmıştır? 

3)Mezkur toplantıda alınan kararın 21.02.2008 Perşembe gününü izleyen yani 

(24.02.2008) tarihinde uygulanması doğrumudur? 

4)Kulübün ceza verilene kadar satılan biletlerinden dolayı uğradığı maddi ve manevi 

zarardan kim sorumlu olacaktır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/8P*? 

Konu : Soru Önergesi J.L/04/2008 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

İlgi : a) 28.03.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4253 sayılı yazınız. 
b) 04.04.2008 tarih ve B.02.1.GSM.0.063.00.000/184 sayılı yazı. 
c) 09.04.2008 tarih ve T.F.F. nin 154 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazınız gereği Balıkesir Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ve Giresun 
Milletvekili Murat OZKAN'ın tarafımdan cevaplandırılmasını istedikleri yazılı soru önergelerine 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgi (b) ve (c) cevabi 
yazılan ilişikle sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

( Murat BAŞESGİOĞLU 
Devlet Bakanı 

EK: İlgi (b),(c) yazı ve eki 
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Tîîrkiyc Futbol Federasyonu Turkish Football Fcdcration 

09 Nisan 2008 
Ünite: Genel Sekreterlik 
Sayı: 2008/154 

T.C DEVLET BAKANLIĞI 
(Sn. Murat BAŞESGİOĞLU) 

Özel Kalem Müdürlüğü 

İ lg i ; B.02.0.005/740 sayılı. 31.03.2Q08 tarihli yazınız hakkında 

İlgi sayı ve tarihli yazınızla, tarafımıza Türkiye Büyük Millet Meclis! Başkanlığı 
Genel Sekreterliği Kanun ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar 
MüdÜrlüğü'nün 28.03.2008 tarih ve 4253 sayılı yazısı sunularak Sn. Bakanlığınıza 
bilgi verilmesini talep etmiş bulunmaktasınız. 

PFDK'nın 21.02.2008 tarihli 57 sayılı toplantısında Giresunspor hakkında, 
10.02.2008 tarihinde Giresun Atatürk Stadında oynanan Giresunspor - Gaziantep 
B,Ş Belediyespor Bank Asya 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu 
çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle; çirkin ve tezahüratın aynı sezon içinde 2. 
tekrarından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 31/3. maddesi uyarınca 1 resmi 
müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmiştir. 

Bu kararla ilgili olarak; 

1 - Bu ceza PFDK'nın mutad toplantısında verilmiştir. 

2 - PFDK'nın mutad toplantıları her haftanın Salı ve Perşembe günleri 
yapılmaktadır. Bu toplantı günlerinde PFDK'ya sevk olunan dosyalar savunmalar 
alınıp tamamlandığında derhal karara bağlanır. Aynı tarihte yazışmaya konu dosya 
haricinde ekte sunulan basın bülteninde yer alan şevkler de karara bağlanarak 
ilgililerine tebliğ edilmiştir. 

3 - PFDK'nın vermiş olduğu seyircisiz oynama cezaları TFF Maç Organizasyon 
Müdürlüğü tarafından -Tahkim Kurulundan infazı durduracak bir karar alınmadığı 
takdirde - ilgili takımın kendi sahasında oynayacağı İlk maçta derhal infaz edilir. 
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4- PFDK ilgili kulüpten çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle savunma isteyerek 
anılan Kulübün PFDK'ya sevk edildiğini kulübe bildirmiştir. Dosyanın İncelemesi 
bittiğinde derhal karar verilerek karar, ilgili kulübe tebliğ edilmiştir. Profesyonel 
kulüp olarak tescil edilecek kulüpler TFF'nln Kanun, Ana statü, çalışma usul ve 
esasları ile karar ve tebliğlerine aynen uyacağını noter huzurunda taahhüt 
etmektedirler. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Metin KAZANCfÇĞL-U 
Genel Sekreter 

£1$: PFDK'nın 21.02.2008 tarihli Basın Bülteni 
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PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU BASIN BÜLTENİ 

Profesyonel Futbol Disiplin Karcdu'nun 21.02.2008 tarih ve 57 sayrir turdautısmda abraş 
olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. 

1- 09.02.2008 tarihinde Kayserispor-Beşiktaş A.Ş. arasında oynanan Turkcell Süper Lig 
futbol müsabakasında BEŞİKTAŞ Kulübü hakkında taraftarlarının neden olduğu 
saha olayları nedeniyle FDT'nin 30/3. maddesi uyarınca 2.500.-YTL PARA CEZASI 
verilmesine, 

2- 10.02.2008 tarihinde Giresunspor-Gaziantep B.Ş. Bld. Spor arasında oynanan 
Bankasya 1. Lig müsabakasında GİRESUNSPOR Kulübü hakkında, taraftarların 
çirkin ve kötü tezahüratta bulunması nedeniyle cezalandırılma istemi ile kumlumuza 
sevk edilen adı geçen kulübe; daha önce 23.09.2007 tarihinde oynanan Giresunspor-
Mardinspor müsabakasında, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunmaları 
nedeniyle Kurulumuzun 02.10.2007 tarih ve 2007-2008/120 E. ve 2007/189 K. Sayılı 
karar ile F.D.T.mn 31/2 maddesi uyarınca İ5.000.-YTL para cezası verilmiş ve 
Tahkim Kurulunun 04.10.2007 tarihli toplantısında onanarak kesinleşmiş olmakla, bu 
ke2 aynı sezon içinde çirkin ve kötü tezahürat fiili ikinci kez tekrar edildiğinden 
F.D.T.mn 31/3 maddesi gereğince resmi müsabakayı kendi sahasında 1 MAÇ 
SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI VERİLMESİ'ne, 

3- 10.02.2008 tarihinde Sakaryaspor A.Ş- Boluspor arasında oynanan Bank Asya l.Lig 
fUtbol müsabakasında SAKARYASPOR Kulübü Kaleci antrenörü ATİLLA 
UZUNCAN'm hakeme yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 24. maddesi gereğince 
takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, 

4- 10.02.2008 tarihinde Kartalspor-Mardmspor arasında oynanan Bank Asya l.Lig futbol 
müsabakasında, KARTALSPOR Kulübü hakkında; taraftarların çirkin ve kötü 
tezahüratta bulunmaları sebebiyle cezalandırılması istemiyle kurulumuza sevk edilen 
adı geçen kulübe, daha önce 23.092007 tarihinde oynanan KARTALSPOR-
MALATYASPOR müsabakasında, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunmaları 
nedeniyle Kurulumuzun 02.10.2007 tarih ve 2007-2008/126 E. ve 2007/193 K. Saydı 
karar ile F.D.T.mn 31/2 maddesi uyarınca 15.000.-YTL para cezası verilmiş ve 
kesinleşmiş olmakla, bu kez aynı sezon içinde çirkin ve kötü tezahürat Sili ikinci kez 
tekrar edildiğinden F.D.T.mn 31/3 maddesi gereğince resmi müsabakayı kendi 
sahasında 1 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI VERİLMESİ'ne, v 
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Ayrıca, KARTALSPOR Kulübü hakkında taraftarlarının neden olduğu saha olayları 
nedeniyle yasal koşullar oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, 

5- 13İ)2 7008 tarihinde İnegöispor- Gebzespor arasında oynanan 2, Lig 1. grup futbol 
müsabakasında İNEGÖC5POK Kulübü hakkında; taraftarların çirkin ve kötü 
tezahüratta bulunmaları sebebiyle cezalandırılması istemiyle kurulumuza sevk edilen 
adı geçen kulübe, daha Önce 30.09.2007 tarihinde oynanan tnegöIspor-Bozüyükspor 
müsabakasında, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunmaları nedeniyle 
Kurulumuzun 09.10.2007 tarih ve 2007-2008/165 E. ve 2007/248 K Sayılı karan ile 
F.D.T.mn 31/2 maddesi uyarınca 15.000.-YTL para cezası verilmiş ve bu ceza Tahkim 
Kurulunun 18.10-2007 tarihli toplantısında onanarak kesinleşmiş olmakla, bu kez aynı 
sezon içinde çirkin ve kötü tezahürat fiili ikinci kez tekrar edildiğinden F.D.T.mn 31/3 
maddesi gereğince resmi müsabakayı kendi sahasında 1 MAÇ SEYİRCİSİZ 
OYNAMA CEZASI VERİLMESİ'ne, 

6- 17.02.2008 tarihinde Pazarspor-Çankın Belediyespor arasında oynanan 2. Lig 1. Grup 
futbol müsabakasında ÇANKIRI BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ARİF 
ABANOZLU'nun rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 24. 
maddesi gereğince takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile 
cezalandırılmasına 

7- 10.02.2008 tarihinde Şımakspor-Cizrespor arasında oynanan 3.Lig 1. Grup futbol 
müsabakasmda;ŞIRNAKSPOR Kulübü hakkında: taraftarların çirkin ve kötü 
tezahüratta bulunmaları sebebiyle cezalandırılması istemiyle kurulumuza sevk edilen 
adı geçen kulübe, daha önce 25.11.2007 tarihinde oynanan Şırnakspor-Diyarbakır 
Kayapınar Belediyespor müsabakasında taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta 
bulunmalan nedeniyle Kurulumuzun 04.12.2007 tarih ve 2007/423-580 K Sayüı karan 
ile F.D.T.nın 31/2 maddesi uyarınca 5.000.-YTL para cezası verilmiş ve bu ceza 
kesinleşmiş olmakla, bu kez aynı sezon içinde çirkin ve kötü tezahürat fiili ikinci kez 
tekrar edildiğinden F.D.T.nın 31/3 maddesi gereğince takdiren resmi müsabakayı 
kendi sahasında 1 MAÇ SEYÎRCÎStZ OYNAMA CEZASI VERİLMESİ'ne, 

Aynı müsabakada ŞIRNAKSPOR Kulübü hakkında, taraftarlarının neden olduğu saha 
olayları nedeniyle F.D.Toıın 30. maddesi uyarınca takdiren resmi müsabakayı kendi 
sahasında 1 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI VERİLMESİ'ne, 

Cezaların içtimai nedeniyle ŞIRNAKSPOR Kulübüne neticeten 2 MAÇ 
SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI VERİLMESİ'ne, 
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Aynı müsabakada, ŞIRNAKSPOR Kulübü hakkında: Stada biletsiz seyirci alınmak 
suretiyle talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 23. maddesi gereğince takdiren 
1.000.- YTL PARA CEZASI verilmesine. 

Aynı müsaoakada CtZHESPOR TOEÜBÜNE, Taraftarlarının neden olduğu saha 
olayları nedeniyle F.D.T.nın 30. maddesi uyarınca takdiren 1.000.-YTL PARA 
CEZASI verilmesine, 

8- 14.02.2008 tarihinde Clzrespor-Ceyhanspûr arasında oynanan 3. Lig 1. grup futbol 
müsabakasında CİZRESPOR Kulübü hakkında: taraftarlarının sebep olduğu saha 
olayları nedeniyle F.D.T.nın 30. maddesi uyarınca takdiren resmi müsabakayı kendi 
sahasında 1 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI VERİLMESİ'ne, 

Aynı müsabakada, CtZRESPOR Kulübü hakkında stada biletsiz seyirci alınarak 
talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 23. maddesi gereğince takdiren 1.000.- YTL 
PARA CEZASI verilmesine, 

9- 17.02.2008 tarihinde Mustafakemalpaşa Spor- Küçükçekmecespor Kulübü arasında 
oynanan 3.Lig 4. grup futbol müsabakasında MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR 
KULÜBÜ SPORCUSU ŞABAN ŞERİTTİN rakibine yönelik fiili saldırısı nedeniyle 
FDT'nin 25. maddesi gereğince takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN 
CEZASI ile cezalandırılmasına, 

Aynı müsabakada MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ SPORCUSU 
CENGİZ ALP ERDURMAZ'IN rakibine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 24. 
maddesi gereğince 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile 
cezalandırılmasına, 

10-17.02.2008 tarihinde Sürmenespor-GUmÜşhanespor arasında oynanan 3. Lig 2. grup 
futbol müsabakasında GÜMÜŞHANESPOR SPORCUSU SERKAN ŞAHİN'İN 
hakeme yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 24. maddesi gereğince oyuncunun çift 
san karttan dolayı ihracı nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabaka dışında 2 
RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına. 

Avnı müsabakada, GÜMÜŞHANESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ALİ RIZA 
SINAN BAYRAKTAR'IN hakeme yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 24. maddesi 
gereğince takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile 
cezalandın İmasına, 
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11-16.02.2008 tarihinde Nusaybin Demir Spor- Diyarbakır Kayapınar BldJSpor Kulübü 
arasında oynanan 3.Lig 1. grup fiıtbol müsabakasında NUSAYBİN DEMİR SPOR 
SPORCUSU MEHMET VOLKAN TERLİK'İN rakibine yönelik şiddetli hareketi 
nedeniyle F.nX.'Jiin .25- maddesi -gerekince takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN 
MEN CEZASI île cezalandırılmasına, 

12-10.02.2008 tarihinde Küçükçekmecespor-Danca Gençlerbirlîgi arasında oynanan 
3.Lig 4. grup futbol müsabakasında KÜÇÜKÇEKMECE SPOR hakkında taraftarların 
çirkin ve kötü tezahüratta bulunmaları sebebiyle FDT'nin 31. maddesi uyarınca 
5.000.-YTL PARA CEZASI VERİLMESÎ'ne, 

Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECE SPOR hakkında akreditasyon kartı olmayan 
şahısların soyunma odasında bulunması sebebiyle FDT'nin Talimatlara Aykırılık 
başlıklı 23, maddesi uayrınca 1.000.-YTL PARA CEZASI VERİLMESÎ'ne, 

Cezalan» içtimai suretiyle neticeten KÜÇÜKÇEKMECE SPOR Kulübüne toplam 
6.900.- YTL PARA CEZASI VERİLMESt'ne, 

Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECE SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİSİ HÜSEYİN 
GÜLGÖNÜL'ÜN hakeme yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 24. maddesi gereğince 
1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına. 

Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECE SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİSİ HAFIZ 
ŞİRAZİ KABA'NIN hakeme yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 24. maddesi 
gereğince 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 

Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECE SPOR KULÜBÜ SPORCUSU HALUK 
ZEYBEK'İN hakeme yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 24. maddesi gereğince 3 
RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, 

Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECE SPOR KULÜBÜ SPORCUSU 
SÜLEYMAN AYDINTIN hakeme yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 24. maddesi 
gereğince 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, 

13-10.02.2008 tarihinde Altınorduspor- Aydmspor arasında oynanan 3.Lig 3.grup futbol 
müsabakasında ALTINORDUSPOR Kulübü hakkında; stada biletsiz seyirci 
alınmak suretiyle talimatlara aykırılıktan dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de 
yasal koşullar oluşmadığından ilgili kulüp hakkında CEZA TAYİNİNE YER 
OLMADIĞINA, 
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14-10.02.2008 tarihinde Gaziantepspor-Sivasspor arasında oynanan Paf Ligi futbol 
müsabakasında GAZİANTEPSPOR KULÜBÜ AotreadrG MEHMET SÜRAL'a 
ceza sûresini beklememesi nedeniyle FDT'nin 28. ve 43.maddeleri gereğince takdiren 
-4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI verilmesine, 

Karar verilmiştir. 

Av.Mehmet Reşat BOSTAN 
PFDK Başkanı 

25.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı 'nın, İvrindi 7 Eylül Stadının onarımına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/2405) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Devlet Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından yazılı 
arak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof. Di; 
DSP Balıkesir Milletvekili 

Balıkesir İli İvrindi İlçesi 7 Eylül Stadının futbol oynamaya elverişli olmadığı ve 

sahada yaklaşık 20 yıldır dranaj çalışması yapılmadığı doğru mudur? 

İvrindi İlçesi stat zemininin futbola uygun hale getirilmesi için her hangi bir 

girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 

Türk futbolunun gelişimi ve Türk gençlerinin bedensel olarak sağlıklı yetişmesi 

açısından yerel takımların desteksiz ve bu tür küçük şehir statlarının bakımsız 

kalması olumsuz bir etken teşkil etmemekte midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.Ü05/8P^ 

Konu : Soru Önergesi «UV04/2008 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

İlgi : a) 28.03.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-4253 sayılı yazınız. 
b) 04.04.2008 tarih ve B.02.1.GSM.0.063.00.000/184 sayılı yazı. 
c) 09.04.2008 tarih ve T.F.F. nin 154 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazınız gereği Balıkesir Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ve Giresun 
Milletvekili Murat ÖZKAN'in tarafımdan cevaplandırılmasını istedikleri yazılı soru önergelerine 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgi (b) ve (c) cevabi 
yazıları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

( Murat BAŞESGİOĞLU 
Devlet Bakanı 

EK: İlgi (b),(c) yazı ve eki 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.l.GSM.0.063.00.000/J K f ı 
KONU : Soru Önergesi ' 

DEVLET BAKANLIĞI NA 
(Sn. Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: 31/03/2008 tarih ve B.02.0.005/ 739 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alman Balıkesir Milletvekili Sn. Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI' ya ait 
7/2405 no' lu yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ATALAY 
Genel Müdür 

EKLER: 
1 - 1 Soru Önergesi Cevabı 
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Balıkesir MiHetvekili Sn. Prof Dr. Hüseyin PAZARCP nın Devlet Bakanı 
Sn. Murat BAŞESGİOĞLU' na tevcih ettiği 7/2405 esas no' lu yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

SORU : 

1. Balıkesir ili İvrindi ilçesi 7 Eylül Stadının futbol oynamaya elverişli 
olmadığı ve sahada yaklaşık 20 yıldır drenaj çalışması yapılmadığı 
doğrumu dur? 

2. İvrindi ilçesi stat zemininin fiıtbola uygun hale getirilmesi için her hangi 
bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 

3. Türk futbolunun gelişimi ve Türk gençlerinin bedensel olarak sağlıklı 
yetişmesi açısından yerel takımların desteksiz ve bu tür küçük şehir 
statlarının bakımsız kalması olumsuz bir etken teşkil etmemekte midir? 

CEVAP 1.2.3. : 

Balıkesir İli İvrindi İlçesi futbol sahası 1987 yılında tabii zemin semt 
sahası olarak yapılmış ve hizmete sokulmuş 1993 yılında ise ilçe Belediye 
Başkanlığınca soyunma odaları yaptırılarak amatör futbol müsabakaları 
oynatılmış ve halen amatör ligde hizmeti devam etmektedir. 

Futbol sahası oyun alanının tabii zemin olması nedeniyle özellikle kış 
aylarında zaman zaman yaşanan sıkıntılar yerel ve İl imkanları ile 
giderilmeye çalışılmaktadır. 

İvrindi İlçesi futbol sahasının drenaj ve zemin yenilenmesi işi imkanlar 
dahilinde yatırım programları hazırlanırken dikkate alınacak olup hem saha 
zemini drenajlı yapılacak hem de tel ihatası onarılarak kale arkalarının 
yükseltilmesi sağlanacaktır. 

Balıkesir İl Merkezi ve İlçelerinde faaliyet gösteren amatör futbol 
takımlarına İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan ödeneklerle malzeme 
yardımında bulunulmaktadır. 
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26.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, serbest bölgelerdeki firmaların sigorta primi ödemele
rine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen 'in cevabı (7/2425) *• 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşal TÜZMLN taralından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.öfe/ö?/2()08 

Mersin Milletvekili 

1- 06.06.1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Türkiye'de ihracat için yatırım 
ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi 
ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha 
fazla yararlanmak üzere, serbest bölgelerin kurulması ve faaliyet gösterecek işletmelerin 
vergi, sigorta primi ve diğer konularda teşvik edilmesi sağlandığı halde, 29.01.2004 tarihli ve 
5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ile işletmecilere çalışanların sigorta primini ödemeleri yükümlülüğü 
getirilmiştir. Bu uygulama 3281 sayılı kanunun ruhu ile çelişmemekte midir? Bakanlığınızın 
5084 sayılı kanunun hazırlık çalışmalarında görüşü alınmamış mıdır? 5084 sayılı kanunun 
hazırlık çalışmalarında Bakanlığınızın görüşü alındı ise konu ile ilgili görüşünüz ne olmuştur? 

2- 5084 sayılı Kanun ile serbest bölgede faaliyet gösteren işletmecilere getirilen sigorta 
primini ödemeleri yükümlülüğünün kaldırılması yönünde bir düzenleme çalışması yapılması 
planlanmakta mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.1.DTM.0.09.00.00-'̂ <5" î 0.04.2008* 1 4 7 7 0 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 28/03/2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2425-4476/9635 sayılı yazıları. 

İlgi'de kayıtlı yazılan eki Mersin Milletvekili Sn. Behiç ÇELİK tarafından verilen 
sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürsad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

Ekler: 
I- Cevap yazısı 
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Mersin Milletvekili Sn. Behic ÇELİK tarafından verilen 7/2425 sayılı soru önergesi: 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ksaslarf başlıklı 
10'uncu maddesinin ikinci fıkrasında; serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik 
mevzuatı hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 2Tinci maddesinde, "Bölgede 
faaliyette bulunan Kullanıcılar ile bunların yanlarında bir iş akdine göre çalışan işçiler hakkında 
yabancı uyruklular da dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Mevzuatı 
hükümleri uygulanır. Ancak, Türkiye ile diğer ülkeler arasında sosyal güvenlik konusunda yapılan 
sözleşmeler varsa, bu sözleşme hükümleri de tatbik olunur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
yükümlülerce sigorta primleri döviz veya Türk Lirası olarak ödenebilir. Hak sahiplerine tediyeler 
ise bu kurumlar tarafından Türk Lirası olarak yapılır." yolunda düzenleme bulunmaktadır. 

Söz konusu düzenlemeler halen yürürlükte olup 5084 sayılı Kanun, serbest bölgelerde 
faaliyet gösteren işletmelerin Sosyal Güvenlik Kurumlarına sigorta primlerinin ödenmesi 
sorumluluğunu ortadan kaldırmamıştır. 

Bununla birlikte, 5084 sayılı Kanunun 8'inci maddesi ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler 
Kanununun 6'ncı maddesi değiştirilmiş ve 5084 sayılı Kanunun 9'uncu maddesi ile de 3218 sayılı 
Serbest Bölgeler Kanununa Geçici 3'üncü madde eklenmiştir. Bu düzenlemeler, serbest bölgelerde 
faaliyette bulunanlar ile 5084 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunacakların 
kurumlar ve gelir vergisi mükellefiyetlerine ilişkin hususları kapsamakta olup serbest bölgelerde 
istihdam edilen personele ödenen ücretlerin 31/12/2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesna 
tutulması da bu düzenleme içerisinde yer almaktadır.. 

Diğer taraftan, serbest bölgelerde özellikle üretim faaliyetinde bulunan işletmelerde istihdam 
edilen personele ödenen ücretlerin, Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olduğu tarihe kadar gelir 
vergisinden müstesna tutulması ve serbest bölgelerin ihracat için yatırım ve üretimi artıracak şekilde 
vizyonunu genişletmesi ile ilgili Kanun çalışması devam etmektedir. 
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27.- AJyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan 'in, 22 nci Dönemde hazırlanan ve görüş bil
dirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/2434) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN tarafından ya/ılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 7 - 7 / 

Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin "insan haklarına saygılı bir devlet" 
olduğu; 11, maddede ise anayasa hükümlerinin, yasama, yüriilmc ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu ve kanunların 
anayasaya aykırı olamayacağı i İade edilmiştir. Anayasanın 10. maddesinde "Kanun önünde 
eşitlik" ilkesi düzenlenmiştir. Anayasanın "Temel Hak ve Ödevler" başlıklı İkinci Kısmında 
insan hakları sistemi düzenlenmiştir. Birinci bölümde genel hükümler, ikinci bölümde kişinin 
haklan ve ödevleri, üçüncü bölümde sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ve dördüncü 
bölümde ise siyasi hak ve ödevler düzenlenmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda kanun tasarı 
taslaklarının insan haklarına uygunluğunun incelenmesi bir anayasal zorunluluktur. 

Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına eklenen cümle ile usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümlerinin esas alınacağı hükmü getirilmiştir. 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Ksasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde taslakların 
üst hukuk normlarına aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin 6. maddesinde 
hazırlanan taslakların Başbakanlığa sunulmadan önce ilgili bakanlık veya kamu kurum ve 
kuruluşlarının görüşünün alınacağı ifade edilmiştir. 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin iki numaralı 
fıkrasında taslaklar hakkında konuyla ilgili mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de 
yararlanılacağı; üç numaralı fıkrasında kamuoyunu ilgilendiren taslaklar Başbakanlığa 
iletilmeden önce, teklif sahibi bakanlık tarafından internet basın ve yayın aracılığı ile 
kamuoyunun bilgisine sunulabileceği belirtilmiştir. 

Bu bağlamda; 

• 22. Yasama Döneminde Başbakanlık bünyesinde hangi kanun taslakları 
hazırlanmıştır? 

• Başbakanlık bünyesinde hangi birim veya birimler kanun taslaklarını hazırlamakta ve 
diğer bakanlık veya kurumlardan gelen kanun taslakları hakkında görüş 
bildirmektedir? 

• İncelenmek üzere gönderilen kanun tasarı taslaklarının Anayasa'nın insan hakları 
hükümlerine aykırılığı konusunu nasıl ele alınmaktadır? 

• 22. Yasama Döneminde kaç adet kanun taslağı hakkında, Adalet Bakanlığı ve diğer 
bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmıştır? 
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• Alınan görüşlerden kaç ianesi olumlu, kaç tanesi olumsu/dur? Yukannda belirtilen 
Anayasanın ilgili maddeleri doğrultusunda Anayasa'ya uygunluk bağlamında ilgili 
taslağın insan haklarına uygun bulunmama yönünde görüş mevcut mudur? Kğcr 
mevcutsa bunlar kaç tanedir ve Anayasa'daki insan haklarına ilişkin hükümlerden 
hangisi ile ilgilidir? 

• Bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarınca kaç adet taslak hakkında Başbakanlığın 
görüşüne başvurulmuştur? Verilen görüşlerden kaç tanesi olumlu, kaç tanesi 
olumsuzdur? Yukannda belirtilen Anayasanın ilgili maddeleri doğrultusunda 
Anayasa'ya uygunluk bağlamında ilgili taslağın insan haklarına uygun bulunmama 
yönünde görüş mevcut mudur? lîğcr mevcutsa bunlar kaç tanedir ve Anayasa'daki 
insan haklarına ilişkin hükümlerden hangisi ile ilgilidir? 

• Anayasanın 90. maddesinde yukarında değinilen değişiklik kapsamında herhangi bir 
kanun ve kanun hükmünde kararname taslağının insan haklarına ilişkin taraf 
olduğumu/, uluslararası andlaşmalara uygun olmaması sebebiyle verilen olumsuz 
görüş mevcut mudur? Uğer mevcutsa bunların adedi ne kadardır ve hangi 
sözleşmeleri ilgilendirmektedir? 

• 22. Yasama Döneminde kaç adet kanun ve kanun hükmünde kararname taslağı 
hakkında mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmıştır? 

• Hangi kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında sözkonusu 
kuruluşlardan görüş alınmıştır? 

• 22. Yasama Döneminde kamuoyunun bilgisine sunulmuş kaç adet kanun ve kanun 
hükmünde kararname taslağı bulunmaktadır? 

• 22. Yasama Döneminde kaç adet taslak hakkında Danıştay'ın görüşüne 
başvurulmuştur? Bunlar nelerdir? 

• 1982 Anayasası döneminde Anayasa'nın 104. maddesi uyarınca cumhurbaşkanının 
başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısı yapılmış mıdır? Kğcr yapılmışsa bunların 
adedi ne kadardır ve hangi tarihlerde yapılmıştır? 1982 Anayasası döneminde 
cumhurbaşkanının Anayasanın 104. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu'nun 
toplantıya çağırmış mıdır? 

• 1982 Anayasası döneminde cumhurbaşkanı Anayasa'nın 119-122. maddeleri 
uyarınca kaç defa Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etmiştir? Bu tür toplantılar 
hangi tarihlerde hangi cumhurbaşkanının başkanlığında yapılmıştır? 

• 1982 Anayasası döneminde cumhurbaşkanının olağanüstü hal ve sıkıyönetimde 
başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısı var mıdır? Varsa hangi cumhurbaşkanları, 
hangi tarihlerde, kaç defa toplantıya katılmıştır? 

• Bu zamana kadar cumhurbaşkanı tarafından bir tüzük tekrar görüşülmek üzere 
Bakanlar Kurulu'na gönderilmiş midir? Göndcrilmişsc bunların isimleri ve tarihleri 
nedir? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/3<f 
Konu :Soru Önergesi 

14 04 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :28/03/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2434-4610/9913 sayılı 
yazınız. 

Afyon Milletvekili Sn. Abdulkadir AKCAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı 
soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı Ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek-Yazı 
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I . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

Kanunlar ve Kararlar Genci Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/106-47-26 //5"S<? 10 /<f / 2008 

Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Cemil ÇİÇEK) 

İlgi: 4/4/2ÜU8 tarihli ve B.02.0.001/281 sayılı yazınız. 

Afyonkarahisar Millelvekili Abdulkadir AKCAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/2434 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere hazırlanan cevabi yazı 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

'Yüksel OZ/ITJRK 
Kanunlar ve Kararlar 

Genci Müdürü 

EKİ 
Yazı 
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7/2434 SAYILI SORU ÖNKRGKSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nei ve 8 nei maddeleri uyarınca, Başbakanlık, 
bakanlıklarca hazırlanan kanun, kanun hükmünde "•kararname, tüzük, yönetmelik ve Hakanlar 
Kurulu kararlarına ait tasarıları; Anayasaya, kanunlara ve genel hukuk kurallarına, kalkınma plan 
ve programları ile Hükümet Programına uygunluğu açısından incelemek; Bakanlar Kurulunda 
görüşülecek duruma getirmekle görevli kılınmıştır. 

Kanun tasarısı taslaklarını hazırlayacak birimler, taslaklar hakkında görüş alma, görüşlerin 
değerlendirilmesi ve taslakların diğer işlem süreçlerine ilişkin hususlar 17/2/2006 tarihli ve 26083 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve 1-sasları Hakkında Yönetmelikte 
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

I\ar;u;ı tasa;IM, lü/iık, yünviüvjük .c karar taslaklarının teklif 'idüiı:-:•'•.•;:'••••• .ekeır.r.-.ü! 
ettirilmesine kadarki süreçte, her bir taslağın maddelerine ilişkin olarak hangi kurumlardan görüş 
alındığı ve bu görüşlerin ne şekilde değerlendirildiği, hangi taslak hakkında toplantı yapıldığı, 
toplantılarda ilgili kurumlarca dile getirilen görüşlerin neler olduğu ve her bir görüşün ne şekilde 
değerlendirildiği ve taslakların diğer işlem safahatı hakkında islatistiki bilgi tutulmamaktadır. 
Kaldı ki, sözkonusu bilgilerin derlenmesi çoğu kez fiilen mümkün de değildir. 

22 nei Yasama Döneminden itibaren, Bakanlar Kurulunca kabul edilen kanun tasarılarının 
tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmasını müteakip Başbakanlığın 
www.basbakanlik.uov.tr internet adresinde yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 

Öte yandan, 59 uncu Hükümet döneminde 18/6/2003 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kabul edilen "Bakanlar Kurulunun Çalışma Usulüne İlişkin Esaslar" uyarınca, Bakanlar Kurulu 
toplantılarına ilişkin bilgiler bir tutanağa bağlanarak arşivlenmekte olup, anılan tarihten önceki 
Bakanlar Kurulu toplantıları ile ilgili olarak sistematik bir bilgi bulunmamaktadır. 
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28.- Samsun Milletvekili Osman Çakır 'in, 22 nci Dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun 
tasarısı ve KHK taslaklarına, 

- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ ve Ergene Havzasındaki çevre kirliliğine, 
- Konya Milletvekili Atilla Kart 'in, Konya 'daki hava kirliliğine ve kömür kullanımına, 
İlişkin soruları ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/2454, 2521, 2523) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. s\ . ç-^. 

Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin "insan haklarına saygılı bir devlet" 
olduğu; 11, maddede ise anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlaruu, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu ve kanunların 
anayasaya aykırı olamayacağı ifade edilmiştir. Anayasamn 10. maddesinde "Kanun önünde 
eşitlik" ilkesi düzenlenmiştir. Anayasanın "Temel Hak ve ödevler" başlıklı İkinci Kısmında 
insan hakları sistemi düzenlenmiştir. Birinci bölümde genel hükümler, ikinci bölümde kişinin 
haklan ve ödevleri, üçüncü bölümde sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ve dördüncü 
bölümde ise siyasi hak ve ödevler düzenlenmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda kanun tasarı 
taslaklarının insan haklarına uygunluğunun incelenmesi bir anayasal zorunluluktur. 

Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına eklenen cümle ile usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve Özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümlerinin esas alınacağı hükmü getirilmiştir. 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde taslakların 
üst hukuk normlarına aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin 6. maddesinde 
hazırlanan taslakların Başbakanlığa sunulmadan önce ilgili bakanlık veya kamu kurum ve 
kuruluşlarının görüşünün alınacağı ifade edilmiştir. 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin iki numaralı 
fıkrasında taslaklar hakkında konuyla ilgili mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de 
yararlanılacağı; üç numaralı fıkrasında kamuoyunu ilgilendiren taslaklar Başbakanlığa 
iletilmeden önce, teklif sahibi bakanlık tarafından internet basın ve yayın aracılığı ile 
kamuoyunun bilgisine sunulabileceği belirtilmiştir. 

Bu bağlamda; 

• 22. Yasama Döneminde Bakanlığınız bünyesinde hangi kanun taslakları 
hazırlanmıştır? 

• Bakanlık bünyesinde hangi birim veya birimler kanun taslaklarını hazırlamakta ve 
diğer bakanlık veya kurumlardan gelen kanun taslakları hakkında görüş 
bildirmektedir? 

• incelenmek üzere gönderilen kanun tasarı taslaklarının Anayasa'nm insan hakları 
hükümlerine aykırılığı konusunu nasıl ele alınmaktadır? 

3U 
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• 22. Yasama Döneminde kaç adet kanun taslağı hakkında, Adalet Bakanlığı ve diğer 
bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmıştır? 

• Alınan görüşlerden kaç tanesi olumlu, kaç tanesi olumsuzdur? Yukarında belirtilen 
Anayasanın ilgili maddeleri doğrultusunda Anayasa'ya uygunluk bağlamında ilgili 
taslağm insan haklanna uygun bulunmama yönünde görüş mevcut mudur? Eğer 
mevcutsa bunlar kaç tanedir ve Anayasa'daki insan haklanna ilişkin hükümlerden 
hangisi ile ilgilidir? 

• Diğer bakanlık ve kurum ve kuruluşlarınca kaç adet taslak hakkında Bakanlığınızın 
görüşüne başvurulmuştur? Verilen görüşlerden kaç tanesi olumlu, kaç tanesi 
olumsuzdur? Yukannda belirtilen Anayasanın ilgili maddeleri doğrultusunda 
Anayasa'ya uygunluk bağlamında ilgili taslağın insan haklarına uygun bulunmama 
yönünde görüş mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunlar kaç tanedir ve Anayasa'daki 
insan haklanna ilişkin hükümlerden hangisi ile ilgilidir? 

• Anayasanın 90. maddesinde yukarında değinilen değişiklik kapsamında herhangi bir 
kanun ve kanun hükmünde kararname taslağının insan haklarına ilişkin taraf 
olduğumuz uluslararası andlaşmalara uygun olmaması sebebiyle verilen olumsuz 
görüş mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunların adedi ne kadardır ve hangi 
sözleşmeleri ilgilendirmektedir? 

• 22. Yasama Döneminde kaç adet kanun ve kanun hükmünde kararname taslağı 
hakkında mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluştan ile sivil toplum kuruluşlanndan görüş alınmıştır? 

• Hangi kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklan hakkında sözkonusu 
kuruluşlardan görüş alınmıştır? 

• 22. Yasama Döneminde kamuoyunun bilgisine sunulmuş kaç adet kanun ve kanun 
hükmünde kararname taslağı bulunmaktadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Enis TÜTÜNCÜ 
Tekirdağ Milletvekif 

Çağımızda doğal yaşamı en fazla tehdit eden tehlikelerin başında çevre 
kirlenmesi gelmektedir. Yeryüzünde yaşamın kaynağı olan su ve denizlerdeki 
kirlenme, çevre kirliliğinin çok önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bilindiği üzere 
Tekirdağ İlimiz, Marmara Ereğlisi'nden Şarköy'e kadar uzanan sahil şeridinde yer 
almaktadır. Marmara sahillerinde mevcut kirliliğin arttığı ve tehlikeli noktayı aştığı 
gözlenmektedir. 

öte yandan 11.Mart.2008 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda Sayın Çevre ve 
Orman Bakanı'nın yaptığı konuşmada Trakya Ergene Havzası'ndaki kirliliğin 
önlenmesi için gerekli yatırımların çok önemsendiği belirtilerek, arıtma tesislerini 
çalıştırmayan kuruluşlara, özel ekiplerle anlık baskinlar yapılmakta olduğu ileri 
sürülmüştür. 

Bu çerçevede; 

1- Tekirdağ İli çevresi ve sahil şeridindeki kirlenmenin önüne geçmek için 
Bakanlığınızca ne gibi yeni çalışmalar yapılmaktadır? 

2- Sahil şeridinde bulunan yerleşim yerlerinin düzenli arıtma olanaklarına sahip 
olamaması nedeniyle fosseptiğin denize sızmasının önlenmesi için ne gibi yeni 
önlemler düşünülmektedir? 

3- Tekirdağ İlimizi ve sahil şeridimizi kirlilikten korumak için gündemde olan 
"Büyük Kanal Projesi'nin son durumu nedir? 

4- Trakya Ergene Havzası'ndaki kirliliğin önlenmesi için hangi yatırımların 
yapılması gerekli görülmektedir? 

5- Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli İllerinde oluşturulan özel ekiplerdeki eleman 
sayısı nedir? 

6- Söz konusu özel ekipler şimdiye kadar nerelere ve kaç kez kontrole 
gitmişlerdir? 

7- Atık su arıtma tesislerinden çıkan çamurların uygun şekilde bertaraf edilip 
edilmediğinin kontrol sonuçlarında elde edilen bulgular nedir? 
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TBMM 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn,Veysel Eroğlu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'mn 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

CHP Konya Milletvekili 

İlgi ; (a) Çevre ve Orman Bakanına yöneltilen 16.02.2007 tarihli 
Önergemiz. 

(b) Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe 10.04.2007 tarih-21167 
sayılı cevap. 

Konya Kent merkezindeki bava kirliliği sınır değerleri aşmış durumdadır. 
Mülki ve yerel yetkililer, bu konudaki gerçekleri halktan ve kamuoyundan 
gizlemektedirler, öyle ki, Çevre ve Orman Bakanlığı kayıtları, hava kirliliğinin sınır 
değerlerin üstünde olduğunu dolaylı olarak ifade etmesine rağmen, Konya'daki yetkililer bu 
gerçeği inkar etmektedirler. 

Bu mevsimde Konya Kent merkezine akşam saatlerinde ulaşıldığında, bu 
durum bütün çıplaklığıyla ve bariz bir şekilde gözlemlenmektedir. 

Böyle bir dönemde doğalgaz çalışmalarının yoğunlaşmış olması kabul 
edilmelidir ki, olumlu bir gelişmedir. Ancak ekonomik olarak pahalı olması, dağıtım 
sürecindeki tekelleşme ve hukuk dışı müdahale unsurları ve nihayet devamlılığı 
konusundaki endişeler sebebiyle; doğalgaz kullanımının Konya'da hedeflenen seviyeye 
ulaşmadığı bir gerçektir. 

Kaçak kömür kullanımının yaygınlaşması, yerel yönetimlerin tamamen siyasi 
hesaplarla ve kayıt dışı bîr şekilde, kömür dağıtımındaki ve denetim aşamasındaki görevlerini 
bihakkın yapmamaları sebebiyle; hava kirliliği zaman zaman insan sağlığını tehdit eden 
boyutlara ulaşmaktadır.- Bazı semtler ciddi tehdit altındadır. Karşehir bu tehlikeyi yakından 
yaşamaktadır. Karatay Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi nezdindc yapılan uyarı ve 
girişimler hiçbir sonuç vermemiştir. 

Çevre kirliliğine yol açmayan kömürün ithalinin yasaklandığı veya fiilen 
engellendiği yolunda iddialar vardır. 

Çevre Bakanlığı ise, bir taraftan Konya Kent merkezindeki gerçeği inkar 
edememekte, ancak diğer taraftan üstüne düşen siyasi ve yasal denetim sorumluluğunun 
gereğini yapmamaktadır. 

B: 90 15 . 4 . 2 0 0 8 

14.03.2008 

L/A+>l1u V o r t ' A f . ' I l ı . Var+ 
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Bakanlık, teknik açıklamalarla ve ayrıntılarla olayı gizleyip, gerçekleri 
kamuoyunun bilgisinden kaçırma gayreti içindedir. Bu sebeple, Bakanlığın gerçekleri 
gizlemeden, kamuoyunu bilgilendirmesi ve üstüne düşen denetim görevini yapması 
noktasında uyarıyoruz. 

Bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

(1) Konya Kent merkezinde kullanılan kömürlerin kalori değeri, 
kükürt oranı ve diğer özellikleri nedir? 

Konya Kent merkezinde hangi nitelikte kömür kullanılmaktadır? 
Çevre kirliliğine yol açmayan kömürün ithalinin yasaklandığı 

yolundaki bilgi ve iddialar doğru mudur? 
Kaçak kömür kullanımı konusundaki tespit ve takipler hangi 

aşamadadır? İlgililer hakkında ne gibi yasal işlemler yapılmıştır? Yakalanan 
kaçak kömürler hakkında nasıl bir uygulama yapılmaktadır? Yakalanan kaçak 
kömür miktarı nedir? 

2006/04 ve 2006/08 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararlarıyla; 
satışına ve yakılmasına izm verilen kömürler haricinde kömür satışı ve 
yakılması yasaklanmış olduğu halde; bu kararlar gereği ve 5491 sayılı Kanunla 
Değişik 2872 sayılı Çevre Kanunundaki hükümler doğrultusunda zorunlu yasal 
işlemler neden yapılmamaktadır? 

Bu yasal gerekliliklerin yapılmaması, görev ve yetkinin kötüye 
kullanılması anlamına gelmez mi? 

(2) Mahalli Çevre Kurulu'nun "Doğal gaz hattı geçen yerlerde 
kömür kullanımı yasaktır." şeklinde aldığı bir karar var mıdır? Böyle bir 
karann yasal dayanağı nedir? Bu yöndeki bir karar, vatandaşın kişisel ve 
ekonomik tercihine baskı yapmak anlamına gelmez mi? 

Çevre kirliliğine yol açmamak kaydıyla, kömür veya başka yakıt 
kullanımı, hangi yasal ve takdiri gerekçeyle engellenebilir? 

(3) Konya'daki hava kirliliğinde son durum nedir? Gerçek nedir? 

Sınır değerler hangi tarihlerde ve kaç kez aşılmıştır? 

Meslek Odalarının ve teknik kurumlann tespitlerine rağmen, yerel 
yönetimler kamuoyunu neden gerçeğe aykırı bir şekilde yanıltmaktadırlar? 

Gerçeğe aykırı bilgilendirme yapan, kamuoyunu yanıltan ve 
üstlerine düşen görevi yapmayan; bu suretle halkın ve gelecek nesillerin 
sağlığıyla oynayan mülki ve yerel yönetimler hakkında ; Bakanlık olarak 
üstünüze düşen yasal denetim görevini neden yapmıyor sunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.q.00.00/610.01-35^ /.{f./.£/2008 
Konu : Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : a) TBMM' nin 28.03.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4536 sayılı yazısı, 
b) TBMM' nin 28.03.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02^700 sayılı yazısı. 

ilgi yazılar ekinde alınan, Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis TÜTÜNCÜ' nün 7/2521, 
Konya Milletvekili Sayın Atilla KART' in 7/2523 ve Samsun Milletvekili Sayın Osman 
ÇAKIR' in 7/2454 esas sayılı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi 
yazılarımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

r.^VeysoHEROĞLl Prof. Dr.̂ VeysoHEROĞLU 
Bakan 

EK 
Ek 1- 7/2521 sayılı önerge cevabı 
Ek 2- 7/2523 sayılı önerge cevabı 
Ek 3- 7/2454 sayılı önerge cevabı 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN ÇAKIR' İN 
7/2454 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. 22 Yasama Döneminde Bakanlığınız bünyesinde hangi kanun taslakları 
hazırlanmıştır? 

SORU 4. 22. Yasama döneminde kaç adet kanun taslağı hakkında, Adalet Bakanlığı 
ve diğer bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmıştır? 

SORU 8. 22. Yasama Döneminde kaç adet kanun ve kanun hükmünde kararname 
taslağı hakkında mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmıştır? 

SORU 9. Hangi kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında söz konusu 
kuruluşlardan görüş alınmıştır? 

SORU 10. 22. Yasama Döneminde kamuoyunun bilgisine sunulmuş kaç adet kanun ve 
kanun hükmünde kararname taslağı bulunmaktadır? 

CEVAP 1,4,8,9,10. Bakanlığımızca 22 nci Yasama Dönemi içerisinde hazırlanan, 
kamuoyunun bilgisine sunulan ve kanunlaşan 8 adet kanun tasarısı hakkında, görev alanları 
dikkate alınarak, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmıştır. 

SORU 2. Bakanlık bünyesinde hangi birim veya birimler kanun taslaklarını 
hazırlamakla ve diğer bakanlık veya kurumlardan gelen kanun taslakları hakkında görüş 
bildirmektedir? 

CEVAP 2 Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan taslaklar hakkında, Bakanlığımızın 
ilgili birimlerinin görüşleri alındıktan sonra, alınan görüşlere istinaden Hukuk 
Müşavirliğimizce nihai görüş oluşturulmaktadır. 

Bakanlığımız görev alanına ait taslaklar, birimlerimizin görüşleri alınarak 
hazırlanmakta ve daha sonra taslağı hazırlayan birim ve Hukuk Müşavirliğince tespit edilen 
ilgili kurumlara, kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve tüzel kişilere görüşleri alınmak üzere 
gönderilmektedir. Kurum ve kuruluşlardan alınan görüşlerin, taslağı hazırlayan birim ve 
Hukuk Müşavirliğince değerlendirilmesi sonucunda taslağa nihai şekli verilmektedir. Nihai 
şekli verilen taslaklar, tasan haline getirilip TBMM'ne sunulmak üzere Başbakanlığa 
gönderilmektedir. 

SORU 3. İncelenmek üzere gönderilen kanun tasarı taslaklarının Anayasa 'nın insan 
hakları hükümlerine aykırılığı konusunu nasıl ele alınmaktadır? 

CEVAP 3. Bilindiği üzere Anayasamızın 2 nci maddesinde öngörülen "insan 
haklarına saygılı... hukuk Devleti" olma ödevi ve yine Anayasamızın 11 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan "Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz." hükmü çerçevesinde normlar 
hiyerarşisi gözetilerek gerçekleştirilmektedir. Bu minvalde tüm kanunların Anayasaya 
uygunlukları kesin surette bağlayıcı bir husus olup taslakların Anayasa uygunluğunun ele 
alınması sırasında sadece insan haklarına ilişkin hükümler değil, Anayasa'nın bütün lafzı ve 
ruhu ile bir bütün olarak ele alınıp uygunluk hususu bu surette denetlenmektedir. 

SORU 5. Alınan görüşlerden kaç tanesi olumlu, kaç tanesi olumsuzdur? Yukarıda 
belirtilen Anayasanın ilgi maddeleri doğrultusunda Anayasa'ya uygunluk bağlamında ilgili 
taslağın insan haklarına uygun bulunmama yönünde görüş mevcut mudur? Eğer mevcutsa 
bunlar kaç ianedir ve Anayasa'daki insan haklarına ilişkin hükümlerinden hangisi ile 
ilgilidir? 
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CEVAP 5. Kanun tasarısı taslakları için alman görüşler genel olarak olumlu olsalar 
dahi kurum ve kuruluşların kendi görev alanlarına ilişkin konularda birtakım değişiklikler, 
düzeltmeler ve eklemeler istedikleri görülmekte olup verilen bu görüşler hakkında olumlu 
veya olumsuz şeklinde kesin bir tasnife gidilmesi teknik olarak mümkün olamamaktadır. 
Bununla birlikte, özellikle Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu gibi çeşitli 
sivil toplum örgütleri, üniversiteler, mahalli idareler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarını da ilgilendiren kanun değişiklikleri söz konusu olduğu zaman ilgililerin de 
görüşlerine başvurulmaktadır. Alınan görüşler doğrultusunda taslaklar yeniden 
değerlendirilmektedir. 

Kanun tasarısı taslakları hakkında verilen görüşler içerisinde insan haklarına 
uygunsuzluk bakımından olumsuz yönde verilmiş bulunan bir görüş mevcut değildir. Bununla 
birlikte, Çevre Kanunu ile ilgili çalışmalarda Anayasamızın 56 ncı maddesinde öngörülen 
"...sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı"nın özellikle göz önünde bulundurulması 
hususlarını içeren görüşler mevcuttur. 

SORU 6. Diğer bakanlık ve kurum ve kuruluşlarınca kaç adet taslak hakkında 
Bakanlığımızın görüşüne başvurulmuştur? Verilen görüşlerden kaç tanesi olumlu, kaç tanesi 
olumsuzdur? Yukarıda belirtilen anayasanın ilgili maddeleri doğrultusunda Anayasa'ya 
uygunluk bağlamında ilgili taslağın insan haklarına uygun bulunmama yönünde görüş mevcut 
mudur? Eğer mevcutsa bunlar kaç ianedir ve Anayasa'daki insan haklarına ilişkin 
hükümlerden hangisi ile ilgilidir? 

CEVAP 6. Diğer kurumların tarafından hazırlanan ve Bakanlığımıza gönderilen 
158 adet taslaktan 87 adedine olumlu, 71 adedine ise çeşitli şekillerde değişiklik yapılması 
yönünde görüş bildirilmiştir. 

SORU 7. Anayasanın 90. maddesinde yukarında değinilen değişiklik kapsamında 
herhangi bir kanun ve kanun hükmünde kararname taslağının insan haklarına ilişkin taraf 
olduğumuz uluslararası antlaşmalara uygun olmaması sebebiyle verilen olumsuz görüş 
mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunların adedi ne kadardır ve hangi sözleşmeleri 
ilgilendirmektedir? 

CEVAP 7. Anayasamıza 90 inci maddesinin son fıkrasına 7.5.2004 tarihli ve 
5170 sayılı yasanın 7 nci maddesi ile eklenmiş bulunan değişikliğinin yürürlüğe girdiği 
22.5.2004 tarihinden bu yana gerçekleştirilen kanun taslağı hazırlama çalışmalarına alınan 
görüşlerde bahsedilen hususa binaen olumsuz verilmiş herhangi bir görüş bulunmamaktadır. 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN ENİS TÜTÜNCÜ' NÜN 
7/2521 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKİNDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞFNIN CEVABI 

SORU 1. Tekirdağ İli çevresi ve sahil şeridindeki kirlenmenin önüne geçmek için 
Bakanlığınızca ne gibi yeni çalışmalar yapılmaktadır? 

CEVAP 1. Tekirdağ İli sahil şeridinde bulunan atıksu arıtma tesisi yapımı ile ilgili iş 
termin planı, Tekirdağ Belediyesince Bakanlığımıza sunulmuş olup, süreç halen devam 
etmektedir. Sahil şeridindeki Marmara Ereğlisi, Yenice, Yeniçiftlik Belediyelerine ait atıksu 
arıtma tesisi bulunmakta olup, Şarköy Belediyesi ise derin deniz deşarjı yapmaktadır. 

Tekirdağ İlinde gemi kaynaklı atıklarla denizlerin kirlenmesinin önlenmesi amacıyla 
yürürlükte olan "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" çerçevesinde 
Martaş Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri A.Ş., Botaş Lng İşletme Müdürlüğü ve Akport 
Tekirdağ Liman İşletmeleri A.Ş. limanlarında atık kabul tesisleri kurulmuş ve söz konusu 
kabul tesisleri Bakanlığımız tarafından lisanslandınlmıştır. 

Bununla birlikte; deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerden dolayı 
kirlenmesinde acil durumlarda müdahaleye ilişkin faaliyetleri ve uluslararası işbirliğine ilişkin 
esasları içeren ulusal acil müdahale planı, bölgesel acil müdahale planı ve kıyı tesisi acil 
müdahale planlarının hazırlanmasına yönelik usul ve esaslar, "5312 sayılı Deniz Çevresinin 
Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların 
Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği" ile belirlenmektedir. Tekirdağ 
îli'nde bulunan kıyı tesisleri de acil müdahale planı hazırlamakla yükümlü olup, konu ile ilgili 
çalışmalar devam etmektedir. 

SORU 2. Sahil şeridinde bulunan yerleşim yerlerinin düzenli arıtma olanaklarına 
sahip olamaması nedeniyle fosseptiğin denize sızmasının önlenmesi için ne gibi yeni önlemler 
düşünülmekledir? 

SORU 3, Tekirdağ İlimizi ve sahil şeridimizi kirlilikten korumak için gündemde olan 
"Büyük Kanal Projesi"nin son durumu nedir? 

CEVAP 2,3. Sahil şeridinde bulunan yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel nitelikli 
atıksular Belediyelere ait atıksu arıtma tesislerinde ya da sitelere ait münferit atıksu arıtma 
tesislerinde arıtılmakta olup, fosseptikte toplanan atıksular ise vidanjör vasıtasıyla en yakın 
atıksu arıtma tesisine yönlendirilmektedir. 

Sahil şeridinin korunması amacıyla ayrıca, Tekirdağ Belediyesi tarafından ihale edilen 
Tekirdağ Atıksu Sahil Kolektör Hattı Projesi, Mimko Müh. Müş. Koor. Tic. A.Ş. tarafından 
yürütülmektedir. Bu çalışmada, Tekirdağ İli, Merkez İlçe sınırları içinde bulunan 
yerleşimlerin atıksularını sahil boyunca planlanan atıksu sahil kolektör hattı ile toplanması 
projelendirilmiştir. Proje güzergâhı 18 km uzunlukta olup ve Tekirdağ sahil kuşaklama 
kolektörü olarak projelendirilmiştir. 

Tekirdağ Belediye Başkanlığı tarafından 14.04.2006 tarihinde ihalesi yapılan, 
Tekirdağ Atıksu Sahil Kolektör Hattı Projesi işi tamamlanarak 06.12.2007 tarihinde Tekirdağ 
Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Projeler, tetkik ve 
tasdik için Belediye tarafından İller Bankası 1.Bölge Müdürlüğüne 28.01.2008 tarihinde 
gönderilmiştir. 
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SORU 4. Trakya Ergene Havzasındaki kirliliğin önlenmesi için hangi yatırımların 
yapılması gerekli görülmekledir? 

CEVAP 4. Ergene Havzası'nın mevcut kirlilik durumunu belirlemek, kısa, orta ve 
uzun vadede çevre problemlerine bütüncül çözüm önerilerinin geliştirilerek uygulamaya 
konulması amacıyla, 04.09.2006 tarihinde Bakanlığımız tarafından Ergene Havzası Çevre 
Yönetimi Master Planı Projesi'ne başlanılmıştır. 

Proje kapsamında mevcut su kaynaklarının entegre yönetimini sağlayabilecek bir 
modele ulaşmak ve sorunların çözümüne yönelik bütüncül ve sistematik yaklaşımların 
getirilmesi ve çalışmalara bölge hakkında geniş bilgi birikimine sahip olan kurum, kuruluş, 
üniversiteler ve Trakya Kalkınma Birliği dahil edilerek, proje sonunda kirliliğin izlenmesi ve 
önlenmesinde kamu kurum ve kuruluşları arasında teknik ve idari sürekliliğin sağlanması, 
projeden sonra kurulan sağlıklı bir sistemin devam ettirilebilmesi için izleme ve raporlamanın 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Proje kapsamında, havzada öncelikli yatırımların belirlenmesi amacıyla yapılacak 
çalışmalar çerçevesinde tespit edilen, iki adet atıksu antma tesisi projesinden biri olan ve 
Tekirdağ îli Çerkezköy İlçesi, Kapaklı Beldesinde kurulması planlanan, 350.000 kişi (2040 
yılı) nüfusa hizmet edebilecek ve maliyeti 14.430.200 € olan, evsel nitelikli atıksu antma 
tesisinin projelendirilmesi yapılmış, Çerkezköy, Kapaklı, Veliköy, Kızılpınar ve Karaağaç 
Belediye Başkanlıklarından oluşan bir Belediye Birliği kurulması ve yer tahsisi konusunda 
çalışmalar devam etmektedir. 

SORU 5. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli İllerinde oluşturulan özel ekiplerdeki eleman 
sayısı nedir? 

CEVAP 5. Zaman zaman yapılan denetimlerde denetim ekiplerinde farklı sayıda 
teknik personel bulunabilmektedir. Söz konusu denetimde, İl Müdürlüklerinde (Çevre 
Yönetimi Şubesi); Edirne'de 5, Kırklareli'nde 5 ve Tekirdağ'da 10 ve Bakanlıktan 5 kişi 
denetimlere katılmaktadır. Denetin ekipleri 3-5 kişilik 3 ekip halinde oluşturulmuş ve 
denetimler yapılmıştır. 

SORU 6. Söz konusu özel ekipler şimdiye kadar nerelere ve kaç kez kontrole 
gitmişlerdir? 

CEVAP 6. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğüne bağlı 
atıksu grubu tarafından 2007-2008 yıllan arasında 407 adet denetim yapılmış olup, bunlann 
33 adedi gece yapılan ani denetimlerdir. Denetimler İl genelindeki sanayi tesislerinin 
faaliyetlerinden kaynaklanan atıksulara yönelik olarak yapılmış ve halen devam etmektedir. 

SORU 7. Atık su arıtma tesislerinden çıkan çamur/arın uygun şekilde bertaraf edilip 
edilmediğinin kontrol sonuçlarında elde edilen bulgular nedir? 

CEVAP 7. Atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarından, İl 
Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından numuneler alınıp, mühürlenmekte ve 
Bakanlığımızca yetkilendirilmiş ve akredite olmuş laboratuarlara analizi yaptınlmak üzere 
gönderilmektedir. Analiz sonucu tehlikeli atık olduğu tespit edilen arıtma çamurları ise 
İZAYDAŞ veya Bakanlığımızca lisans verilmiş olan tesislere gönderilmekte olup, tehlikesiz 
atık olduğu tespit edilen arıtma çamurları ise Belediyelere ait depolama alanlarına 
gönderilmektedir. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART» İN 
7/2523 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI n 

SORU 1. Konya Kent merkezinde kullanılan kömürlerin kalori değeri, kükürt oranları 
ve diğer özellikleri nelerdir? Konya Kent merkezinde hangi nitelikte kömür kullanılmaktadır? 
Çevre kirliliğine yol açmayan kömürün ithalinin yasaklandığı yolundaki bilgi ve iddialar 
doğrumudur? Kaçak ki)mür kullanımı konusundaki tespit ve takipler hangi aşamadadır? 
İlgililer hakkında ne gibi yasal işlemler yapılmıştır? Yakalanan kaçak kömürler hakkında 
nasıl bir uygulama yapılmaktadır? Yakalanan kaçak kömür miktarı nedir? 

2006/4 ve 2006/08 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararlarıyla; satışına ve yakılmasına 
izin verilen kömürler haricinde kömür satışı ve yakılması yasaklanmış olduğu halde; bu 
kararlar gereği ve 5491 sayılı Kanunla Değişik 2872 sayılı Çevre Kanunundaki hükümler 
doğrultusunda zorunlu yasal işlemler neden yapılmamaktadır? Bu yasal gerekliliklerin 
yapılmaması, görev ve yetkinin kötüye kullanılması anlamına gelmez mi? 

CEVAP 1. Konya kent merkezi Meram, Selçuklu, Karatay İlçeleri olup, 2007-2008 
Kış sezonu Temiz Hava Programı çerçevesinde, Mahalli Çevre Kurulunda, insan ve çevre 
sağlığı açısından kömür kalitesinin iyileştirmesi yönünde kararlar alınmış ve merkez ilçelerde 
kullanılacak İthal kömür için alt ısıl değeri; Min. 7000 kcal/kg ,(-250kcal/kg tolerans) Yerli 
kömür için alt ısıl değeri; Min. 5750 kcal/kg (-250kcal/kg tolerans) Briket kömür için alt ısıl 
değeri; Min. 5000 kcal/kg olarak belirlenmiştir. 

Herhangi bir kömürün ithali yasaklanmamıştır. Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen 
kömür özellikleri dikkate alınarak satış izin belgeleri verilerek satılmaktadır. 

ti genelinde; 28 ithalatçı firmaya 42 satış izni belgesi, 11 yerli kömür üretici firmasına 
14 adet satış izni belgesi, 3 briket kömür üreticisi firmasına 3 satış izni belgesi verilmiştir. 

İl merkezi (Meram, Selçuklu, Karatay) için verilen Kömür Satış İzni belgeleri 
içerisinde; 27 ithalatçı firmaya 34 adet ithal kömür satış izni belgesi, 6 yerli kömür üretici 
firmasına 6 adet yerli kömür satış izni belgesi, 3 briket kömür üreticisi firmasına 3 adet briket 
satış izni belgesi verilmiştir. 

İl merkezinde yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararı verebilme yetkisi Bakanlığın 
yetkisi saklı kalması koşuluyla (2006/19) sayılı Genelge ile Konya Büyükşehir Belediyesine 
devredilmiştir. 

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yetki devri yapılan Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün eleman desteği ile 24 saat süreli, 12 ay 
boyunca kesintisiz çalışan 5 ayrı ekip ile hava kirliliği denetimleri yapılmaktadır. 

Konya Büyükşehir Belediyesince, yetki devri kapsamında el konulan kömür miktarı 
2007 (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül itibariyle) 657.010 kg, 
analiz yapılan numune sayısı da 1371 olup, 12 adet idari yaptırım da uygulanmıştır. 

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce 2007 yılı Ocak-Eylül-Aralık dönemleri olmak üzere 
toplamda 113 (Yerli, ithal, briket) kömür numunesi alınmış olup, analiz sonuçları uygun 
çıkmayan 9 firmaya (3 ithal-6 yerli) 116.424 YTL idari para cezaları verilmiş, analizi uygun 
olmayan 5 ithalatçı firmaya ait kömürler de yasaklanmıştır. 
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SORU 2. Mahalli Çevre Kurulunun "Doğal gaz hattı geçen yerlerde kömür kullanımı 
yasaktır" şeklinde aldığı bir karar var mıdır? Böyle bir kararın yasal dayanağı nedir? 
Bu yöndeki bir karar, vatandaşın kişisel ve ekonomik tercihine baskı yapmak anlamına 
gelmez mi? Çevre Kirliliğine yol açmamak kaydıyla, kömür veya başka yakıt kullanımı, hangi 
yasal ve takdiri gerekçeyle engellenebilir? 

CEVAP 2. İl Mahalli Çevre Kurulunun "Doğal gaz hattı geçen yerlerde kömür 
kullanımı yasaktır" şeklinde aldığı bir karar yoktur. 

Konya ilinde doğalgaz kullanımı ile ilgili olarak 06.11.2007 tarihli 2007/11 sayılı 
Mahalli Çevre Kurulunda Anayasamızın Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması başlığı 
altındaki 56. maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8.maddesinin 2. fıkrasına dayanılarak 
"İl merkezinde doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerdeki; merkezi ısınan 
konutlarda ve sanayi tesislerinde, 2008 yılı Haziran ayı sonu itibariyle doğalgaz 
dönüşümünün yapılarak, kullanıma geçilmesinin zorunlu hale getirilmesi" kararı verilmiştir. 

SORU 3. Konya'daki Hava Kirliliğinde son durum nedir? Gerçek nedir? Sınır 
değerler hangi tarihlerde ve kaç kez aşılmıştır? Meslek Odalarının ve teknik kurumların 
tespitlerine rağmen, yerel yönetimler kamuoyunu neden gerçeğe aykırı bir şekilde 
yanıltmaktadırlar? Gerçeğe aykırı bilgilendirme yapan, kamuoyunu yanıltan ve üstlerine 
düşen görevi yapmayan; bu suretle halkın ve gelecek nesillerin sağlığıyla oynayan mülki ve 
yerel yönetimler hakkında; Bakanlık olarak üstünüze düşen yasal denetim görevini neden 
yapmıyorsunuz? 

CEVAP 3. Konya ilinde 2 adeti İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ve 2 adeti Konya 
Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere 4 adet hava kalitesi ölçüm cihazı ile hava kirliliği 
ölçümleri izlenmekte olup ayrıca İl Müdürlüğüne ait 2 adet hava kalitesi istasyonuna ait 
ölçüm sonuçları www.havaizleme.gov.tr ve Konya Büyükşehir Belediyesine ait ölçüm 
sonuçlan da www.konya.bel.tr adreslerinden kamuoyuna duyurulmaktadır. 

İl merkezinin çanak şeklinde ve etrafının dağlarla çevrili olması, hava sirkülasyonunu 
azaltmaktadır. 180 gün süren kış sezonunda özellikle rüzgar hızı düşüklüğü, sis ve enverziyon 
gibi meteorolojik şartlar SO2 ve PM değerlerini etkilemektedir. İldeki meteorolojik 
faktörlerin bu şekilde olması hava kirliliğindeki artışa neden olmaktadır, özellikle kış 
aylarında yer yer aylık ortalamalar ve gün içerisindeki saatlik ölçümlerde sınır değerlerde 
aşım söz konusu olabilmektedir. 
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29.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Tıp Kurumu Derneği hakkında yapılan şi 
kayete ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/2493) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ'ın yazılı 
olarak yanıtlamasını bilgilerine sunarım. 

Kemal KILIÇDİVROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. Dernekler Yasasına göre kurulmuş olan "Tıp Kurumu Derneği" 
hakkında Bakanlığınızca İçişleri Bakanlığına yapılmış bir şikayet var 
mıdır? 

2. Tıp Kurumu Derneğinin, Bakanlığınız uygulamalarım eleştirdiği için 
bu şikayetin yapıldığı doğru mudur? 

3. Bir sivil toplum kuruluşunun eleştirilerini dinlemek ve önlem almak 
yerine, o sivil toplum kuruluşunu kapatmanın yollarını aramak, Sağlık 
Bakanlığının görevleri arasında mıdır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.10.0.HKM/610/05.37/ 6ST5 
KODU; Yazılı Soru önergesi Cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 28/03/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4536 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KiLlÇDAROGLU tarafından verilen "Tıp Kurumu 
Derneği hakkında yapılan şikayete ilişkin" 7/2493 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EKLER: 
EK 1 Önerge cevabı 
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İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KIIJÇDAROĞLU tarafından verilen "Tıp Kurumu 
Derneği hakkında yapılan şikayete ilişkin" 7/2493 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
1. Dernekler Yasasına göre kurulmuş olan "Tıp Kurumu Derneği" hakkında 

Bakanlığınızca İçişleri Bakanlığına yapılmış bir şikayet var mıdır? 
2. Tıp Kurumu Derneğinin, Bakanlığınız uygulamalarını eleştirdiği için bu şikayetin 

yapıldığı doğru mudur? 
3. Bir sivil toplum kuruluşunun eleştirilerini dinlemek ve önlem almak yerine, o sivil 

toplum kuruluşunu kapatmanın yollarını aramak, Sağlık Bakanhğı'nın görevleri arasında 
mıdır? 

CEVAPLAR: 
1. Tıp Kurumu Derneği'nin, Tüzüğünde adı "Tıp Kurumu Derneği" olarak 

belirlenmesine karşın gerek yazılı ve görsel medyada yer alan beyanlarda gerek 
"www.tibkurumu.orR" adlı web sitesinde dernek kelimesi kullanılmayarak yalnızca Tıp 
Kurumu şeklinde faaliyet gösterdiği, sadece Tıp Kurumu adıyla faaliyet göstermek suretiyle, 
kamuoyunda bir dernek olarak anlaşılmayıp resmi bir kurum/kamu kurumu intibaı 
uyandırarak yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği hususunda, Bakanlığımızca 13/04/2006 
tarihli ve 9239/5137 sayılı yazımız ile, İçişleri Bakanlığı (Dernekler Dairesi Başkanlığı)'na 
adı geçen Derneğin, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan "Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda 
faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup 
tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetletilebilir." hükmü 
uyarınca denetlenmesi talebinde bulunulmuştur. 

2 ve 3. Tıp Kurumu Derneği ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'na yapılan başvurunun 
gerekçesi yukarıda belirtilmiş olup, yapılan başvurunun adı geçen Derneğin Bakanlığımız 
uygulamalarını eleştirmesi ile alakası bulunmamaktadır. Kamuoyunun görüş ve eleştirilerinin 
Bakanlığımız için son derece önemli olduğunu ve hepsinin mutlaka değerlendirildiğini bu 
vesile ile belirtmek istiyorum. 

Gösterilen ilgiye teşekkür eder, başarılar dilerim. 
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30.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun 'un, 22 nci Dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen 
kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağ
layan 'in cevabı (7/2512) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN taralından 
ya/ılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. . 

Mabet/] âfft/A) 

Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'ııin "insan haklarına saygılı bir devlet" 
olduğu; 11. maddede ise anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu ve kanunlann 
anayasaya aykırı olamayacağı ifade edilmiştir. Anayasanın 10. maddesinde "Kanun önünde 
eşitlik" ilkesi düzenlenmiştir. Anayasanın "Temel Hak ve Ödevler" başlıklı İkinci Kısmında 
insan haklan sistemi düzenlenmiştir. Birinci bölümde genel hükümler, ikinci bölümde kişinin 
haklan ve ödevleri, üçüncü bölümde sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ve dördüncü 
bölümde ise siyasi hak ve ödevler düzenlenmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda kanun tasan 
taslaklarının insan haklarına uygunluğunun incelenmesi bir anayasal zorunluluktur. 

Anayasanın 9ü. maddesinin son fıkrasına eklenen cümle ile usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temci hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunlann aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümlerinin esas alınacağı hükmü getirilmiştir. 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde taslakların 
üst hukuk normlarına aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin 6. maddesinde 
hazırlanan taslakların Başbakanlığa sunulmadan önce ilgili bakanlık veya kamu kurum ve 
kuruluşlarının görüşünün alınacağı ifade edilmiştir. 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin iki numaralı 
fıkrasında taslaklar hakkında konuyla ilgili mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluştan ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de 
yararlanılacağı; üç numaralı fıkrasında kamuoyunu ilgilendiren taslaklar Başbakanlığa 
iletilmeden önce, teklif sahibi bakanlık tarafından internet basın ve yayın aracılığı ile 
kamuoyunun bilgisine sunulabileceği belirtilmiştir. 

Bu bağlamda; 

• 22. Yasama Döneminde Bakanlığınız bünyesinde hangi kanun taslakları 
hazırlanmıştır? 

• Bakanlık bünyesinde hangi birim veya birimler kanun taslaklarını hazırlamakta 
ve diğer bakanlık veya kurumlardan gelen kanun taslakları hakkında görüş 
bildirmektedir? 

• İncelenmek üzere gönderilen kanun tasarı taslaklarının Anayasa'nın insan hakları 
hükümlerine aykırılığı konusunu nasıl ele alınmaktadır? 
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• 22. Yasama Döneminde kaç adet kanun taslağı hakkında, Adalet Bakanlığı ve 
diğer bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmıştır? 

• Alınan görüşlerden kaç tanesi olumlu, kaç tanesi olumsuzdur? Yukarında 
belirtilen Anayasanın ilgili maddeleri doğrultusunda Anayasa'ya uygunluk 
bağlamında ilgili taslağın insan haklarına uygun bulunmama yönünde görüş 
mevcut mudur? Rğer mevcutsa bunlar kaç tanedir ve Anayasa'daki insan 
haklarına ilişkin hükümlerden hangisi ile ilgilidir? 

• Diğer bakanlık ve kurum ve kuruluşlarınca kaç adet taslak hakkında 
Hakanlığınızın görüşüne başvurulmuştur? Verilen görüşlerden kaç tanesi olumlu, 
kaç tanesi olumsuzdur? Yukarında belirtilen Anayasanın ilgili maddeleri 
doğrultusunda Anayasa'ya uygunluk bağlamında ilgili taslağın insan haklarına 
uygun bulunmama yönünde görüş mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunlar kaç 
tanedir ve Anayasa'daki insan haklarına ilişkin hükümlerden hangisi ile ilgilidir? 

• Anayasanın 90. maddesinde yukarında değinilen değişiklik kapsamında herhangi 
bir kanun ve kanun hükmünde kararname taslağının insan haklarına ilişkin tarat" 
olduğumuz uluslararası andlaşmalara uygun olmaması sebebiyle verilen olumsuz 
görüş mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunların adedi ne kadardır ve hangi 
sözleşmeleri ilgilendirmektedir? 

• 22. Yasama Döneminde kaç adet kanun ve kanun hükmünde kararname taslağı 
hakkında mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmıştır? 

• Hangi kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında sözkonusu 
kuruluşlardan görüş alınmıştır? 

• 22. Yasama Döneminde kamuoyunun bilgisine sunulmuş kaç adet kanun ve 
kanun hükmünde kararname taslağı bulunmaktadır? 

- 8 0 2 -



TBMM B:90 15 . 4 . 2008 

T.C. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI :B14 0HKM0 00 00 01/ 
KONU : Soru Önergesi Yanıtları 

1 î fcsı 2C:8 
1S27 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 28.3.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2512-46I3/9916 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan, Osmaniye Milletvekili Hakan ÇOŞKlJN'un şahsıma 
yöncllmiş olduğu 7/2512 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevaplarımız 
ekte gönderi lmektcd i r. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

EK: Soru önergesine İlişkin Cevaplarımız 
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1) 22 nci Yasama Döneminde Bakanlığınız bünyesinde hangi kanun taslakları 
hazırlanmıştır? 

1.2. 22 nci Yasama Döneminde Bakanlığımız Bünyesinde Hazırlanan ve 
Yasalaşan Taslaklar: 

1) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
2) Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal 
Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 3) Ticaret İşletme Rehni 
Kanununda Değişiklik Yapan Kanun, 4) Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun, 5) Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları 
Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun, 6) Yabancılara İkinci El 
Taşıt Satışı Hakkında Kanun, 7) Marka Kanunlarının Harmonizasyonu (TLÜ) Anlaşmasına 
Katılım, 8) Endüstriyel Tasarımların Uluslar arası Tesciline Dair Lahey Anlaşması (Cenevre 
Metni)'na Katılım, 9) Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
10) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, 11) Bazı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12) Endüstri Bölgeleri 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 13) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanunu, 14) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (507 Sayılı, 4572 
Sayılı, 5174 Sayılı Kanunlar), 15) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun, 16) Esnaf ve Sanatkarlar Meslek 
Kuruluşları Kanunu, 17) Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun (Toplam: 17). 

1.2. 22 nci Yasama Döneminde Hazırlanan Ancak Yasalaşamayan Kanun 
Tasarısı Taslakları: 

1) Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 2) Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı, 3) Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı, 4) Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar 
Kanunu Tasarısı Taslağı, 5) Türk Standartları Enstitüsü Kanunu Tasarısı Taslağı, 6) Patent ve 
Faydalı Model Kanun Tasarısı Taslağı, 7) Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün 
Adlarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı, 8) Markaların Korunması Hakkında 
Kanun Tasarısı Taslağı, 9) Tasarımların Korunması Kanunu Tasarısı Taslağı, 10) Sebze 
Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı, 
11) Kooperatifler Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı, 12) Milli 
Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
'Taslağı, 13) Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı Taslağı ve 14) Sanayi Sicii Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı Taslağı (Toplam:I4). 

2) Bakanlık bünyesinde hangi birim veya birimler kanun taslaklarını 
hazırlamakta ve diğer bakanlık veya kurumlardan gelen kanun taslakları hakkında 
görüş bildirmektedir? 

Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların kanun ve KHK taslakları ya 
doğrudan Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanmakta ya da Hukuk Müşavirliğinin 
koordinasyonunda ana hizmet birimleri veya bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar tarafından 
hazırlanmakladır. Diğer bakanlık veya kurumlardan gelen kanun taslakları hakkında ise, 
Hukuk Müşavirliği tarafından ilgili birimlerin/kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle 
Bakanlık görüşü oluşturulmaktadır. 
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3) İncelenmek üzere gönderilen kanun tasarı taslaklarının Anayasa'nın insan 
hakları hükümlerine aykırılığı konusu nasıl ele alınmaktadır? 

İncelenmek üzere Bakanlığımız görüşüne sunulan kanun taslakları, öncelikle 
Bakanlığımız görev alanı yönünden incelenmektedir. 

Kanun tasarısı taslaklarının insan hakları yönünden incelenmesi, Adalet Bakanlığı ile 
insan haklarından sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından yapılmakla birlikte; Bakanlığımızca da 
Anayasaya, temel hak ve özgürlüklere ve genel hukuk ilkelerine uygunluk yönlerinden 
inceleme yapılmakladır. Bu incelemelerde özellikle "girişim özgürlüğü" bakımından bir 
sınırlama ya da kısıtlama getirilip getirilmediğine bakılmakta ve piyasa ekonomisi dinamikleri 
ile özgürlükler esas alınmaktadır. 

4) 22 nci Yasama Döneminde kaç adet kanun taslağı hakkında, Adalet 
Bakanlığı ve diğer bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmıştır? 

22 nci Yasama Döneminde Bakanlığımız bünyesinde hazırlanan kanun taslaklarının 
(toplam 31 adet) her biri hakkında ilgisine göre bakanlıklardan ve kamu kurum ve 
kuruluşlarından görüş alınmıştır. 

5) Alınan görüşlerden kaç tanesi olumlu, kaç tanesi olumsuzdur? 
Alınan görüşleri bütüncül bir yaklaşım ile olumlu ya da olumsuz 

değerlendirme imkanı bulunmamaktadır. Kanun tasarısı taslakları ilgili bakanlıklar ya 
da kuruluşlar tarafından Hükümet adına hazırlanır. Taslağın bütününe ya da 
maddelerine yönelik olumu ve olumsuz görüş bildirilmektedir. 

6) Yukarıda belirtilen Anayasanın ilgili maddeleri doğrultusunda 
Anayasa'ya uygunluk bağlamında ilgili taslağın insan haklarına uygun bulunmama 
yönünde görüş mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunlar kaç tanedir ve 
Anayasa'daki insan haklarına ilişkin hükümlerden hangisi ile ilgilidir? 

Yukarıda bir nolu soruda açıklanan kanun taslaklarıyla ilgili olarak, insan 
haklarına uygun bulmama yönünde diğer kurumlardan bir görüş alınmamıştır. 

7) Diğer bakanlık ve kurum ve kuruluşlarınca kaç adet taslak hakkında 
Bakanlığınızın görüşüne başvurulmuştur? Yerilen görüşlerden kaç tanesi olumlu, 
kaç tanesi olumsuzdur? Yukarında belirtilen Anayasanın ilgili maddeleri 
doğrultusunda Anayasa'ya uygunluk bağlamında ilgili taslağın insan haklanna 
uygun bulunmama yönünde görüş mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunlar kaç 
tanedir ve Anayasa'daki insan haklarına ilişkin hükümlerden hangisi ile ilgilidir? 

22 nci Yasama Döneminde, diğer bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar tarafından 
181 adet kanun tasarısı taslağı hakkında Bakanlığımız görüşüne başvurulmuştur. Verilen 
görüşlerden 25 tanesi olumsuz, 156 tanesi ise olumludur. Olumlu görüşlerimizin bir 
kısmında, içerik ve maddeler bazında önerilerimiz yer almıştır. Bakanlığımız görüşüne 
sunulan kanun tasarısı taslaklarına ilişkin olarak insan haklanna uygun bulmama 
yönünde bir görüş oluşturulmamıştır. 

8) Anayasanın 90 inci maddesinde yukarıda değinilen değişiklik kapsamında 
herhangi bir kanun ve kanun hükmünde kararname taslağının insan haklarına ilişkin 
taraf olduğumuz uluslararası andlaşmalara uygun olmaması sebebiyle verilen 
olumsuz görüş mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunların adedi ne kadardır ve 
hangi sözleşmeleri ilgilendirmektedir? 

Herhangi bir kanun ve kanun hükmünde kararname taslağının insan haklanna 
ilişkin taraf olduğumuz uluslararası andlaşmalara uygun olmaması sebebiyle verilen 
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olumsuz görüş mevcut değildir. 

9) 22 nci Yasama Döneminde kaç adet kanun ve kanun hükmünde kararname 
taslağı hakkında mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmıştır? 

22 nci Yasama Döneminde Bakanlığımız bünyesinde hazırlanan kanun taslaklarının 
(toplam 31 adet) her biri hakkında ilgisine göre mahalli idareler, üniversiteler, sendikalar, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ile sivil toplum kuruluşlarından görüş 
alınmıştır. 

10) Hangi kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında söz 
konusu kuruluşlardan görüş alınmıştır? 

Bakanlığımız bünyesinde hazırlanan kanun taslaklarının (toplam 31 adet) tümü 
hakkında söz konusu kuruluşlardan görüş alınmıştır. 

11) 22 nci Yasama Döneminde kamuoyunun bilgisine sunulmuş kaç adet 
kanun ve kanun hükmünde kararname taslağı bulunmaktadır? 

22 nci Yasama Döneminde kamuoyunun bilgisine sunulmuş 13 adet kanun 
tasarısı taslağı bulunmaktadır. 
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31.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesindeki 
feminizm ile ilgili yazıya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun 
cevabı (7/2517) ' , 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruları. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfası olan www.diyanet.gov.tr'dc 

http://www.diyanet.gov.lr/lurkish/basiliyayin/weboku.asp?sayla-22&yid=36 linkinde yer 

alan bir yazıda "Bir kere. feminizm hareketine kapılan kadın, genel olarak kayıtsız şartsız 

özgürlük düşüncesiyle aile için vazgeçilmez olan birçok kural ve değerleri hiçe saymakta; 

esasen sosyal hayalın hiçbir alanında hiçbir insan için geçerli olmayan "Kendi hayatımı 

canımın islediği şekilde yaşamak hakkımdır" şeklindeki anlayışı, bütün değerlerin üstünde 

bir değer ve kanun kabul etmekledir. Bu telakki, bütünüyle ahlâkî değerler ve kurallar ile 

kutsallık kazanan aile yuvasının iğreti bir hal almasına, kadın ve erkeğin, aile 

.sorumluluklarını çekilmez bir yük ve bir tür esirlik gibi algılamalarına yol açmaktadır. Bu 

hayat telakkisinin yaygın olduğu ülkelerde, eşine ve çocuklarına bağlılığı, yuvanın 

mutluluğuna katkıda bulunmayı kendi istek ve tutkularının üstünde tutan kadın tipi 

giderek özlemle aranır olmakta, nikâhsız birlikte yaşamaların yaygınlaşması gibi 

Batılıların bile korkutucu saydıkları olumsuz gelişmelerin temelinde de aynı anlayış 

yatmaktadır." Bu açıklamaya göre: 
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Prof. Dr. Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

1. Diyanet işleri başkanlığı, kadının insan haklarını savunan feminizm gibi üzerinde 

bilimsel çalışmaların büyük titizlikle yürütüldüğü, birçok Avrupa ülkesinin 

gelişiminde temel adımlardan birisi olan ve beraberinde o ülkelere birçok kazanım 

getirmiş bir düşünce akımını hangi temellere dayanarak bu kadar bilimsellikten 

uzak bir yaklaşımla yorumlamıştır? 

2. Diyanet İşleri Başkanlıgı'nın resmi sitesinde, feminizm aile karşıtı, aile yıkan bir 

hareket, feminist kadınları ise ahlaksız bireyler olarak tanımlanmışlardır. Üstelik 

bir yandan da kadının en önemli görevi, eşine ve çoeuklarına bakma(!) olarak 

tanımlanmıştır. Oysaki feminizm: toplumda kadının haklarını çoğaltma, 

erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden düşünce akımı, 

kadın harekelidir. Diyanet İşleri Başkanlıgı'nın resmi sitesinde yayımlanmış 

feminizm ve feminist kadın tanımı tamamen bilimsellikten uzak bir safsatadan 

ibarettir. Başbakanlığa bağlı böyle önemli bir kurumun yukarıda bahsettiğimiz bu 

bilim karşıtı açıklamalar kim tarafından yapılmıştır? Başbakanlık tarafından bir 

soruşturma grubu oluşturulmuş mudur? Bu açıklamanın sorumlularına karşı ne 

gibi bir işlem yapılacaktır? Bu talihsiz açıklama resmi sitede kaç gün 

yayımlanmıştır? Resmi siteden ne zaman kaldırılacaktır? 

3. Diyanet İşleri Başkanlıgı'nın resmi sitesinde yer alan bu tür açıklamaların bütün 

din adamlarının görüşü gibi algılanıp feminist kadınlara büyük bir tehdit 

oluşturacağı, onları açık hedef haline getireceği ve kadının haklarını savunmasının 

din karşıtı bir eylem gibi algılanacağı göz önüne alınmamış mıdır? Bu açık hedef 

olma durumunun doğuracağı zararları gidermek için ne gibi bir çalışma 

yapılacaktır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLİ I 

Sayı : B.02.0.009/03 l / V 3 * / //4/0<//2OO8 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: a) 03.04.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.I2/I06-48-21/1407 sayılı yazı. 
b) 11.04.2008 tarih ve B.02.İ.DİB.O. 10-610-0426 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un Sayın Başbakanımıza tevcih elliği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip etlikleri 7/2517 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
Bakanlığını bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığından alınan ilgi (b) cevabi yazı ekle 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

"Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOClAJ 
Devlet Bakanı 

Ek: tlgi yazı 
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TC. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Sayı :B.02.1.DİB.0.10-610- ^ 2 b l^v(i ^ c y p Ş 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 

İlgi : 03/04/2008 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-48-21/1407 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde gönderilen Adana Milletvekili Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'a ait 
2517 esas numaralı soru önergesindeki sorulara Başkanlığımızca verilen cevap ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLIJ 
Diyanet İşleri Başkanı 

EK : Cevap 

-810 
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T.B.M.M 
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Önergeyi Veren Milletvekili : Prof. Dr. M. Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Önergenin Konusu : 

Önerge Esas No : 7/2517 

SORULAR 
Diyanet İşleri Başkanlığımın resmi internet sayfası olan www.divanetgov.tr'de 
http /̂wvv..divanet.gov.tr/Uırkish^asiüyayin/weboku.asp?sayfa=22& linkinde yer alan bir yazıda 
"Bir kere, feminizm hareketine kapılan kadın, genel olarak kayıtsız şartsız özgürlük düşüncesiyle aile için 
vazgeçilmez olan birçok kural ve değerleri hiçe saymakta; esasen sosyal hayatın hiçbir alanında hiçbir 
insan için geçerli olmayan "Kendi hayatımı canımın istediği şekilde yaşamak hakkımdır" şeklindeki 
anlayışı, bütün değerlerin üstünde bir değer ve kanun kabul etmektedir. Bu telakki, bütünüyle ahlâkî 
değerler ve kurallar ile kutsallık kazanan aile yuvasının iğreti bir hal almasına, kadın ve erkeğin, 
aile sorumluluklarını çekilmez bir yük ve bir tür esirlik gibi algılamalanna yol açmaktadır. Bu hayat 
telakkisinin yaygın, olduğu ülkelerde, eşine ve çocuklarına bağlılığı, yuvanın mutluluğuna katkıda 
bulunmayı kendi istek ve tutkularının üstünde tutan kadın tipi giderek özlemle aranır olmakta, 
nikâhsız birlikte yaşamaların yaygınlaşması gibi Batılıların bile korkutucu saydıkları olumsuz 
gelişmelerin temelinde de aynı anlayış yatmaktadır." Bu açıklamaya göre; 

1. Diyanet işleri başkanlığı, kadının insan haklarını savunan feminizm gibi üzerinde bilimsel 
çalışmaların büyük titizlikle yürütüldüğü, birçok Avrupa ülkesinin gelişiminde temel adımlardan 
birisi olan ve beraberinde o ülkelere birçok kazanım getirmiş bir düşünce akımım hangi temellere 
dayanarak bu kadar bilimsellikten uzak bir yaklaşımla yorumlamıştır? 

2. Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sitesinde, feminizm aile karşıtı, aile yıkan birhareket 
feminist kadınları ise ahlaksız bireyler olarak tanımlanmışlardır. Üstelik bir yandan da kadının 
en önemli görevi, eşine ve çocuklarına bakma(!) olarak ? tanımlanmıştır. Oysaki feminizm: 
toplumda kadının haklarım çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacım 
güden düşünce akımı, kadın hareketidir. Diyanet İşleri Başkanlığımın resmi sitesinde 
yayımlanmış feminizm ve feminist kadın tanımı tamamen bilimsellikten uzak bir safsatadan 
ibarettir. Başbakanlığa bağlı böyle Önemli bir kurumun yukarıda bahsettiğimiz bu bilim karşıtı 
açıklamalar kim tarafından yapılmıştır? Başbakanlık tarafından bir soruşturma grubu 
oluşturulmuş mudur? Bu açıklamanın sorumlularına karşı ne gibi bir işlem yapılacaktır? Bu 
talihsiz açıklama resmi sitede kaç gün yayımlanmıştır? Resmi siteden ne zaman kaldırılacaktır? 

3. Diyanet İşleri Başkanlığımın resmi sitesinde yer alan bu tür açıklamaların bütün 
din adamlarının görüşü gibi algılanıp feminist kadınlara büyük bir tehdit 
oluşturacağı, onları açık hedef haline getireceği ve kadının haklarını savunmasının 
din karşıtı bîr eylem gibi algılanacağı gözönüne alınmamış mıdır? Bu açık hedef 
olma durumunun doğuracağı zararları gidermek için ne gibi bir çalışma 
yapılacaktır? 

yıı-
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CEVAPLAR 
7/2517 

1. Mezkur metinde, Batı'da ortaya çıkan ve gelişen feminizm hareketinin Batı toplumlarına 
olan etkisi ele alınmakta, bu hareketin ahlaki ve sosyal bakımdan bazı olumsuz sonuçlar 
doğurduğu ile ilgili olarak yapılan bir takım değerlendirmelere temas edilmekte, ayrıca 
feminizmin aynı zamanda tarihte kadının kiliseye girmesini, İncil'e dokunmasını bile 
yasaklayan bir zihniyete karşı haklı bir tepki hareketi olarak ortaya çıktığının da vurgulandığı 
görülmektedir. 

2. Anılan metnin geçtiği eser, İlahiyat Fakültelerimizin öğretim üyelerinden oluşan bir kurul 
tarafından hazırlanmış ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından basılmıştır. Feminizmin ahlaki ve 
sosyal bakımdan bazı olumsuz sonuçlarına değinilen metinde, 'feminizmin aileyi yıkan bir 
hareket, feminist kadının da ahlaksız olarak' tanımlanması şeklinde bir ifade ve yaklaşımın 
bulunmadığı, kadın ve erkeklerin aile içinde karşılıklı sorumluluklarına vurgu yapıldığı 
görülmektedir. Bununla birlikte Başkanlık, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
yayınlanan eserlerin günün algılaması çerçevesinde ele alınması ve yanlış anlaşılmalara yol 
açabilecek ifadelerin düzeltilmesinin gerekliliğini düşünmektedir. Bu bağlamda, eserlerin yeni 
baskılarında yanlış algılamalara neden olabilecek metinler yazarlarınca yeniden kaleme 
alınacaktır. 

3. İlk baskısı 1999 yılında yapılan bu kitabın da yeni baskısında yanlış algılamaya yol 
açabilecek ifadelerin gözden geçirilmesi ve ilgili bölümlerin yeniden kaleme alınması yoluna 
gidilecektir. Ayrıca, ilgili bütün kadın örgütlerine bu yönde açıklama, gönderilmiş, bu 
açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığının ülkemizde kadın haklarının gelişmesi, kadınların 
eşitliği ve toplum hayatında daha etkili rol alması, toplumda kadın hakları bilincinin oluşması 
yönünde son birkaç yılda artırdığı öncü ve aktif rolünü sürdürmeye devam edeceği de 
vurgulanmıştır. 
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32.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'in, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı teftiş raporuna ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/2592) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Vakıflar Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 18.03.2008 

Murat ÖZKAN ^ 
Giresun Milletvekili 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfının; 

1)27.02.2008 Tarih ve 5737 sayılı Vakıflar Yasası yürürlüğe girmeden önce tamamlanan 

Teftiş Heyeti raporları için ne gibi işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

2)Sözü geçen raporlarda suç tanımına göre eylemleri tespit edilmiş olanlar hakkında 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak mısınız? 

3)Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı hakkında yapılan teftiş incelemesi ve raporu Vakıflar Genel 

Müdürlüğü müfettişlerince ne zaman tamamlanmıştır? Şu ana kadar yürürlüğe konulmadığına 

göre neden işlem yapılmamıştır? 

4)Tcftiş heyeti raporuna göre Vakıf Yönetim Kurulu üyelerince ödenmesi gereken (yaklaşık 

3.000.000,00 YTL) miktardan kim sorumludur? 

5)Teftiş rapoıunca görevden alınmaları istenen ve TCK'na göre eylemleri ile suç işledikleri 

tespit edilenler hakkında ne gibi işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.002 - % 
KONU : Soru önergesi 7/2592 

lûjl^ıvm' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 28.03.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.CNS. 
0.10.00.02/4796 sayılı yazısı, 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğû'nûn, 09.04.2008 tarih ve B.02.1.VGM.0.12.00.319. 
99.06.3629/5360 sayılı yazısı. 

Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN'ın, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/2592 
sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

HayatKVVAZICI 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.VGM.0.12.00.319.99.06.3629/ 5 3 6 0 
Konu : Soru Önergesi 

^ /04/2008 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

tlgi: 03/04/2008 tarih ve B.02.0.002/780 sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN'ın 7/2592 esas sayılı yazılı soru önergesine 
hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

EKLER : 
1 - Cevap Yazısı T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH : 03 .L, ,3£*D$' 
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GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MURAT ÖZKAN'IN 
7/2592 ESASNOLU 

YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfının 

Soru : 1- 27/02/2008 tarih ve 5737 sayılı Vakıflar Yasası yürürlüğe girmeden önce 
tamamlanan Teftiş Heyeti raporları için ne gibi işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

Cevap : 1- Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfının en son denetimine ilişkin düzenlenen rapor 
5737 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesinden önce işleme konulmuştur. 

Soru : 2- Sözü geçen raporlarda suç tanımına göre eylemleri tespit edilmiş olanlar hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak mısınız? 

Cevap : 2- Denetim raporu gereği, adı geçen vakfın hâlihazırdaki yöneticileri, eski 
yöneticileri ve vakfın bazı çalışanları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Güveni 
Kötüye Kullanma ve Emniyeti Suistimal suç isnatları ile suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Soru : 3- Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı hakkında yapılan teftiş incelemesi ve raporu 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişlerince ne zaman tamamlanmıştır? Şu ana kadar yürürlüğe 
konulmadığına göre neden işlem yapılmamıştır? 

Cevap : 3- Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vakfının 2002-2005 yılları arası işlemlerinin incelenmesi sonucu 10/10/2007 tarihli denetim 
raporu düzenlenmiştir. Söz konusu rapor yürürlüğe konulmuştur. 

Soru : 4- Teftiş Heyeti raporuna göre Vakıf Yönetim Kurulu üyelerince ödenmesi gereken 
(yaklaşık 3.000.000,00 YTL) miktardan kim sorumludur? 

Cevap : 4- Anılan denetim raporunun ilgili maddelerinde meblağların kimlerden tahsil 
edileceği belirtilmekte olup, bu kapsamda da gereği yapılmaktadır. 

Soru : 5- Teftiş raporunca görevden alınmaları istenen ve TCK'na göre eylemleri ile suç 
işledikleri tespit edilenler hakkında ne gibi işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

Cevap : 5- Teftiş raporu gereği görevden alınma teklifi getirilenler hakkında Ankara 3. Asliye 
Hukuk Mahkemesinde E:2008/104 sayı ile görevden alınma davası, TCK'na göre eylemleri 
ile suç işledikleri tespit edilenler hakkında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulmuştur. 
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33.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, vakıflara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/2593) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.18.03.2008 

HulusiVîiJvel 

Adana Milletvekili 

5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 33'üncü maddesi 3'üncü fıkrasında"Vakıfların amaca 

ve yasalara uygunluk denetimi ile iktisadî işletmelerinin faaliyet ve mevzuata uygunluk 

denetimi Genel Müdürlükçe yapılır" denilmektedir. 

1. Belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulmuş vakıf sayısı 

kaçtır? Bu vakıfların 2000-2008 yılları arasında yıllık gelirleri ne kadar olmuştur? Bu 

vakıflarda kaç kişi çalışmaktadır? 

2. Söz konusu kanunun 7'nci maddesi uyarınca Genel Müdürlükçe yönetilen ve 

temsil edilen mazbut ve mülhak vakıf sayısı kaçtır? Bu vakıfların 2000-2008 yılları arasında 

yıllık gelirleri ne kadar olmuştur? Bu vakıflarda kaç personel istihdam edilmektedir? 

3. Söz konusu kanunun 26'ncı maddesi uyarınca vakıflarca kurulmuş iktisadi 

işletme ve şirket sayısı kaçtır? 

4. 2000-2008 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce kaç denetim 

gerçekleştirilmiştir? 

5. Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan denetlemelerde, ülkemizde kurulu 

vakıflar arasında vatandaşlarımızın dini duygularını istismar ettiği ve irticai faaliyette 

bulunduğu saptanan vakıf var mıdır? 

6. Söz konusu kanunun 10'uncu maddesi uyarınca Denetim Makamının 

başvurusu üzerine asliye hukuk mahkemesince görevlerinden uzaklaştırılan vakıf yöneticisi 

sayısı kaçtır? Bu yöneticilerin görevlerinden uzaklaştırılma gerekçeleri nelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.002 - <g Z- & 
KONU : Soru önergesi 7/2593 

/ Û 4 /2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 28.03.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 
0.10.00.02/4796 sayılı yazısı, 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğü'nUn, 09.04.2008 tarih ve B.02.1.VGM.0.12.00.319. 
99.06.3628/5363 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/2593 
sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Hayati 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Şayi : B.G2.1 .VGM-0-12-00-31 9-9^06-3628 5 3 6 3 
Konu : Soru Önergesi 

_? /04/20Ü8 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
( Sayın Hayati YAZICI) 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi Güvel'in 7/2593 esas sayılı soru önergesine 
hazırlanan cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ek : 
1 - Cevap Yazısı 

Burhan ERSQY/ 
ffienel Müdür Y. 

DEVLET b,-KANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH : 0 9 . 4 . Xaog 
SAYI g-££ 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 
7/2593 SAYILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

BİLGİ NOTU 

5737 sayılı Vakıflar Kanununun 33. maddesi 3. fıkrasında 'Vakıfların amaca ve 
yasalara uygunluk denetimi ile iktisadi işletmelerinin faaliyet ve mevzuata uygunluk denetimi 
Genel Müdürlükçe yapılır" denilmektedir. 

Soru : 1- Belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulmuş vakıf sayısı 
kaçtır? Bu vakıfların 2000-2008 yılları arasında yıllık gelirleri ne kadar olmuştur? Bu 
vakıflarda kaç kişi çalışmaktadır? 

Cevap : 1- Kamu kurum ve kuruluşlarını desteklemek, kamu kurum kuruluşlarında çalışan 
personeli desteklemek, üniversiteler, belediyeler bünyesinde ve vakfeden tarafından 
yönetimleri makama şart edilen vakıfların sayısı 653' dür. Vakıflar özel hukuk tüzel kişiliği 
haiz kuruluşlardır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarından vakıflara kaynak aktarımının 
engellenmesi amacıyla 29/01/2004 tarihinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum 
ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. 

Soru : 2- Söz konusu Kanunun 7. maddesi uyarınca Genel Müdürlükçe yönetilen ve temsil 
edilen mazbut ve mülhak vakıf sayısı kaçtır? Bu vakıfların 2000-2008 yılları arasında yılhk 
gelirleri ne kadar olmuştur? Bu vakıflarda kaç personel istihdam edilmektedir? 

Cevap: 2- Mazbut vakıf sayısı 41.550 (kırkbirbinbeşyüzelli), mülhak vakıf sayısı 288 
(ikiyüzseksensekiz) dir. 

Mazbut vakıfların: 
2000 yılı gelir toplamı 33.874.364.- YTL 
2001 yılı gelir toplamı 37.503.912.- YTL 
2002 yılı gelir toplamı 49.327.838.- YTL 
2003 yılı gelir toplamı 64.619.893.- YTL 
2004 yılı gelir toplamı 90.751.431.- YTL 
2005 yılı gelir toplamı 101.842.237.- YTL 
2006 yılı gelir toplamı 345.251.376.- YTL 
2007 yılı gelir toplamı 368.984.490.- YTL' dir. 

5737 sayılı Kanuna göre mülhak vakıflar, mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş 
ve bu şekilde yönetilen vakıflardır. 

Soru : 3- Söz konusu Kanunun 26. maddesi uyarınca vakıtlarca kurulmuş iktisadi işletme ve 
şirket sayısı kaçtır? 

Cevap: 3- 5737 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesini müteakip iktisadi işletme 
ve/veya şirket kurduğuna dair bildirimde bulunan herhangi bir vakıf bulunmamaktadır. 
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Soru : 4- 2000-2008 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce kaç denetim 
gerçekleştirilmiştir? 

Cevap : 4- 2001 yılında toplam 1731 denetim 
2002 yılında toplam 1447 denetim 
2003 yılında 139 inceleme, 626 denetim olmak üzere toplam 765 denetim 
2004 yılında 149 inceleme, 521 denetim olmak üzere toplam 670 denetim 
2005 yılında 136 inceleme, 1803 denetim olmak üzere toplam 1939 denetim 
2006 yılında 114 inceleme, 1302 denetim olmak üzere toplam 1416 denetim 
2007 yılında 93 inceleme, 870 denetim olmak üzere toplam 963 denetim 

yapılmıştır. 

Soru : 5- Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan denetlemelerde, ülkemizde kurulu vakıflar 
arasında vatandaşlarımızın dini duygularını istismar ettiği ve irticai faaliyette bulunduğu 
saptanan vakıf var mıdır? 

Cevap : 5- Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 74. maddesine göre yargı kararlarıyla 
dağıtılan 7 adet vakıf bulunmaktadır. 

Soru : 6- Söz konusu Kanunun 10. maddesi uyarınca Denetim Makamının başvurusu 
üzerine asliye hukuk mahkemesince görevlerinden uzaklaştırılan vakıf yöneticisi sayısı 
kaçtır? Bu yöneticilerin görevlerinden uzaklaştırılma gerekçeleri nelerdir? 

Cevap : 6- 5737 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesini müteakip, bu Kanunun 10. 
maddesi uyarınca görevden alınan vakıf yöneticisi bulunmamaktadır. 
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34.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gümüşhane 'deki yatırımlara ilişkin sorusu ve Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/2620) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

JR p 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye 
gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Gümüşhane ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2006 -

2007 yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.Ü.SGB.0.IO.01.O0.610/f55>S 41/0^/2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/03/2008 larihli ve 
A.OI .O.GNS.0.10.00.02/4796 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DRMİllEL'in 7/2620 Esas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

ErtuğrıılGÜNAY 
Bakan 

EK: 
1 - Cevap 
2- Liste 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYİN KEMAL DEMİREL'İN 7/2620 ESAS NO'LU SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZİRLANAN BAKANLİĞİMİZ CEVABI 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak 
ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Gümüşhane İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006-2007 
yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3: Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır9 

CEVAP 1-2-3: Bakanlığımca, 2006-2007 yılları programları çerçevesinde Gümüşhane ilinde 
yapılması planlanan yatırım projeleri ve ayrılan ödenek miktarları ile 2006-2007 yıllan için 
kullandırılan ödenek miktarlarını içeren liste ekte sunulmaktadır. 

SORU 4: Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepler nelerdir? 

CEVAP 4: Ekli listede yer alan çalışmalarımız ve yatırımlarımız 2008 yılı bütçe imkanları 
çerçevesinde devam edecektir. 

2008 yılı programı çerçevesinde Gümüşhane ilinde yapılması planlanan yatırım projesi ve 
ayrılan ödenek miktarını gösteren liste ekte sunulmaktadır. 
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PROJE SAHİBİ...: T.C. KÜLTÜR VE TV RİZM BAKANLIĞI 
K I R I LLŞ : KÜLTÜR VE T l RİZM BAKANLIĞI 
BÜTÇE YİLİ : 2006 

Y A T I R I M P R O J E L E R İ L İ S T E S İ 

( İLİ : GÜMÜŞHANE ) 
Sayfa : l/l 

ıBİRTLı 

1976H040130 035 
20O6H0400KI 002 
GENEL TOPLAM 

KÜLTCR MERKEZİ YAPIMI 
KÜTÜPHANE BİNASI ONARLM 

YER <IL ve İLÇESİ! 

GUMCŞHANE-MERKEZ 
GCNft ŞHA.NE-MERKEZ 

KARAKTERİSTİK 

Injaıı 
Büvllk Onaran 

İŞİN BAS 
Bmş 

TARİHİ 

1995-200? 
2006-2006 

PROJE TUTARI 

50.000 

3.237.000 

2005 SOKU TAHMİNİ HARÇ 2006 YATIRIMI 

DIŞ 

1."50.000 
50,000 

1.800.000 

as 



2006 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİNİN İLLER BAZINDA HARCAMA DURUMU 

(GÜMÜŞHANE) 

İLİN ADI 

MERKEZ (07.04.2006-51223) 

MERKEZ (02.05.2006-68277) 

MERKEZ (16.06.2006-97093 

PROJE NO 

2006H040010 

2006H040020 

2005F000040 

PROJE ADI VE TERTİBİ 
KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MUDULUGL" 

BÜYL'K ONARIM (İL HALK KÜTÜPHANESİ) (21.01.32.62.08.2.0.00.1.06.7) 
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

MAKİNE TEÇHİZAT (21.01.00.62.08.2.0.00.1.06.1) 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1 URIA.V1 B U L U r . ALH:V V t IVl tRNJi / .LCM İLE 1 UMİIV1 TU 1 Hl^SL ! t L l AR/. t U t . l ^ 
YÖRELERDE ALTYAPI UYG. (21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

TOPLAM 

Ö D E N E K 
M İ K T A R I 

50.000 

7.000 

80.000 

137.000 

HİZMETİN KONUSU 

BÜYÜK ONARIM 

MAKİNE TEÇHİZAT 

PRJ.UYG-ALTYAP1 



01.01.2006- 31.12.2006 TARİHLERİ ARASINDA DÖSMM TARAFINDAN İLLERE YAPILAN ALTYAPI, ONARIM, GÜVENLİK VE TEMİZLİK 
İÇİN YAPILAN HARCAMALAR 

GÜMÜŞHANE İLİ BİLGİ FORMU 

BİRİMİ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATİRİM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YATİRİM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KONUSU 

TORUL - KARACASU MAĞARASI YOL DÜZENLEMESİ 

ÖZKÜRTÜN YERLEŞİM MERKEZİNDE KANALİZASYON 
YAPIMI 

KÖSE YERLEŞİM MERKEZİNDE PARK DÜZENLEMESİ 

KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA ALTYAPI 

TORUL - KARACASU MAĞARASI YOL DÜZENLEMESİ 

Y.K.K TARİHİ 

09.03.2006 

09.03.2006 

09.03.2006 

09.03.2006 

09.03.2006 

Y.K.K SAYISI 

72 

72 

72 

72 

72 

SAYMANLIĞA GEÇİŞ 
TARİHİ 

10.04.2006 

30.05.2006 

30.05.2006 

14.06.2006 

26.07.2006 

GENEL TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

150.000,00 

7.500.00 

7.500,00 

15.000,00 

50.000,00 

230.000,00 



PROJE SAHtBt...: T.C. K C L T C R VE TVRİZM BAKANLİĞİ 
Kl'RULUŞ : KÜLTÜR NE TURİZM BAKANLIĞI 
BÜTÇE YILI : 2WP 

YATIRIM P R O J E L E R İ LİSTESİ 

( İ L İ : CÜMÜŞHANE ) 
Sıyfı: l/l 

(BİR TL I 

00 
00 

YER (İL ve İLÇESİ ı 

1976H040130 032 000 İLÇE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI 
1995H040070 016 000 KORCMA AMAÇU ÎMAR PLAKI SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA 
1996H040190 004 000 KOV KALESİ ONARIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 
1996H040200 042 000 SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA UYGL"LAR\LARI VE ÇEVRE DC 

1996H040200 043 000 KEÇİ KALESİ ONARIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 

GENEL TOPLAM 

GfMUSHAVE-MERKtZ 
GL-ML-ŞHASTAfERKEZ 
GIMCSHANS-MERKEZ 
GUMCŞHANE-MERKEZ 
GÜMl$HANî.-\(ERK£Z 

KARAKTERİSTİK İŞİN BAŞ 
BİTİŞ 

TARİHİ 

inşaat 
Etûd-Proje 

Onarım Çev Düz 
Çcv.Düz 

Onanm Çev.Dü2. 

1995-2008 
2007-2008 
2007-2008 
2007-2010 
2007-2008 

2006 SONU TAHMİNİ HARÇ 2007 YATIRIMI 

? 18" 000 
300 000 

I 000 000 
800.000 
500.000 

S.78T.OO0 

1 000.000 
175000 ' 
100 000 ' 
50 000 
120 000 

1.44S.000 



TBMM B:90 1 5 . 4 . 2008 

(GÜMÜŞHANE) 
2007 

PROJE ADI VE TERTİBİ 
KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KİT. İÇİN KİT, SOK YAY.YAZMA VK NADİR.1İS.AL.(21.01.32.62.08.3.0.00.1.06.1) 
KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MAKİNE T1İÇ1IİZAT(21.01.32.62.08.2.0.00.1.06.1) 

YATIRIM VE tŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

U, VB ÎLÇ1İ KÜLTÜR MERKF.Zİ YAPİMİ (21 01 34.00.08.2.0.00.06.5) 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KÜL. VAR.MÜZ.UAK.ONA.RES.rX)N.(;iiV.DÜZ.TEŞ.TAN.(21.01.31.62.08.2.0.00.1.06.7) 

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜD. 

BÜYÜK ONARIM (İL HALK KÜTÜPHANnSl) (21,01.32.62.08.2.0.1)0.1.06.7) 

TOPLAM 

ÖDENEK 
MİKTARI 

5.000 

5.000 

500.000 

418.000 

50.000 

978.000 

829 



01.01.2007- 31.12.2007 TARİHLERİ ARASINDA DÖSMM TARAFINDAN İLLERE YAPIUN ALTYAPI, ONARIM, GÜVENLİK VE TEMİZLİK 
İÇİN YAPILAN HARCAMALAR 

GÜMÜŞHANE İLİ BİLGİ FORMU 

BİRİMİ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KONUSU 

KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI 

Y.K.K TARİHİ 

25.06.2007 

Y.K.K SAYISI 

319 

SAYMANLIĞA GEÇİŞ 
TARİHİ 

28.06.2007 

GENEL TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

250.000,00 

250.000,00 



PROJE SAHİBİ...: T.C. KCLTCR VE T l RİZM BAKANLIĞI 

Ki Rl Ll Ş „: KCLTCR VE TURİZM BAKANLIĞI 

BİTÇE YILI : 2008 

Y A T I R I M P R O J E L E R İ L İ S T E S İ 

< İLİ : G C M C S H A N E ) 
Sayfa : 1/1 

.BİR TL ı 

I976H040I30 021 000 

G E N E L T O P L A M 

KÜLTÜR MERKEZİ YAPLMI 

YER (İL \ e İLÇESİ) 

GCSfLSRANE-MERKEZ 

KARAKTERİSTİK İSİN BAS 
BİTİŞ 

TARİHİ 

PROJE TUTARI 

'. 229 000 

1.229.000 

2001 SONU TAKMtNl HARÇ 

1 0I0.0Û0 

1.010.000 

700 000 

700.000 



TBMM B:90 15.4 .2008 

35.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/2621) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

K: 
^ 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bayburt ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması 
gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bayburt ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannıza yönelik olarak, 2006 - 2007 

yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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TBMM B:90 15 . 4 . 2008 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.(). 10.01.OO.6İ0/6SS6S İ\ /o^/2008 
Konu : Soru Önergesi 

1 (IRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 'l'BMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28/03/2008 tarihli ve 
AO I .O.GNS.0.10.00.02/47% sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/2621 Hsas No'lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi ar/ ederim. ^__^ 

Ertuğru! GÜNAY 
Bakan 

EK: 
1-Cevap 
2- Liste 
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TBMM B:90 1 5 . 4 . 2008 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMIREL'IN 7/2621 ESAS NO'LU SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bayburt ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun 
yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1: Bayburt İlinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006-2007 
yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

SORU 2: Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

SORU 3: Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

CEVAP 1-2-3: Bakanlığımca, 2006-2007 yılları programlan çerçevesinde Bayburt İlinde 
yapılması planlanan yatırım projeleri ve ayrılan ödenek miktarları ile 2006-2007 yılları için 
kullandırılan ödenek miktarlarını içeren liste ekte sunulmaktadır. 

SORU 4: Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 
projelerin tamamlanamama sebepler nelerdir? 

CEVAP 4: Ekli listede yer alan çalışmalarımız ve yatırımlarımız 2008 yılı bütçe imkanları 
çerçevesinde devam edecektir. 

2008 yılı programı çerçevesinde Bayburt ilinde yapılması planlanan yatırım projesi ve aynlan 
ödenek miktarını gösteren liste ekte sunulmaktadır. 

- 8 3 4 -



PROJE SAHİBİ.-: T.C. KÜLTÜR VE TIRİZM BAKANLIĞI 
KIRILCŞ. : KÜLTÜR VE Tl RİZM BAKANLIĞI 
BÜTÇE YILI : 2006 

Y A T I R I M P R O J E L E R İ L İ S T E S İ 

< tLİ : BAVBl RT I 
S«yf» : 1/1 

(BİR TL ) 

I976H040I30 016 000 
2006H0400IO 002 007 

2006K040020 005 007 

GENEL TOPLAM 

KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI 
KÜTÜPHANE BİNASI ONARIM 
MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI 

YEROLvetLÇESU 

BAYBURT-MERKEZ 
BAYBURT-MERKEZ 
BAYBURT-MERKEZ 

KARAKTERİSTİK 

Lnjaat 
Büyük Onanm 

Makina-Tcctıızat 

I$IN BAŞ 
BİTİŞ 

TARMI 

1991-2006 

2Û06-2006 

2006-2006 

PROJE TUTARI 2005 SONU TAHMİNİ HARÇ 

1 783 328 
70 000 
20 000 

4.873.328 

20.000 

1.090.000 

DO 



2006 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİNİN İLLER BAZINDA HARCAMA DURUMU 

(BAYBURT) 

İLİN ADI 

MERKEZ (22.03.2005-40825) 

MERKEZ (24.03.2006-42477) 

MERKEZ (29.03.2006-45112) 

MERKEZ (12.04.2006-54435) 

MERKEZ (24.04.2006-62478) 

MERKEZ (01.06.2006-87255) 

MERKEZ (16.06.2006-96978) 

MERKEZ (04.07.2006-108853) 

MERKEZ( 18.09.2006-152442 > 

MERKEZ(02.10.2006-159995) 

MERKEZ(14.11.2006-182713) 

PROJE NO 

1976H040130 

2006H040010 

2005F000040 

2006H040020 

2005F000040 

1976H040130 

2005F000040 

1976H040130 

2006H040020 

1976H040130 

1976H040130 

PROJE ADI VE TERTİBİ 
YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MLDLRLLGl 

İL VE ÎLÇE KÜLTÜR MERKEZt YAPIMI (21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.5) 

BÜYÜK ONARİM (İL HALK KÜTÜPHANESİ) (21.01.32.62.08.2.0.00.1.06.7) 
TURİZM BÖLGE ALAN VE MERKEZLERİ İLE TURİZM POTANSİYELİ ARZEDEN 
YÖRELERDE ALTYAPİ UYG.(21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

MAKİNE TEÇHİZAT (21.01.00.62.08.2.0.00.1.06.1) 
YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MUDURLUGU 

1LR1ZM BULUL ALAN VL MERKEZLERİ İLE 1 URİZM HU t ANSI Y ELİ ARZ EDEN 
YÖRELERDE ALTYAPİ UYG. (21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

İL VE İLÇE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI (21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.5) 
1LRIZM BULüE ALAN VE MEKkL£LLKJ İLE 1 URİZM HU 1 ANSI YELİ ARZ LDhN 
YÖRELERDE ALTYAPI UYG. (21.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

İL VE İLÇE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI (21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.5) 

MAMUL MAL ALIMLARK21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.1) 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İL VE İLÇE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI (21.01.34.00.08.2.0.00,1.06.5) 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İL VE İLÇE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI (21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.5) 

obESJEK 
MİKTARI 

300.000 

70.000 

200.000 

10.500 

25.000 

200.000 

20.000 

500.000 

20.000 

647.000 

130.000 

2.122.500 

HİZMETİN KONUSU 

İNŞAAT 

BÜYÜK ONARIM 

PRJ.UYG+ALTYAP1 

MAKİNE TEÇHİZAT 

PROJE UYG+ALTYAPI 

İNŞAAT 

PRJ.UYG-ALTYAPI 

İNŞAAT 

MAKİNE TEÇHİZAT 

İNŞAAT 

İNŞAAT 



01.01.2006- 31.12.2006 TARİHLERİ ARASINDA DÖSMM TARAFINDAN İLLERE YAPILAN ALTYAPI, ONARIM, GÜVENLİK VE TEMİZLİK 
İÇİN YAPILAN HARCAMALAR 

BAYBURT İLİ BİLGİ FORMU 

BİRİMİ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KONUSU 

MERKEZ KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI 

Y.K.K TARİHİ 

09.03.2006 

Y.K.K SAYISI 

72 

SAYMANLIĞA GEÇİŞ 
TARİHİ 

14.03.2006 

GENEL TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

250.000,00 

250.000,00 



PROJE SAHtBİ...: T.C. KÜLTÜR VE Tl'RtZM BAKANLIĞI 

KIRILIŞ : KÜLTÜR YE TIRİZM BAKANLIĞI 

BÜTÇE YILI ...: 2007 

Y A T I R I M P R O J E L E R İ L İ S T E S İ 

( İLİ : BAYBURT ) 
Sıyf» : 1/1 

ı B r R T L ) 

1976H040I30 014 000 

199«H040200 024 Ü00 

I996H040200 025 000 

20O5F0OOO40 02? 000 

20CH040020 00" 006 

GENEL T O P L \ M 

KÜLTÜR MERKEZI YAPıMı 

BAYBÜRT KALESI BAKIM ONARIM VE ÇEVRE DCZENLEMI 

AYDıNTEPE YERALTI SEHRF ÇEVRE DÜZENLEMESI 

KOP DAĞı KıŞ TURIZM MERKEZI ALTYAPı UYG 

MAKINE TEÇHÎZAT ALıMLARı 

YER (TL v* İLÇESİ) 

BAYBL'RT-M£RK£Z 

BAYBLRT-MERKEZ 

BAVBIRT-MERKEZ 

BAYBURT-MEKKEZ 

BAYBUtT-MERKK 

KARAKTERISTK I Ş 1 N B * 5 

B1TI$ 
TARMI 

inşaat 

Onanm Çev.Duz 

Çe ıDı lz 

PriUye-1-Altyapı 

Makına-Techızat 

1991-200-

20C':-201û 

2O0--2009 

200--200T 

2O0--2O07 

2006 SONU TAHMİNİ HARÇ 2001 YATIRLMI 

t . 2 6 0 J 2 8 

I 500 000 

10 000 

8 J43.328 

"ooooo 

150.000 

120 000 

200.000 

10.000 

1.180.000 

DO 



B:90 15 . 4 . 2008 

(YTL.) 

(BAYBURT) 
2007 

PROJE ADI VE TERTİBİ 
YATİRİM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İL VR İİX,:K KOl.Tl'JR MliRKliZİ YAP1MI(21.01.34.00.08.2.0.00.1.06.5) 

TURZ.HÖL. AI.ANMİİRK. TURZ.POT. ARZ YÖR. ALY.UYG.(21.01.34.00.04.7.3.00.l.07.t) 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKNLIĞI 
MAIdNRTRÇIItZAT<21.01.00.62.08.2.0.00.1.06.1) 

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜD. 
MAKİNİZ T1İÇ11İZAT(21.01.32 62.08.2.0.00 l .06.1) 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TURZ.BOLGE ALAN MRRK. TURZ.POT. ARZ YÖR. ALY.UYG.(2L01.34.00.04.7.3.OO.1.O7.1) 

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KTP. İÇİN KİT, SÜR YAY,YAZMA VR NADİR.RS.AL(21.0L32.62.08.3.0.00.1.06.1) 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TURZ.UÖLGIİ ALAN MJİRK. TURZ.POT. ARZ YÖR. ALY.UYG.(2I.01.34.00.04.7.3.00.1.07.1) 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KOL-VAR.MÜZ.BAK.ONA.R1İS.DON.ÇEV.DÜZ.TRŞ.TAN.(21.01.31.62.08.2.0.Ü(J.1.06.7) 

TOPLAM 

ODEINEK 
MİKTARI 

100.000 

10.000 

5.000 

10.000 

15.000 

5.000 

200.000 

264.000 

614.0ÜU 
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01.01.2007- 31.12.2007 TARİHLERİ ARASINDA DÖSMM TARAFINDAN İLLERE YAPILAN ALTYAPI, ONARIM, GÜVENLİK VE TEMİZLİK 
İÇİN YAPILAN HARCAMALAR 

BAYBURT İLİ BİLGİ FORMU 

BİRİMİ 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KONUSU 

BAYBURT YERLEŞİM MERKEZİNDE KATI ATIK TESİSİ 
YAPIMI 

Y.K.K TARİHİ 

25.06.2007 

Y.K.K SAYISI 

319 

SAYMANLIĞA GEÇİŞ 
TARİHİ 

28.06.2007 

GENEL TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

100.000,00 

100.000,00 



PROJE SAHİBİ..: T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
KURULUŞ : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
BÜTÇE YILI : 2008 

Y A T İ R İ M P R O J E L E R İ L İ S T E S İ 

( İLİ : BAYBl RT > 
Sıyfı: 1/1 

[BİR TL ) 

YER (İL v* İLÇESİ) KARAKTERİSTİK ISIN BAS 
BİTİŞ 

TARİHİ 

PROJE TUTARI | 2007 SONU TAHMİNİ HARÇ 2008 YATIRIMI 

DIŞ DİŞ TOPLAM 

2O05F000O40 018 000 

2O08HM0I20 001 000 

GENEL TOPLAM 

KOP DAĞI KIS TURUM MERKEZİ ALTAYAPI UYGULAMAZ 
KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI 

BAYBIHT-MERKEZ 

BAVBIHT-MEİUCEZ 
Prj UygfAltyapı 
Kesin Hasap Al. 

2008-2008 

2008-20Û8 

100.000 
50.000 

150.000 

100.000 
50.000 

150.000 



TBMM B: 90 15.4.2008 

36.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit 'in, Bursa ve Balıkesir 'de satılan ya da kiralanan Hazine 
arazilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2629) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularıma Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN 
tarafından yazılı olarak cevap verilmesini saygıyla arz ederim.20.03.2008 

- * * ^ Hasan MACİT 
DSP İstanbul Milletvekili 

Özellikle son yıllarda hazineye ait olan arazilerin uzun süreli kiralama ya 
da satışı yapılmak suretiyle kamu amaçlı kullanımından vazgeçilmektedir. Bu 
kapsamda; 

1- 2002-2008 yılları arasında yıllar itibariyle ve toplam olarak, Bursa ve 
Balıkesir ili sınırları dahilinde ne kadar hazine arazisi hangi firma yada şahıslara 
satılıp yada kiralanmıştır? 

2- 2002-2008 yılları arasında yıllar itibariyle hazine arazisi satılan ya da 
kiralanan şahıs ya da firmaların açık isim ve adresleri ile bu Özel veya tüzel 
kişilere ne miktarda hazine arazisi kiralanıp ya da satışı yapılmıştır? 
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TBMM B: 90 15.4 .2008 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.MEG.0.39/3100-2051 
Konu: 

19957*14.04.2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi: 28.03.2M8 tarihli ve 4796 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Hasan MACİT tarafından Başkanlığınıza verilen ve tarafımdan 
yazılı olarak cevap verilmesi istenilen sorulara konu hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

Başkanlığınıza verilen 7/2629 Esas No.lu yazılı soru önergesinde; 2(X)2-20Ö8 yılları 
arasında yıllar itibariyle Balıkesir ve Bursa İlleri sınırları dahilinde ne kadar Mazine arazisinin 
hangi firma veya şahıslara satışının veya kiralamasının yapıldığının ve bu firma veya 
şahısların açık isim ve adreslerinin bildirilmesi istenilmiştir. 

Balıkesir ve Bursa İllerinde belirtilen tarihler arasında yapılan satış ve kiralama 
işlemleri yıllar itibariyle ve adet/yüzölçümü olarak ekteki tablolarda sunulmuştur. . 

Bilgilerinize arz ederim. ^**4&'^/Jzs'* 

Kemal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

EK: Tablo 
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BALIKESİR 

YILLAR 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

KİRALAMA 
ADET 

28 
45 
91 
58 
48 
60 
16 

YUZOLÇUM 
33.224,39 

242.990,84 
316.392,16 
130.903,56 
223.641,49 

1.113.033,72 
43.604,19 

SATIŞ 
ADET 

497 
416 
156 
240 
206 
135 
52 

YUZOLÇUM 
2.640.892,25 
2.382.882,24 

783.292,80 
917.209,82 

1.800.931,00 
1.055.099,82 

77.116,76 



BURSA 
2 
2 

YILLAR 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

KİRALAMA 
ADET 

16 
17 

138 
91 
61 

129 
13 

YÜZÖLÇÜM 
59.108,49 
70.015,22 

1.039.709,64 
58.664,26 

3.220.480,47 
60.366,95 

115.001,66 

SATIŞ 
ADET 

542 
388 
502 
778 
440 
342 

29 

YÜZÖLÇÜM 
2.509.486,62 
1.818.913,69 
1.575.272,04 
3.282.776,53 
2.332.301,24 
2.523.663,01 

127.052,84 

t/l 

.u 

e o oe 



TBMM B:90 15.4 .2008 

37.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, 2007 merkezi bütçe gelirleri ve harcamalarına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/2630) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.20.03.2008 

13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesi l'inci fıkrası (c) bendinde "Harcama 

politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, 

uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek," Maliye Bakanlığı'nın 

görevleri arasında sayılmıştır. 

Buna istinaden; 

1. 2007 yılında iller bazında merkezi bütçe gelirleri ve harcamaları ne kadar 

gerçekleştirilmiştir? 

2. 2007 yılında iller bazında kişi başına merkezi bütçe geliri ve harcaması ne 

kadar olmuştur? 

3. 2000-2007 yılları arasında Adana ilimizde kişi başına merkezi bütçe geliri ve 

harcaması ne kadar olmuştur? 

4. Söz konusu yıllar için Adana İl Özel idaresine genel bütçe vergi gelirlerinden 

ayrılan pay ne kadar olmuştur? 
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TBMM B:90 15 . 4 . 2008 

T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Muhasebat Genci Müdürlüğü ,. , , . 
09.ÜUÜÛ8* ö i i i - o ^ 

SAYI : B.07.0.MGM.0.32 
KONU: Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLET MECLÎSİ BAŞKANLİĞİ 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28.03.2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-4796 sayılı yazısı. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Sayın Hulusi Güvel tarafından şahsıma 
yöneltilip, yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunulan 
20/03/2008 tarihli ve 2630 sayılı soru önergesinde yer alan soruların cevapları aşağıdaki 
gibidir. 

Cevap 1) 2007 yılı iller bazında Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri ve Harcamaları 
(Ek: I) tabloda sunulmuştur. Ayrıca her aya ilişkin Bütçe Uygulama Sonuçlan, illerin gelir ve 
giderleri dahil, bir sonraki ayın en geç 20 sinde Muhasebat Genel Müdürlüğünün 
www.muhasebat.uov.tr adresli web sitesinde yayınlanmakladır. 

Cevap 2) 2007 yılı iller bazında Kişi Başına Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri ve 
Harcamaları (Ek:l) tabloda sunulmuştur. 

Cevap 3) 2000-2007 yılları arası Adana İlinin Kişi Başına Merkezi Bütçe Gelir ve 
Harcamalarına ilişkin tutarlar (Ek:2) tabloda sunulmuştur. 

Cevap 4) 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden İl 
Özel İdarelerine %1,12 oranında pay verilmektedir. Maliye Bakanlığınca her ay genel bütçe 
vergi gelirleri üzerinden hesaplanan %1,12 oranındaki pay ilgili olduğu ayı takip eden ay 
sonuna kadar İller Bankasına aktarılmakta, İller Bankasınca da 15 gün içinde hesaplanan il 
özel idareler payı, il özel idareleri arasında nüfus esasına göre paylaştırılmakta olduğundan 
Adana İl Özel İdaresine genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payın İller Bankasından 
öğrenilmesi gerekmekledir. ^j^/'j&lr 

Bilgi ve gereğini arz ederim. fs^J&T 

(nal UNAK1TAN 
Maliye Bakanı 

EKLER 
Eki : 1 Tablo 
Ek2 : 1 Tablo 
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EK-1 
2007 Y I U İLLER BAZINDA MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ İLE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR VE 

GİDERLER 

YTL 

Merkez 
Adana 
Adıyaman 
Afyon Karahisar 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankın 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazıö 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hatay 
İsparta 
Mersin 
İstanbul 
İzmir 
Kara 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
K.Maraş 
Mardin 
Muğla 
M u ş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdaö 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urla 
Uşak 
V a n 
Yozgat 
Zonguldak 
Aksaray 
Bayburt 
Karaman 
Kırıkkale 
Batman 
Sımak 
Bartın 
Ardahan 
İddir 
Yalova 
Karabük 
Kilis 
Osmaniye 
Düzce 
Toplam 

Toplam Gelir 

20.977 958 000 
1.440 700 000 

127 964 000 
304.053 000 
94 630 000 

138022000 
22.734 366 000 

2.410 986 000 
101.934 000 
645.015 000 

1 017 614.000 
107 301 000 
50 110 000 
60028 000 

275.839 000 
145 287 000 

3.880 207 000 
367 427 000 

72.208.000 
217.294.000 
707 472.000 
454 299.000 
465 578 000 
255 553.000 

90 502000 
358220 000 

1.101 146.000 
786 207 000 
164 271.000 
37 214.000 
26 837 000 

1 497.911 000 
296.556 000 

3.405.173 000 
70 509 380000 
16.207 983.000 

85 941 000 
218 576.000 

1.024 817.000 
313448.000 

83.174.000 
23 127.528 000 

1 213.426 000 
341 618.000 
316.000 000 
901 973.000 
371 581 000 
122 720.000 
979 468.000 

69 334 000 
111 808 000 
142 791.000 
333775.000 
269 586 000 
343.625000 
969 620.000 

71.032 000 
86.533000 

317.584 000 
1.519.482 000 

223 156.000 
640.247 000 

32.566.000 
374.356 000 
239 908.000 
254 777 000 
145.548.000 

1 027.901.000 
252 061.000 

23.352.000 
93.839.000 

441 408.000 
108 865.000 
68875.000 
87 042.000 
26 621.000 
40 173.000 

173 112.000 
187 230.000 
30.379 000 

120 476 000 
166.770 000 

189.617.246.000 

Toplam Gider 

127 911 794 000 
1.779441.000 

518 673.000 
583825000 
435 578000 
416.148.000 

13282 571.000 
1 509 083.000 

245 900.000 
850625.000 

1.183 875 000 
187.269.00U 
381 405.000 
422 825.000 
367 765.000 
249 632.000 

1 794.567 000 
541 635 000 
217 122 000 
473.762.000 
750765 000 

1.974.245.000 
625.174 000 
956 290 000 
328.326 000 

1.441 816 000 
1.141 947 000 
1.070 856.000 

436 547.000 
163 702.000 
472724 000 
984.618000 
641.918.000 

1 387.384.000 
7.967.772.000 
4.052.319.000 

385.425.000 
581.146.000 

1.311.852.00ü 
277.450 000 
239 448.000 

1 639 401.000 
1 817.438.000 

502.788.000 
894.568000 
904.320 000 
881.331 000 
613.078000 
751.238 000 
364.300000 
253.447 000 
311.202000 
602.152 000 
294 376.000 
710.498.000 

1 430.480.000 
394.826.000 
223.307.000 
628655.000 
524 232 000 
634 326.000 

1 132 550 000 
270242000 

1 005 085 000 
256 556 000 

1 213 063 000 
430 834 000 
536856 000 
269097 000 
103493000 
186 721.000 
332.908 000 
487 892000 
558 796.000 
169912.000 
138 114.000 
200 962.000 
149.653.000 
200.714.000 
113 965.000 
359.335.000 
262.456.000 

203.500.684.000 

Klsi Basına Düşen 
Gelir 

718 
220 
433 
178 
420 

5090 
1.347 

6 0 6 
681 
910 
527 
199 
183 

1.020 
578 

1.590 
7 7 2 
4 1 5 
395 
7 8 0 
311 

1 174 
472 
424 
456 

1.518 
504 
393 
284 
108 

1 081 
706 

2 134 
5.608 
4 334 

276 
607 
880 
941 
373 

16.084 
6 1 9 
585 
438 
6 8 3 
370 
165 

1 278 
146 
399 
4 3 1 
4 6 7 
852 
4 1 1 
789 
244 
4 3 6 
4 9 7 

2.066 
360 
865 
388 
2 4 6 
7 1 8 
2 6 0 
2 9 6 

1 669 
6 8 8 
305 
4 1 6 

1 575 
2 3 0 
166 
478 
2 3 6 
221 
9 5 2 
6 5 7 
2 5 6 
268 
516 

78.691,012 

Kişi Başına Düşen 
Gider 

887 
890 
832 
820 

1 266 
2.974 

843 
1 463 

898 
1 059 

919 
1.516 
1 290 
1.360 

994 
738 

1.138 
1.248 

862 
827 

1 352 
1.577 
1 787 
1 538 
1 837 
1 575 

686 
1 046 
1 251 
1 916 

7 1 0 
1 529 

8 6 9 
6 3 4 

1 084 
1 235 
1.613 
1.126 

833 
1 073 
1.140 

928 
861 

1 239 
6 8 5 
877 
822 
981 
898 
9 0 5 
938 
842 
931 
851 

1.164 
1 354 
1.125 
1.298 

720 
1.022 
1 529 
3.216 

6 6 0 
7 6 8 

1.238 
875 
872 
735 

1.351 
8 2 6 

1 188 
1 033 
1 343 

9 3 3 
1 225 
1 105 

8 2 3 
919 
962 
7 9 3 
812 

»0.860,904 

2007 Yılı Nüfusu 

2.006.650 
582.782 
701.572 
530 879 
328 674 

4468 756 
1.789 295 

166 092 
946.971 

1.118 313 
203 777 
251.55? 
327 886 
270.417 
251 181 

2.439.876 
476 128 
174.012 
549.828 
907.325 

1.460.714 
396 462 
541 258 
213.538 
784.941 
724.849 

1 560.023 
417.605 
130.825 
246.469 

1 386 224 
419 845 

1 595 938 
12573 836 
3.738.353 

312 205 
360 366 

1.165 088 
333256 
223 170 

1.437.926 
1.959.082 

583.910 
722.065 

1 319.920 
1 004 414 

745.778 
766 156 
405.509 
280.058 
331.677 
715.409 
316.252 
835.222 

1.228 959 
291.528 
198412 
638.464 
728.396 
620.722 
740.569 

84.022 
1 523.099 

334.115 
879.671 
492.127 
616 BBO 
366.109 

76.609 
226 049 
280.234 
472.487 
416.001 
182.131 
112.721 
181.866 
181.758 
216 463 
118.457 
452880 
323 328 

70.586.256 
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EK-2 

ADANA İLİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ İLE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR VE GİDERLERİ 

YTL 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Toplam Gelir 

311.304.000 

457.761.000 

677.552.000 

926.372.000 

840.418.000 

937.956.000 

1.340.681.000 

1.440.700.000 

Toplam Gider 

384.463.000 

607.005.000 

963.651.000 

1.224.589.000 

1.252.717.000 

1.287.669.000 

1.548.258.000 

1.779.441.000 

Kişi Başına Düşen 
Gelir 

168 

248 

366 

501 

454 

507 

725 

718 

Kişi Başına Düşen 
Gider 

208 

328 

521 

662 

677 

696 

837 

887 

Nüfus 

1.849.478 

1.849.478 

1.849.478 

1.849.478 

1.849.478 

1.849.478 

1.849.478 

2.006.650 
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38.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Ozbolat'ın, Başbakanın ve Diyanet İşleri Başkanının 
bazı açıklamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/2652) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Diyanet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Sait 
Yazıcıoğlu tarafından, yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Durdu ÖZBOLAT 
K.Maraş Milletvekili 

Sayın Başbakanın, 2005 Yılında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemcsi'nin üniversitelerde türban 
yasağının Türk ve Avrupa mevzuatına uygun olduğu karan üzerine, "Mahkemenin de bu 
konuda söz söyleme kararı yoktur. Söz söyleme hakkı din ıılemasıııındır" sözlerini basında 
ve kamuoyunu bir süre meşgul eden tartışmalarla takip etmiştik. En son hafta sonu Uşak'ta 
yaptığı bir konuşmada vatandaşın "AF' talebiyle ilgili verdiği cevapta "Af yok, af yok. Suç 
işleyen cezasını çeker. Devlet katili affetme yetkisine sahip değildir. Katili affetme yetkisi 
aslında maktulün varislerine aittir, öyle olması lazım. Böyle bir yetkimiz bizim yok ki. 
Bununla ilgili kanun çıkardığın zaman en büyük zulmü yapmış olursun. Katilse cezasını 
çekecek." Sözleri üzerine. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Bardakoğlu'nun Demeçleri de 
Basına malzeme olmuştur. 

1. Devlet Bakanı olarak size bağlı bir kurumun başında görev yapan, üstelik 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi bir memurun, "Danıştayım zorunlu din kültürü ve 
ahlak bilgisi dersleriyle ilgili alman kararın görüşü oluşturulurken" kendilerine 
sorulmasıyla ilgili basına verdiği demeç, TC nin laik devlet yapısıyla ııyumlıımudur. 

2. Türkiye Cumhuriyetinde ulema sınıfı varnııdır? 
3. Başbakanın din uleması deyimine uyan, Türkiye'de bir kurum veya kişi varmıdır? 
4. Başbakan "Katili affetme yetkisi, aslında maktulün varislerine aittir" sözüyle; I langi 

adalet sistemine vurgu yapmak istemiştir? 
5. AHİM ( Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi) 2005 Yılında Üniversitelerde Türban 

Yasağıyla ilgili görüşünü oluşturmadan, "İnanç özgürlüğü" konulu bir çalışma 
yaptırmış mıdır? Bu çalışmada Türkiye'den kimler bulunmuştur? Bulunanların eğitimi 
nedir? 

6. Diyanet İşleri Başkanlığı, Bağımsız Yargı kararlarıyla ilgili demeçler verirken. 
Türkiye'yi fazlasıyla geren Türban hakkında "Kadınların başlarını örtmeleri 
Kuranın emrimidir, yoksa bir örf müdür" ? 

7. Türbanın Dayandırıldığı "24.nur surcsi"nin yorumlanırken, bir sıkıntı olduğu çok 
değişik görüşlerden anlaşılıyor. Bu durum; Arapçanın zor ve farklı anlamlarından 
mı kaynaklanmaktadır? 
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Sayı 
Konu 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

:B.02.0.009 T3 i / ? ' 5 3 
: Soru Önergesi 

Âi/ii /200K ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : a) 28.03.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/2652-4705/10067 sayılı yazı. 
b) I 1.04.2008 tarih ve B.02.1.ÜİB.0.61-610 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Kahramanmaraş Milletvekili Durdu ÖZBOLAT tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/2652 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığından alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki 

<At£4cfr 
Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU 

Devlet Bakanı 

Sayı :B.02.1.DİB.0.61-610-
Konu : Soru önergesi 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

1 1.04.20 60i) 

DEVLET BAKANLIĞINA 

ilgi : 28/03/2008 tarihli ve B.02.0.009/03/733 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ile gönderilen, Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'a ait 
14/03/2008 tarihli ve 1939 sayılı yazılı soru önergesine Başkanlığımızca verilen cevap ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Prof.Dr.Ali BARDAKOĞLU 
Diyanet İşleri Başkanı 

EK 
1- Cevap 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

: Durdu özbolat 
Kahramanmaraş Milletvekili 

: Sayın Başbakanın ve Diyanet İşleri Başkanının bazı 
açıklamaları hk. 

: 7/2652 

SORULAR 

Sayın Başbakanın, 2005 Yılında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin üniversitelerde 
türban yasağının Türk ve Avrupa mevzuatına uygun olduğu karan üzerine, "Mahkemenin de 
bu konuda söz söyleme kararı yoktur. Söz söyleme hakkı din ulemasınmdır" sözlerini 
basında ve kamuoyunu bir süre meşgul eden tartışmalarla takip etmiştik. En son hafta sonu 
Uşak'ta yaptığı bir konuşmada vatandaşın "AF" talebiyle ilgili verdiği cevapta "Af yok, af 
yok. Suç işleyen cezasını çeker. Devlet katili affetme yetkisine sahip değildir. Katili affetme 
yetkisi aslında maktulün varislerine aittir, öyle olması lazım. Böyle bir yetkimiz bizim yok 
ki. Bununla ilgili kanun çıkardığın zaman en büyük zulmü yapmış olursun. Katilse cezasını 
çekecek." Sözleri üzerine, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Bardakoğlu'nun Demeçleri de 
Basma malzeme olmuştur. 

1- Devlet Bakanı olarak size bağlı bir kurumun başında görev yapan, üstelik 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi bir memurun, "Danıştayın; zorunlu din kültürü ve ahlak 
bilgisi dersleriyle ilgili alınan kararın görüşü oluşturulurken" kendilerine sorulmasıyla ilgili 
basına verdiği demeç, TC'nin laik devlet yapısıyla uyumlumudur. 

2- Türkiye Cumhuriyetinde ulema sınıfı varmıdır? 
3- Başbakanın din uleması deyimine uyan, Türkiye'de bir kurum veya kişi varmıdır? 
4- Başbakan "Katili affetme yetkisi, aslında maktulün varislerine aittir" sözüyle; 

Hangi adalet sistemine vurgu yapmak istemiştir? 
5- AHİM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) 2005 Yılında Üniversitelerde Türban 

Yasağıyla ilgili görüşünü oluşturmadan, "İnanç özgürlüğü" konulu bir çalışma yaptırmış 
mıdır? Bu çalışmada Türkiye'den kimler bulunmuştur? Bulunanların eğitimi nedir? 

6- Diyanet İşleri Başkanlığı, Bağımsız Yargı kararlarıyla ilgili demeçler verirken. 
Türkiye'yi fazlasıyla geren Türban hakkında "Kadınların başlarını örtmeleri Kuran'ın 
emrimidir, yoksa bir örf müdür"? 

7- Türbanın Dayandınldığı "24. nur suresi"nin yorumlanırken, bir sıkıntı olduğu çok 
değişik görüşlerden anlaşılıyor. Bu durum; Arapçanın zor ve farklı anlamlarından mı 
kaynaklanmaktadır? 

CEVAPLARIMIZ 
(7/2652) 

1- T.C. Anayasasının 2 nci maddesinde açıkça ifade edildiği gibi, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı da T.C. Anayasasının 136 ncı maddesi uyarınca laiklik ilkesi 
doğrultusunda, özel kanununda gösterilen görevleri yapmakla görevli Anayasal bir kurumdur. 
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633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun T inci 
maddesine göre, "islam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din 
konusunda toplumu aydınlatmak" Diyanet İşleri Başkanlığının görevidir. Aynı Kanunun 3'üncü 
maddesine göre, Diyanet İşleri Başkanı kuruluşun bütün çahşmalannı düzenlemek, yürütmek ve 
denetlemekle görevlidir. 

Diyanet İşleri Başkanının soru önergesine konu beyanları, T.C. Anayasası ve 633 sayılı 
Kanun ile Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinden ibarettir. 

Anayasamızın 24'üncü maddesinde, 'din ve ahlak eğitim ve öğretiminin Devletin 
gözetim ve denetimi altında yapılacağı, din kültürü ve ahlak öğretiminin ilk ve orta öğretim 
kurumlannda okutulan zorunlu dersler arasında yer alacağı, bunun dışındaki din eğitimi ve 
öğretiminin ise ancak kişilerin kendi isteğine küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı 
olacağı' hükme bağlanmıştır. Diyanet İşleri Başkanı da somları bir soru üzerine bu çerçevede 
görüşlerini açıklamıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğu günden bugüne Cumhuriyete ve Cumhuriyetin 
değerlerine bağlı bir kurum olarak görevini yerine getirmiştir. Başkanlığın din ile ilgili konularda 
görüş açıklaması Cumhuriyet, demokrasi ve laiklikle çelişen bir durum değil; aksine Anayasal bir 
yetki ve yükümlülüktür. Diyanet İşleri Başkanının din eğitimi ve öğretimi hakkında görüş 
belirtmesi, dinin doğru öğrenilmesi ve doğru algılanması amacıyla açıklama yapması tabii bir 
durumdur. 

Diyanet İşleri Başkanı, kendisine basın mensuplarının yönelttiği bir soru üzerine, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin zorunluluğuyla ilgili olarak Avrupa İnsan Haklan 
Mahkemesinin ve akabinde Danıştay'ın verdiği karan değerlendirirken, laiklik konusundaki 
ilkesel duyarlılığın bir gereği olarak, hem din kurumlarının, yasama, yürütme ve yargı da dahil, 
Devletin diğer kurum ve kuruluşlarının alanına giren konularda ve siyasetle ilgili yorum ve 
açıklama yapmaması, hem de diğer kurumların dinle ilgili konularda bir açıklamada 
bulunmaması gereğinden söz etmiş, bu arada Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin ve 
devamındaki yargı sürecinin "dinin doğru, nesnel ve rasyonel öğretisinin ne olduğu, islam 
Dininin ortak bilgisinin ne olduğu, ne olması gerektiği, hangi bilgi ve öğretinin dine, hangisinin 
bir mezhep ve meşrebe ait olduğu" konusunda, daha doğrusu "din konusunda" karar vermesinin 
ve tespitte bulunmasının laiklik ilkesi çerçevesinde zor anlaşılır bir durum olduğunu, bu 
konularda karar verilmesi gerektiğinde ise bilimsel bir veriye ve tespite dayanılmasının 
gerektiğini ifade etmiş, bu bağlamda ülkemizdeki bağımsız bilim merkezleri olan İlahiyat 
Fakültelerinin ve Cumhuriyetin temel kurumlanndan biri olan Diyanet İşleri Başkanlığının varlık 
ve misyonuna atıfta bulunmuştur. 

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı hakkında, soru önergesinde "bir memur" tabirinin 
kullanılmasının bürokratik nezakete uygun olmadığı değerlendirilmektedir. 

2,3- Anayasanın 10'uncu maddesine göre, Türkiye Cumhuriyetinde sınıf veya zümre 
aynmı yapılamaz, hiçbir sınıf veya zümreye imtiyaz tanınamaz. Bu nedenle Türkiye 
Cumhuriyetinde "ulema sınıfı" adıyla anılan bir sınıf yoktur. Nitekim Diyanet İşleri Başkanı da 
açıklamalannda "Şeyhülislam ya da İslam Cumhuriyeti uleması olarak değil, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Başkanı sıfatıyla ve Anayasal bir din kurumunun başkanı olarak 
açıklama yaptığını" beyan etmiştir. 

Ülkemizde YÖK'e bağlı olarak faaliyet gösteren 23 İlahiyat Fakültesinde din bilimleri 
alanında çalışmalarını sürdüren akademisyenlerin ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer 
alan ve ilgili yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren, din konusunda bağımsız bir karar ve istişare 
organı olan "Din İşleri Yüksek Kurulu" üyelerinin, soru önergesinde ima edilen "ulema sınıfı" 
olarak değil, Türkiye'nin laiklikle, demokrasiyle ve çağdaş dünya ile barışık din anlayışını 
bilimsel zeminde temsil eden din bilginleri olarak algılanması gerekir. 

6,7- Diyanet İşleri Başkanlığının örtünme ile ilgili görüşü, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 
30/12/1980/77 ve 03/02/1993/6 tarih ve sayılı kararlan ile açıklamış olup, kamuoyunca da 
bilinmektedir. 
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39.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis 'in, servis araçlarına ve banka promosyonlarına ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil 'in cevabı (7/2758) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sn. Koksal 
TOPTAN tarafından Anayasanın 98.ve içtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı 
olarak cevaplandırmasını arz ederim. 14.03.2008 

\ 

" Şerafettin HALİS 
Tunceli Milletvekili 

• • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı emrinde çeşitli kademelerde 
görevli personelin özlük hakları ile ilgili eşitsizliğin giderilmesi için; 

1- Çeşitli kademelerde çalışmakta olan (geçici görevli-kadrolu-sözleşmeli) 
personel arasındaki ücret adaletsizliğini gidermek İçin her hangi bir 
çalışmanız var mıdır? 

2- Mevcut birçok Kamu Kuruluşlarında servis araçları var iken,TBMM 
çalışanları için servis araçları neden kaldırılmıştır? 

3- TBMM'de çalışan personele Bankalar tarafından verilen promosyonlar 
neden kesintiye uğratılmıştır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

1 4 Nisan 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2758-4682/10037 

Sayın Şerafettin HALİS 
Tunceli Milletvekili 

İlgi: 14/3/2008 tarihli ve (7/2758) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

Personel ücretleri ile servis araçlarına ve banka promosyonlarına ilişkin, ilgi 
önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Nevzat PAKDIL 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan kadrolu, sözleşmeli ve geçici 
görevli personelin ücretleri, Devlet Memurları Kanunu, TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat 
Kanunu ve TBMM Başkanlık Divanı Kararları ile çalışma statüsü, görevin önem. yetki ve 
sorumluluğu da dikkate alınarak kamudaki uygulamaya paralel olarak belirlenmektedir. 

Cevap 2.- Ekonomik ömrünü tamamlayan servis araçlarının yerine, yenilerinin hizmete 
konulmaması sebebiyle, TBMM Başkanlık Divanı 10 Ekim 2003 tarih ve 19 nolu Kararı ile 
personel servislerinin kaldırılmasına karar vermiştir. 

Cevap 3.- TBMM Personel maaş ve diğer özlük haklarının ödenmesi konusunda 
Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü ile 16.10.2003 tarihinde beş yıllık sözleşme yapılmıştır. 
Ancak Kasım 2008'de sona erecek olan sözleşme öne alınarak beş yıllık yeni bir sözleşme 
imzalanmıştır. Banka Genel Müdürlüğünce Kurumumuza 3.000.000.- YTL tutarında kaynak 
tahsis edilmiştir. Tahsis edilen para, kadrolu, sözleşmeli (4/B), geçici (4/C) ve sözleşmeli 
milletvekili danışmanlarından oluşan 1. grup personele kişi başına 700.- YTL, diğer 
kurumlardan geçici olarak görevlendirilen 2. grup personele ise 300.- YTI. olarak 
dağıtılmıştır. Dağıtımdan sonra kalan 660.300.- YTL'lık tutar, nemalandırılmak ve TBMM 
Başkanının onayı ile belirlenecek usul ve esaslara göre harcama yapılmak üzere maaş 
dağıtılan bankada açılan yatırım hesabında tutulmaktadır. 
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40.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Oztürk'ün, PTT hizmet bürosundaki tadilata ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil 'in cevabı (7/2760) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Koksal Toptan 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Mersin Milletvekili 

İNTERNET Haber Sitesinde yer alan Zübeyir Kındıra imzalı haberde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ana binasının zemin katında bulunan ve yıllardır 5 bin kişiden fazla kişiye 
hizmet veren PTT hizmet bürosunun bulunduğu yerde tadilat yapılarak, bu yerin Başbakan 
Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek ya da bir başka bakana Meclis çalışmaları sırasında kullanması 
için makam odası olarak düzenlendiği yönünde iddialar yer almaktadır. 

Anayasal sistemimizin temelini oluşturan kuvvetler ayrılığı ilkesi uyanca Yasama, 
Yürütme ve Yargı organları tümüyle birbirinden bağımsızdırlar. Bu organların faaliyetlerini 
sürdürürken birbirlerinden etkilenmemesi gerekir. Özellikle Yasama ve Yargı organlarının, 
Yürütmenin etkisinden korunması ve bununun için gerekli tüm önlemlerin alınması hususu, 
demokratik hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Yasama organı; TBMM'dir. TBMM binası, 
kural olarak yasama faaliyetini özgürce yerine getirilebilmeleri için milletvekillerine tahsis 
edilmiştir. TBMM hükümetin yürütme faaliyetlerini yerine getirdiği bir mekan olmayıp, 
yasama faaliyetinin yapıldığı yerdir. Hükümetin, yürütme faaliyetini yasama faaliyetinin 
gerçekleştirildiği TBMM Binasında değil, TBMM dışındaki başka mekânlarda sürdürmeleri 
asıldır. Yapılan bu açıklamalar çerçevesinde; 

1- Ortalıkta dolaşan bu iddialar doğru mudur? Tadilat yapılan bu yer gerçeklen 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ya da başkaca bir bakan için makam odası yapılmak üzere 
mi tahsis edilmiştir? 

2- Bu iddialar doğru ise; Sayın Cemil Çiçek ya da başka bir bakan için TBMM binası 
içinde makam odası yapılması düşüncesi kimden çıkmıştır. ? Bu konuda Sayın Başbakanın 
veya adı geçen Bakanın kendisinin ya da bir başka bakanın bir talebi olmuş mudur? Bu 
kararın alınmasında Sayın Başbakan'ın etkisi var mıdır, yok mudur? 
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3- Yine bu iddialar doğru ise; yasama faaliyetinin yapıldığı ve Genel Kurul Salonunun 
bulunduğu binada, bu güne kadar yürütme organı üyelerinden sadece Başbakan'a çalışma 
odası verilmişken, şimdi Başbakan dışında bir bakana çalışma odası tahsis yapılması sizce 
doğru bir uygulama mıdır? Bu uygulama, Anayasamızda yer alaıı "kuvvetler ayrılığı" ve 
"demokratik hukuk devleti" ilkelerine uygun mudur? Böyle bir uygulama; yasama üyesi 
milletvekillerini daha yakından kontrol etmek ve yasamayı etkilemek amacı ile mi 
yapılmıştır? 

4- Bakanların yasama görevini yerine getirirken TBMM Genel Kurulunda bulunması 
gerektiği düşünüldüğünde, bir bakanın TBMM çalışmaları sırasında hangi yasama görevini 
yerine getirmek için makam odasına ihtiyacı vardır? AKP Grup toplantıları sırasında 
milletvekillerinin iş takibi için bakanlara notlar ilettiklerine ilişkin birçok olay basına 
yansımıştı. Bu olaylara halktan gelecek tepkileri engellemek amacıyla, iş takibinin gözden 
uzak bir mekânda yapılmasını sağlamak için mi böyle bir uygulama yapılması 
düşünülmüştür? 

5- Bu güne kadar TBMM binası içinde Başbakan'tn dışında başka bir bakana makam 
odası tahsis edildiğine dair bir örnek var mıdır? 

6- Bu güne kadar kuvvetler ayrılığı prensibi uyarınca. TBMM binasında yürütme 
organı üyelerinden sadece Başbakan için makam odası lahsis edilmiş iken şimdi hiçbir iktidar 
döneminde olmayan bir uygulamaya gidilerek bakanlara makam odası tahsis edilmesi hangi 
ihtiyaçtan kaynaklanmıştır? Bu uygulamanın gerekçeleri nedir? 

7- Aynı statüdeki bakanlar ve milletvekilleri arasında ayrımcılık yapılarak sadece 
Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek için TBMM ana binası içinde makam odası tahsis 
edilmesi, kişiye özgü özel bir uygulama değil midir? Bu uygulama, aynı statüdeki kişiler 
arasında ayrımcılık yapmak değil midir? Sayın Cemil Çiçek için özel uygulama yapılmasını 
gerektiren özel bir neden var mıdır? Sayın Cemil Çiçek'in diğer bakanlardan ve 
milletvekillerinden farklı hangi özellikleri nedeniyle böyle özel bir uygulamaya gidilmesine 
ihtiyaç duyulmuştur? Sayın Cemil Çiçek'in gerek yaptığı bakanlık görevi gerekse başka 
yönlerde farklı hangi özellikleri vardır da kendisine böyle bir özel uygulama yapılarak 
TBMM ana binası içinde özel çalışma odası tahsis edilmek istenmektedir? 

8- Yürütme organı üyelerine TBMM ana binası içinde çalışma odası verilerek yürütme 
faaliyetlerini Meclis'de sürdürme imkânı sağlanması, Milli iradenin temsil edildiği TBMM 
binasını, hükümet konağı haline getirmek değil midir? 
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TBMM B:90 15 . 4 . 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2760-4688/10050 
U toZÛÜÖ 

Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK 
Mersin Milletvekili 

İlgi: 14/3/2008 tarihli ve (7/2760) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

PTT hizmet bürosundaki tadilata ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Nevzat PAKDİL 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
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TBMM B:90 15 . 4 . 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

CEVAPLAR: 

Cevap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.- TBMM ana bina zemin katta PTT şubesi olarak kullanılan 
bölüm, Telekom'un PTT'den ayrılmasından sonra posta işletmesi olarak kalmış, özel 
kuryelerin çoğalması ve elektronik haberleşme nedeniyle posta işlemleri azaldığından, kısmen 
atıl kalmıştır. Türk Hava Yollan bilet satış ofisi yaklaşık bir yıl önce bu bölüme taşınmıştır. 
Ancak milletvekilleri uçak bileti rezervasyonlarını sekreterleri ve danışmanları ile yaptırdığı 
için THY bilet satış bürosunun halkla ilişkiler binasına taşınması daha uygun görülmüştür. Bu 
nedenlerle, PTT için ayrılan bölüm küçültülerek idari ihtiyaçlar için 20, 22 ve 35 m2 lik 3 oda 
temin etme imkanı bulunmuştur. Tadilat sonucu sağlanan bölüm, Genel Kurul Salonuna yakın 
olduğundan, ihtiyaç halinde Genel Kurul çalışmaları sırasında ilgili bakanlar, komisyon 
üyeleri ve bürokratların görüşme ve değerlendirmeleri için kullanılacaktır. Herhangi bir 
bakana makam odası tahsisi söz konusu değildir. 

Başbakan dışında başka bir bakana TBMM tarafından makam odası tahsisi 
yapılmamıştır. 
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TBMM B: 90 15.4 .2008 

41.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun bir alt komis
yonuna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/2761) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Koksal 
TOPTAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Üyesi 

Gazeteci Hrant DİNK'in, 19.1.2007 tarihinde uğradığı suikast sonucu 
yaşamını yitirmesi, Türkiye'nin uluslararası alanda imajının zedelenmesine 
neden olmuştur. 

Kamuoyuna yansıyan ayrıntılarından, söz konusu cinayetle ilgili, bazı 
kamu görevlilerinin ciddi ihmallerinin olduğu ve Hrant DİNK'in yaşama hakkının 
ağır biçimde ihlal edildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Hrant OİNK cinayeti, bu 
yönüyle Meclis insan Haklarını İnceleme Komisyonunu İlgilendirmektedir. 

Bu nedenle, yurtiçi ve yurtdışında halen dahi tartışılan bu cinayetle ilgili 
araştırma yapmak üzere, 1 Ekim 2007 tarihinde 5 üyeden oluşan bir Alt 
Komisyon oluşturulmuş, ancak Alt Komisyonun AKP'li Başkanı 3 ay herhangi 
bir çalışma yaptırmamıştır. Dahası Alt Komisyonun AKP'li Başkanı, 
araştırmalar ve görüşmeler devam ediyorken, sürpriz bir şekilde ve tatmin edici 
bir gerekçe göstermeden, çalışmaları sonlandırmıştır. Oysa, bu cinayeti 
önlemekle yükümlü kamu görevlilerinin ihmalleri ile ilgili, hemen hergün yeni 
iddialar gündeme gelmektedir. Dolayısıyla Alt Komisyonun çalışmalarını yarıda 
bırakmak bir yana, araştırmalarını daha da derinleştirerek sürdürmesi gerekirdi. 

Alt Komisyonun AKP'li Başkanı'nın anlaşılamayan bu tutumu, Meclis 
İnsan Haklarını inceleme Komisyonunu güven erozyonuna uğratmış, 
kamuoyunda hayal kırıklığı yaratmıştır. 

içtüzüğün Başkanın Görevleri başlıklı 14/6 maddesi, TBMM Başkanına 
komisyon çalışmalarını denetleme görevi vermiştir. 

1- Meclis insan Haklarını İnceleme Komisyonunda, Hrant DİNK cinayetini 
araştırmak üzere oluşturulan Alt Komisyon, neden araştırmalarını yarıda 
keserek, apar- topar çalışmalarını sonlandırdı? 

2- Alt Komisyonun AKP'li Başkanı'nın bu tutumu karşısında ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? Alt Komisyonun çalışmalarını sürdürmesi için girişim 
yapacak mısınız? 
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TBMM B:90 1 5 . 4 . 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2761 -4902/10510 1 5 Nisan 2006 

Sayın Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

İlgi: 21/3/2008 tarihli ve (7/2761) esas numaralı vazıh soru önergeniz. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun bir alt komisyonuna ilişkin, ilgi 
önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

A/-)&M'J-
Nevzat P AKDİ L 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili 
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TBMM B:90 1 5 . 4 . 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

CEVAPLAR: 

Cevap 1 ve 2.- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 1 Ekim 2007 tarihinde, Fırat 
(Hrant) Dink ve Festus Okey cinayetlerinin araştırılması amacıyla Bursa Milletvekili Mehmet 
Ocakden, Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu, İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, İzmir 
Milletvekili Şenol Bal ve İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'tan oluşan bir Alt Komisyon 
kurmuştur. İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, 20 Mart 2008 tarihinde Alt Komisyon 
üyeliğinden istifa etmiştir. 

Alt Komisyon, kurulmasından itibaren üç ay boyunca İçişleri Bakanlığı Mülkiye 
Müfettişleri tarafından konuyla ilgili hazırlanan ve tamamı "Gizli" gizlilik derecesinde olan 
raporları ve gerekli diğer belgeleri temin etmiştir. İlgili kurumlardan gelen bilgi ve belgeler 
Alt Komisyon üyelerine sunulmuş ve incelemeleri için belirli bir süre verilmiştir. Ayrıca, Alt 
Komisyon çalışmalarında konuyla ilgili dinlenecek olan kamu görevlilerinin yerlerinin tespit 
edilmesi için yapılan yazışmalar ve bu kişilerin bilgilerine başvurulmak üzere Alt Komisyona 
çağrılmaları da zaman almıştır. 

Alt Komisyon, henüz tüm çalışmalarını bitirmemiş, sadece 13 Mart 2008 tarihinde Alt 
Komisyon toplantılarında ilgili kamu görevlilerini dinleme işleminin tamamlandığı 
açıklanmıştır. Alt Komisyon çalışmaları kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünden ilgili 
görevliler dinlendikten sonra olayda kusuru bulunduğu iddia edilen Jandarma Genel 
Komutanlığı görevlilerinin dinlenmesi gündeme gelmiştir. Anayasanın 138 inci maddesinde 
yer alan hukukun üstünlüğü ve mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi -gereği Alt Komisyon, 
yargının etkilenmemesi adına, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapan ve 
yargılanmakta oldukları bilinen ilgili kişilerin Komisyona davet edilip dinlenmesinin doğru 
olmayacağı kararına varmıştır. Bu karar, Alt Komisyonun beş üyesinin katıldığı toplantıda 
oybirliği ile alınmıştır. Ancak yargılanmakta olan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı iki 
görevlinin; 20 Mart 2008 tarihinde Trabzon 2 nci Sulh Ceza Mahkemesinde beyan ettikleri ve 
konu bakımından son derece önemli ifadeleri dikkate alınmış ve bu şahısların yazılı olarak 
görüşlerine başvurulması uygun görülmüştür. Ayrıca, yargılanan iki Jandarma görevlisinin 
aynı mahkemede olayda kusuru olduğunu iddia ettikleri Jandarma Genel Komutanlığı 
görevlileri hakkındaki ifadeleri, Alt Komisyon tarafından yeni bir gelişme olarak 
değerlendirilmiş ve bu ifadelerde adı geçen Jandarma Genel Komutanlığı görevlilerinin Alt 
Komisyona çağrılarak bilgilerine başvurulması kararlaştırılmıştır. 

Alt Komisyonun konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları ve bilgi belge 
toplama faaliyetleri halen devam etmektedir. 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, 
Toprak Mahsulleri Ofisi ile İlgili İddiaların Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis 

Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/168) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat piyasalarını düzenlemekte yetersiz kaldığı, üretici ve tü

keticiyi koruyamadığı, bazı kişi ve firmalara haksız kazanç ve çıkar sağladığı iddialarının araştırıl
ması ve Kurumu piyasa düzenleyici bir yapıya kavuşturmak için gerekli önerilerin ortaya konulması 
amacıyla, Anayasamızın 98 ve İç Tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Mehmet Serdaroğlu 

2) Oktay Vural 

3) Reşat Doğru 
4) Mithat Melen 

5) Mehmet Şandır 

6) Kadir Ural 

7) Hasan Çalış 

8) Mehmet Akif Paksoy 

9) Necati Özensoy 

10) Durmuşali Torlak 

11) Yılmaz Tankut 

12) Murat Özkan 

13)Cumali Durmuş 

14) Tunca Toskay 

15) Faruk Bal 

16) Ümit Şafak 

17) Süleyman Turan Çirkin 

18) Metin Ergun 

19) Mustafa Kalaycı 

20) Mustafa Kemal Cengiz 

21) Osman Durmuş 

22) Gündüz Suphi Aktan 

(Kastamonu) 

(İzmir) 

(Tokat) 

(İstanbul) 

(Mersin) 

(Mersin) 

(Karaman) 

(Kahramanmaraş) 

(Bursa) 

(İstanbul) 

(Adana) 

(Giresun) 

(Kocaeli) 

(Antalya) 

(Konya) 

(İstanbul) 

(Hatay) 

(Muğla) 

(Konya) 

(Çanakkale) 

(Kırıkkale) 

(İstanbul) 
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ÖZET GEREKÇE 

Toprak Mahsûlleri Ofisi (TMO) 1938 yılında 3491 sayılı Kanunla Kurulmuş bir Kamu İktisadi 
Teşebbüsü'dür. TMO Ana Statüsü'nün 4. maddesinde kuruluş amacı ve esas faaliyet konusu; "Yurt
ta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anor
mal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak..." şeklin
de ifade edilmektedir. Bakanlar Kurulu 2006 yılından itibaren TMO'yu fındık alımı konusunda da 
görevlendirmiştir. 

TMO, 2003 yılından itibaren yaptığı politika değişiklikleri ile ana statüsünde belirtilen görev
leri yerine getiremediği gibi 2005, 2006 ve 2007 yıllarında anormal görev zararının oluşmasına ne
den olmuştur. 

Ülke genelinde çok sayıda hububat alım merkezi kapatılmış, alım ve satış fiyatlarının ileriye 
yönelik birlikte açıklanması uygulamasından vazgeçilmiş, hasat dönemlerine yakın zamanlarda ve ba
zı yıllarda hasat dönemini de kapsayacak şekilde vadeli satışlar açılarak özel sektörün piyasaya gir
mesi engellenmiş, hasat döneminde Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalata izin verilerek fiyat
ların düşmesine neden olunmuştur. Bütün bunların sonucu olarak Türk çiftçisi zarara uğratılmıştır. 

2007 yılında iklimin kurak geçmesi sonucu üretim miktarının azalacağı, arz talep dengesi uya
rınca fiyatların yükseleceği, yükselen fiyatların un ve ekmek fiyatlarına da aynen yansıyacağı açık
ça ortada iken ve kurumun piyasa düzenleyici etkisine her zamankinden fazla ihtiyaç duyulurken, 
Ekim 2007 itibariyle sadece 125 bin ton hububat alımı yapılmıştır. 

2007 yılının ilk aylarında TMO'nun düştüğü durum tam anlamıyla trajikomiktir. TMO, Türki
ye Limanlarında bir taraftan ihraç ettiği buğdayı gemilere yüklerken eş zamanlı olarak ithal ettiği 
buğdayları da gemilerden boşaltmıştır. Tüketici halk aleyhine oluşabilecek anormal fiyat artışlarını 
önlemeye yönelik tedbirleri zamanında almayan TMO, ithalat yoluyla bunu önlemeye çalışmıştır. 
Ancak, gerekli basireti yine gösterememiş, uluslararası piyasalarda önemli sayılabilecek miktarlar
da çıkılan buğday alım ihalesi sonucu, dünya fiyatlarında da önemli bir artışa neden olmuştur. 

2007 yılında Ofis, çeltik ve mısır alımı ise hiç yapmamıştır. Pirinç fiyatları son bir ay içerisin
de yüzde 80 artmıştır. Yıllardır piyasanın içinde olanların iddialarına göre artışlar, TMO'nun elinde 
bulundurduğu pirinci ucuz fiyatla bazı firmalara vermesinden hemen sonra başlamıştır. 

TMO yanlış ve yanlı politikaları sonucu görev zararını 4 kat artırmıştır. 2004 yılında 278 mil
yon YTL olan görev zararı, 2007 yılında 1 Milyar 113 Milyon YTL'ye çıkmıştır. 2007 yılı görev za
rarına kuraklığın etkisi henüz yansımamıştır. 

2002 yılı sonunda 1,18 milyar YTL olan TMO'nun borcu 2007 yılı sonunda 2,82 Milyar YTL'ye 
çıkmıştır. Sermaye artışının etkisi de dikkate alındığında 2002 yılına göre borçlarda 3 kat bir artış söz 
konusu olmuştur. 

Dünyanın 8. büyük hububat ihracatçısı olan Türkiye'nin, hububat ithal eder duruma düşürülmesi, 
kendi çiftçimize aktaracağımız kaynakların yabancı üreticiye aktarılması anlamına gelmektedir. 

Kurumun, Hükümetle siyasi yakınlığı, hatta akrabalığı olan bazı kişi ve firmalara çıkar sağla
dığı iddiaları, piyasanın içinde olanlar tarafından dile getirilmektedir. 
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Sonuç olarak, TMO'nun hububat piyasalarını düzenlemekte yetersiz kaldığı, üretici ve tüketi
ciyi koruyamadığı, bazı kişi ve firmalara haksız kazanç ve çıkar sağlayarak görev zararı adı altında 
Devlet Hazinesini zarara uğrattığı iddialarının araştırılması ve Kurumu piyasa düzenleyici bir yapı
ya kavuşturmak için gerekli önerilerin ortaya konulması amacıyla, Anayasamızın 98 ve İçtüzüğün 104 
ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekmektedir. 

GEREKÇE 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 1938 yılında 3491 sayılı Kanunla kurulmuş bir Kamu İktisadi Te-
şebbüsü'dür. TMO Ana Statüsü'nün 4. maddesinde kuruluş amacı ve esas faaliyet konusu;" Yurtta hu
bubat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhinde anormal de
recede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Ba
kanlar Kurulu Karan ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek, af
yon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmek..." şeklinde ifade edilmektedir. Ba
kanlar Kurulu 2006 yılından itibaren TMO' yu fındık alımı konusunda da görevlendirmiştir. 

Ana statünün 4. maddesinde de belirtildiği gibi TMO, esas itibariyle, hububat piyasası başta ol
mak üzere görev alanına giren ürünlerin piyasasını düzenlemekle görevlidir. Bu maksatla gerekli stok 
tesisini yapmak ve muhafaza etmek asli görevleri arasındadır. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesinde KİT'lerin verilen görevleri kârlılık 
ve verimlilik esasına göre yerine getirmeleri gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle de Ba
kanlar Kurulu tarafından yapılan ekonomik müdahalelerin parasal karşılığı devlet hazinesinden " gö
rev zararı" adı altında kendilerine ödenir. TMO için bunun anlamı ana statüde verilen piyasa düzen
leme görevinin mümkün olan en düşük maliyet (en az görev zararı) ile yerine getirmesidir. 

TMO, 2003 yılından itibaren yaptığı politika değişiklikleri ile ana statüsünde belirtilen görev
leri yerine getiremediği gibi, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında anormal görev zararının oluşmasına ne
den olmuştur. Bu süreçte, basında yer alan bazı önemli iddialar da kurumun kamuoyunda itibar kay
betmesine neden olmuştur. 

1- TMO, hasat döneminde yanlış ve yanlı politikalarla hububat fiyatları üreticiler yönünden 
anormal ölçülerde düşürülerek Türk çiftçisi zarara uğratılmıştır. 

TMO tarafından uygulanan ve hasat döneminde üreticiler aleyhine oluşan fiyat düşüşlerine ne
den olan yanlış ve yanlı politikalardan belli başlılarını aşağıdaki biçimde saymak mümkündür: 

a) 2003 ve devam eden yıllarda ülke genelinde çok sayıda hububat alım merkezini kapatmış, 
mevcut olanları da zamanlı bir biçimde çiftçinin hizmetine açmamıştır. 

b) 2000 yılından itibaren önemli piyasa düzenleme aracı olarak kullanılan alım ve satış fiyatla
rının ileriye yönelik birlikte açıklanması uygulamasından vazgeçilmiştir. 

c) Bazı yıllarda (2005 yılında) hasat döneminde alımlara sınırlama (kota) getirilmiştir. 

d) Hasat dönemlerine yakın zamanlarda, bazı yıllarda hasat dönemini de kapsayacak biçimde, 
3-6 ay vadeli satışlar açılarak özel sektörün hasat döneminde piyasaya girme iştahı yok edilmiştir. 
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e) Hasat dönemlerine yakın zamanlarda " Dahilde İşleme Rejimi (DİR)" kapsamında buğday it
halatına izin verilerek hasat döneminde piyasa fiyatlarının düşmesine neden olunmuştur. TMO tara
fından DİR kapsamında yapılan satışların yönetilememesi bu konuda basına da yanşayın bazı suis-
timallere de neden olmuştur. 

Uygulanan bu yanlış ve yanlı politikalar sonucu hasat döneminde TMO tarafından açıklanan 
hububat fiyatları piyasada yarı seviyesine kadar düşmüştür. Türk çiftçisinin hububatının en az 
%80'inin piyasada satışa konu edildiğini düşündüğümüzde, bunun ne anlama geldiği açıktır. Bir baş
ka ifadeyle TMO tarafından açıklanmış olan fiyatlardan çok daha önemli olan husus, piyasa fiyatla
rındaki gerçekleşmelerdir. Nitekim, TMO'nun asli görevi de piyasa düzenleme olarak açıklanmış
tır. Türk çiftçisinin 2003-2007 döneminde sadece buğdaydan piyasada uğratıldığı satın alma gücü 
kaybı (zararı) bazı bilimsel tebliğlerde 4 Milyar YTL'nin üzerinde olarak ifade edilmektedir. 

2- TMO, tüketici halk aleyhine oluşabilecek anormal fiyat artışlarını engellemeye yönelik ted
birleri almayarak, bugün en temel gıda maddesi olan ekmek fiyatlarının anormal artışlarına neden ola
cak ortamı oluşturmuştur. 

TMO tarafından uygulanan ve hasat dönemi sonrasında tüketici halk aleyhine oluşan anormal 
fiyat yükselmelerine neden olan yanlış politikalardan belli başlılarını aşağıdaki biçimde saymak 
mümkündür: 

a) 2007 yılı kurak yıl olmasına, bunun da hasat döneminden aylar öncesinden bilinmesine rağ
men gerekli ve yeterli buğday stokunun tesisini ve muhafazasını yapamamıştır. 

b) 2007 yılı hasat döneminde piyasa fiyatları, TMO tarafından açıklanmış olan alım fiyatlarının 
çok üzerine çıkmıştır. TMO tarafından açıklanan birinci sınıf buğday fiyatı 42,5 Ykr/Kg olarak açık
lanmış iken, aynı günlerde ikinci sınıf buğdayın piyasa fiyatları 50 Ykr/Kg'ı aşmıştır. TMO, piya
sanın verdiği ve kuraklık kaynaklı bu sinyali okuyamamış, geçmiş dönemlerde de benzeri durumlar 
oldu diyerek gözünü kapatmış ve piyasa regülasyonu için gerekli stok tesisini yapamamıştır. 

c) Regülasyon amaçlı stok yönetimi konusunda gerekli basireti gösterememiştir. 2007 yılının ilk 
aylarında TMO'nun düştüğü durum tam anlamıyla trajikomiktir. TMO Türkiye Limanlarında bir ta
raftan ihraç ettiği buğdayı gemilere yüklerken eş zamanlı olarak ithal ettiği buğdayları da gemiler
den boşaltmıştır. 

d) Tüketici halk aleyhine oluşabilecek anormal fiyat artışlarını önlemeye yönelik tedbirleri za
manında alamayan TMO, ithalat yoluyla bunu önlemeye çalışmıştır. Ancak, bu konuda da gerekli ba
sireti gösterememiş, uluslar arası piyasalarda önemli sayılabilecek miktarlarda çıkılan buğday alım 
ihalesi sonucu dünya fiyatlarında da önemli bir artışa neden olarak yüksek fiyatlardan satın almak zo
runda kalmıştır. 

e) Hasat dönemine göre %80'leri bulan fiyat artışları bugün 70 Ykr/Kg seviyesini aşmıştır. Bu 
fiyat artışları tamamen spekülatörlerin işine yaramıştır. 
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TMO, tüketici halk aleyhine fiyat artışlarının oluşmasını önleyecek tedbirleri alamadığı gibi 
yanlış ve yanlı politikalar sonucu Türk Milletinin en temel gıda maddesi olan ekmeği pahalı yeme
sine neden olmuştur. TMO, gelinen sonucu spekülatif hareket ve davranışlarla açıklama yoluna git
miştir. Bu durum TMO'nun ana statüsünde verilen asli görevin bu tür hareket ve davranışları önle
mek olduğunun bilincinden dahi uzak olduğunu göstermektedir. 

TMO'nun asli görevini yerine getirip getirmediği aldığı veya sattığı hububat miktarıyla alakalı 
değildir. Asıl olan hububat piyasasının düzenlenmesidir. Bunun için gerekli olan alım ve satım mik
tarları da dönemsel olarak değişkenlik gösterebilir. Nitekim, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulu tarafından hazırlanan 2006/3 sayı ve 22.03.2006 tarihli TMO raporunda "....Ofisin alım fiyatı 
ile satım fiyatını baştan açıklaması ve dahilde işleme rejimi satışlarında oluşan kayıp ve kaçakların 
bir diğer ifadeyle dahilde işleme rejimi kapsamında Ofisten alınan hububatın yurt içine sürülmeye-
ceği inancı sağlanarak üretici, tüccar ve Ofis arasındaki güvenin sağlanması ve sınırlı miktarda alım 
ile piyasa düzenlenebilmiştir. 2001,2002 ve 2003 yılları bunun göstergesidir" denilerek, TMO tara
fından 2004 yılından sonra uygulanan politikalar eleştirilmiştir. 

2004, 2005 ve 2006 yıllarında yanlış politikaları ile piyasa fiyatlarının düşmesine neden oldu
ğu için konulan alım kotalarına rağmen çok miktarlarda alıma maruz kalan TMO; 2007 yılında da ku
raklık faktörünü göz ardı eden politikasından dolayı da az miktarda alım yaparak, özellikle son 4 yıl
dır hububat piyasasını düzenlemede yetersiz kalmış ve görevini yerine getirememiştir. 

2007 yılında iklimin kurak geçmesi sonucu üretim miktarının azalacağı, arz talep dengesi 
uyarınca fiyatların yükseleceği, yükselen fiyatların un ve ekmek fiyatlarına da aynen yansıyacağı 
açıkça ortada iken ve kurumun piyasa düzenleyici etkisine her zamankinden fazla ihtiyaç duyulur
ken, Ekim 2007 itibariyle sadece 125 bin ton hububat alımı yapılmıştır. 

2007 yılında Ofis, çeltik ve mısır alımı ise hiç yapmamıştır. Pirinç fiyatları son bir ay içerisin
de yüzde 80 artmıştır. Yıllardır piyasanın içinde olanların iddialarına göre artışlar TMO'nun elinde 
bulundurduğu pirinci ucuz fiyatla bazı firmalara verilmesinden hemen sonra başlamıştır. 

3-TMO piyasa regülasyonu görevini yerine gitiremediği gibi yanlış ve yanlı politikaları sonucu 
görev zararını 4 kat artırmıştır. 

TMO 2004 yılından itibaren uyguladığı yanlış ve yanlı politikaların sonucu çiftçinin zarar etmesi 
ve milletimizin pahalıya ekmek yemesi ile sınırlı kalmamıştır. 2004 yılında 278 Milyon YTL olan gö
rev zararı, 2005 yılında 914 Milyon YTL'ye, 2006 yılında 910 milyon YTL'ye, 2007 yılında da 1 
Milyar 113 Milyon YTL'ye çıkmıştır. 2007 yılı görev zararına kuraklığın etkisi henüz yansımamış
tır. 

Bu görev zararlarının önemli bir kısmı (yüzde 80'i) Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında 
yapılan satışlardan doğmuştur. Hatırlanacağı gibi bu satışlar günlerce basınımızda "TMO da Vur
gun", " TMO Soygunu", "Un Çetesi", "Un Çetesi ve AKP'li Başkan" gibi başlıklarla yer almıştır. 

Nitekim DDK raporunda konu ile ilgili şu görüşlere yer verilmiştir: "Dahilde işleme rejimi kap
samında yapılan satışlar tamamen görev zararı ile sonuçlanmış hem vadeli hem de yüklenime dayalı 
yapılan bu alımlarda gerekli denetim olanaklarının olmaması nedeniyle hububatın bir bölümünün 
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yurt içine sürüldüğü söylentisi bile piyasa dengesini ve fiyat sistemini bozmuş, üreticinin Ofis fiyat
larına bir diğer ifadeyle Ofis politikalarına güveni sarsılmıştır." Bunun sonucu da, bir taraftan üre
tici zarar etmiş, diğer taraftan devletin hazinesi görev zararı ödemek zorunda kalmış, TMO da 
yandaşlann kasalarına kâr trasfer etmiştir. 

Yukarıda açıklanan görev zararları içerisinde fındık alımından kaynaklanan görev zararı bulun
mamaktadır. Bu görev zararlarının üreticiyle hiçbir ilgisi olmayıp sadece TMO'nun yanlış ve yanlı 
politikalarının bir sonucu olduğunu ifade etmek gerekir. 398.000 ton fındak TMO stoklarında bek
letilmekte, faiz giderleri de fındık maliyetine eklenerek bilanço makyajlaması yapılmaktadır. 

4- TMO'nun borcu da 3 kat artmıştır. 

2002 yılı sonunda 1,18 Milyar YTL olan TMO'nun borcu; 2003 yılında 1,40 Milyar YTL, 2004 
yılında 1,89 Milyar YTL, 2005 yılında 1,88 Milyar YTL, 2006 yılında 2,55 milyar YTL ve 2007 yı
lı sonunda da 2,82 Milyar YTL'ye çıkmıştır. Bu süreçte 2003 ve 2004 yıllarında da 367 Milyon YTL 
tutarında sermaye artışı yapılmıştır. Sermaye artışının etkisi de dikkate alındığında 2002 yılına göre 
borçlarda 3 kat bir artış söz konusu olmuştur. Buna rağmen stok kalemlerinde aynı dönemde mey
dana gelen artış ise 1,5 katıdır. Bir başka ifadeyle, borçlarda 2,3 Milyar YTL'ye varan bir artış olur
ken stoklardaki artış 569 Milyon YTL olmuştur. Yani borçlardaki artışın nedeni TMO'nun aldığı 
ürünler değildir. 

10/09/2007 tarih ve 2007/12597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ofis'e 2008 Mayıs ayı sonu
na kadar 800 bin ton buğday ve mahlut, 300 bin ton arpa, 300 bin ton da mısır ithal etme yetkisi ve
rilmiştir. 

Dünyanın 8. büyük hububat ihracatçısı olan Türkiye'nin, hububat ithal eder duruma düşürülmesi, 
kendi çiftçimize aktaracağımız kaynakların yabancı üreticiye aktarılması anlamına gelmektedir. 

Özetle, TMO, yukarıda da izah edildiği üzere, yurtta hububat fiyatlarının üreticiler açısından 
düşmesini, tüketiciler açısından yükselmesini engelleyici tedbirleri almayarak; hem üreticinin zarar 
etmesine hem de tüketicinin pahalıya ekmek ve hububat tüketmesine, bunlarla birlekte devlet hazi
nesinin de çok yüksek seviyelerde görev zararı ödemesine ve kurumun borçlarının 2002 yılına göre 
3 kat artmasına neden olmuştur. Kurumun, bu süreçte Hükümetle siyasi yakınlığı, hatta akrabalığı 
olan bazı kişi ve firmalara çıkar sağladığı iddiaları, piyasanın içinde olanlar tarafından dile geti
rilmektedir. 

Sonuç olarak, TMO'nun hububat piyasalarını düzenlemekte yetersiz kaldığı, üretici ve tüketi
ciyi koruyamadığı, bazı kişi ve firmalara haksız kazanç ve çıkar sağlayarak görev zararı adı altında 
Devlet Hazinesini zarara uğrattığı iddialarının afaştırılması ve Kurumu piyasa düzenleyici bir yapı
ya kavuşturmak için gerekli önerilerin ortaya konulması amacıyla, Anayasamızın 98 ve İç Tüzüğün 
104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekmektedir. 

# 



TÜRKİYE B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 2 

90 İNCİ BİRLEŞİM 
15 NİSAN 2008 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

_3̂  

5 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPLLMASLNA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLIFLERİ İLE 
KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

6_ 

7 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 119 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak 

görüşülmesi ve birinci bölümün 1 ila 30 uncu maddelerden, ikinci bölümün 31 ila 60 inci maddeler
den, üçüncü bölümün 61 ila 66 ncı maddelerden, dördüncü bölümün 67 ila 74 üncü maddelerden, 
beşinci bölümün 75 ila 84 üncü maddelerden, altıncı bölümün ise 85 ila 96 ncı maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 25.3.2008 tarihli 81 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 
1.- 90 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının; İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak 

görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümünün iki geçici madde 
dahil olmak üzere 23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
16.4.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 
17.4.2008 Perşembe - Saat: 11.00 

* Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu 
16.4.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 
17.4.2008 Perşembe - Saat: 10.30 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
17.4.2008 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
90 İNCİ BİRLEŞİM 15 NİSAN 2008 SALI SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

^ Rp 

5 _ MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

£tk 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 

Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 Milletvekilinin, termik santrallerin 
çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/3) (**) 

4. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 38 Milletvekilinin, Trakya ve İstanbul İlinde 
çevre konularındaki gelişmelerin Ergene Çevre Düzeni Havza Planına etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) (**) 

5. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin, Kırklareli İli Vize İlçesindeki 
bir arazi ile ilgili iddiaların ve bu arazi üzerinde kurulması planlanan çimento fabrikasının çevre 
üzerindeki muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/12) (**) 

6. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

8. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

9. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve 
okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

10. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
(**) Görüşmeleri yarım kalan Meclis araştırması ve genel görüşme önergelerini gösterir. 

- 4 - 90 İNCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
12. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

13. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

14. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

15. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, Adana'daki lagünlerin 
karşı karşıya bulunduğu çevresel risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) (**) 

16. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 

17. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

18. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

19. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 Milletvekilinin, Bartın'da 
kurulması planlanan termik santralin olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) (**) 

20. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

21. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 22 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki 
madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) (**) 

22. - Konya Milletvekili Hasan Angı ve 19 Milletvekilinin, Konya Kapalı Havzasındaki su 
kaynaklarının karşı karşıya bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) (**) 

23. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28 Milletvekilinin, Akşehir ve Eber Göllerindeki 
kirlilik ve diğer çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) (**) 
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24. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 

fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

25. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

26. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

27. - Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki 
madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevrenin korunması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) (**) 

28. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/48) 

29. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

30. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

31. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

32. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

33. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/55) 

34. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehrindeki 
kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/56) (**) 
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35. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

36. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

37. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, balık çiftliklerinin çevreye ve 
turizme olumsuz etkilerinin araştırılarak su ürünleri yetiştiriciliğinin çevreyle uyumlu 
gerçekleştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59)(**) 

38. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da depreme yönelik 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/60) 

39. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

40. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 23 Milletvekilinin, Eber Gölündeki 
çevre kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/62) (**) 

41. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması 
gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

42. - İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 Milletvekilinin, altm arama faaliyetlerinin 
hukuki durumu ile çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) (**) 

43. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van ilinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/65) (**) 

44. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul'daki trafik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

45. - Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 26 Milletvekilinin, taşkömürü üretimindeki 
sorunların ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

46. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, Küçük Menderes Nehrindeki 
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) (**) 
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47. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp 

ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

48. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 24 Milletvekilinin, Artvin-Cerattepe'deki 
madencilik faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) (**) 

49. - Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında 
tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

50. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlarının yer 
seçimindeki sorunların ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

51. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

52. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 

53. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî 
Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

54. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya'daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

55. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'daki imar 
uygulamaları ve plan tadilatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

56. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

57. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, spor klüplerinin 
mali sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/80) 
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58. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 

sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

59. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altın madenciliğinin 
bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

60. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle kamu 
kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

61. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölündeki 
çevre sorunlarının araştırılarak Gölün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) (**) 

62. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme 
yöntemi ve yeterliliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

63. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu 
Projesi'nin durumunun araştırılarak tamamlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

64. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, Van Gölündeki çevre 
sorunlarının ve Gölün potansiyelinin araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) (**) 

65. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazı Tübitak ve Aselsan 
çalışanlarının şüphe uyandıran ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

66. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 Milletvekilinin, başta Afşin-
Elbistan olmak üzere termik santrallerin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) (**) 

67. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/90) 

68. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve 25 Milletvekilinin, Türk spor sektörü ve 
alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) 

69. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

70. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 
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71. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, milli eğitimdeki sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

72. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kaçakçılığı ve yasa dışı 
göçmen hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

73. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

74. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

75. - İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner ve 25 Milletvekilinin, İsparta İlindeki göllerin 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/98) (**) 

76. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 Milletvekilinin, Bursa ve çevresinde 
yaşanacak muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

77. - Malatya Milletvekili Mehmet Şahin ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

78. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, balık çiftliklerinin çevre ve 
turizm üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/101) (**) 

79. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 

80. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, patates üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

81. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

82. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 
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83. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal örgütlenme ve 

faaliyetlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

84. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve 
kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

85. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, iç göçün nedenlerinin ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

86. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, kış şartları nedeniyle Doğu 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

87. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

88. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

89. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

90. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı 
ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/115) 

91. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

92. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/117) 

93. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

94. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 39 Milletvekilinin, denizlerdeki kirliliğin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) (**) 

95. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin, başta Kütahya'da olmak 
üzere meydana gelen tren kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

- 1 1 - 90 İNCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
96. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 

sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

97. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 58 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyeler başta olmak üzere il ve ilçe merkezi olmayan belediyelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

98. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

99. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBİRLİK'in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/125) 

100. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Süha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

101. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi 
borçlularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

102. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

103. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'den Suriye'ye göç 
etmiş ve vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

104. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin 
eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

105. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

106. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

107. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim 
sistemindeki yerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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108. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler 

alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

109. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

110.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasmdaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

111.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel 
kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

112. - Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Çaldağ nikel 
yatağının işletilmesi konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

113.- Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlindeki enerji sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

114. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

115.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki kayıt dışı 
istihdam, taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

116.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Kahramanmaraş'ta Narlı 
Ovasına kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) (**) 

117.- İsparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 Milletvekilinin, Eğirdir Gölü ve 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/146) (**) 

118. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL özelleştirmesinin 
doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

119.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 
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120. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlamasında 

yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/149) 

121. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

122. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu başta 
olmak üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

123. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

124. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen 
İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

125.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık'ta 
kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

126. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

127. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

128.- Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh 
Vadisindeki bitki örtüsünün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

129. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

130. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/159) 

131.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Boğaziçi'ndeki 
kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTTRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
132. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi 

için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

133.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, pamuk tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/162) 

134. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki Nevruz kutlamaları 
başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

135.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının 
araştırılarak stratejik enerji politikası izlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

136.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Nevruz 
kutlamalarında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

137. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

138. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki 
artış ve sektördeki yeterliliğin araştırılarak tarım politikalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 
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1. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/239) 
2. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, medyadaki kadın ve magazin 

programlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/243) 
3. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir vakfın İstanbul'da yaptığı bir toplantıya 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/244) 
4. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'da şehiriçi minibüslerin yenilenmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/246) 
5. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, sezon sonunda işsiz kalan turizm çalışanlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/247) 
6. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, bir belediyenin kanalizasyon projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 
7. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 

sağlanmasına ve maden firmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) 

8. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, sebze ve meyve ihracatındaki ilaç kalıntısı 
analizine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/266) 

9. - Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Ege Bölgesinde verimliliği artırma projesi 
uygulanan illere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

10. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, basın yayın kuruluşlarına yönelik idari 
yaptırımlara ve açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) 

11. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

12. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, bir fabrikadaki greve ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

13. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, geçici personel statüsündeki çalışanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/277) 

14. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, smır ötesi askeri harekat yetkisinin 
kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

15. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ödül töreninde yaşanan olaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 

16. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Alanya Kalesindeki tarihi mescidin onarımına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/290) 

17. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, sanayide doğalgaz kullanımının özendirilmesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

18. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki Kütüphanesinden Konya'ya gönderilen 
yazma eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

19. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bakanlar Kurulu üyelerinin yurt dışı gezilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/295) 

20. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünün 
taşınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

21. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarının 
geçici personel olarak istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/299) 

22. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, keçi yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

23. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, primlerini ödeyemeyen BAGKUR'lulara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

24. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler ilçesinin banka şubesi ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/312) 

25. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Yamansaz bölgesindeki yapılaşmaya 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 
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26. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik Tapu Müdürlüğüne ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 
27. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu'ya havaalanı, liman ve çevre yolları yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 
28. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Eti Bor 

Genel Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
29. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, işsizlik oranına ve işsizlikle mücadeleye ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/318) 
30. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, AB'nin Katılım Öncesi Mali Aracının 

kullanılacağı illere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
31. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, banka kredilerini ödeyemeyenlerin 

mağduriyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/323) 

32. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, satın alma gücüne ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/325) 

33. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Yamansaz bölgesinin korunmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

34. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, SSK ve Emekli Sandığı mensubu hastaların 
işitme cihazlarının karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/328) 

35. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

36. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iş dünyasının rekabet gücünün artırılmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/332) 

37. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sanayide kullanılan elektriğe yapılan zammın iş 
dünyasına etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

38. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kent aydınlatmasına ve elektrik enerjisi 
tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

39. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı gazete yazarlarına ve televizyon programı 
yapımcılarına ödenen ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) 

40. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'in, petrol kaçakçılığı kapsamında dağıtılan ikramiyeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

41. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, belediyelere yapılan acil ödenek yardımlarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

42. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sera gazları şahmına ve Kyoto Protokolünün 
imzalanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/347) 

43. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, yurt dışı gezilerinin harcırahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/351) 

44. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Konut Edindirme Yardımlarının ödenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/352) 

45. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

46. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, hane halkı borç yüküne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

47. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sınır güvenlik sistemlerine ve kapatılan sınır 
karakollarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

48. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarının 
eczacılara olan borçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) 

49. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

50. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TÜBİTAK'ın desteklediği projelere ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydm) sözlü soru önergesi (6/372) 
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51. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki hava kirliliğine ilişkin Çevre 

ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) 
52. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki küçük esnafın sorunlarına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) 
53. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in teşvik kapsamına alınmasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) 
54. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak elektrik kullanımına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/377) 
55. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Merkez Bankası ve kamu bankalarının İstanbul'a 

taşınmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) 
56. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Ziraat Bankasınca 

kullandırılan tarımsal kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) 
sözlü soru önergesi (6/379) 

57. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ziraat Bankasınca kullandırılan tarımsal kredilere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/380) 

58. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan 
kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

59. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Tarım Kredi 
Kooperatiflerince kullandırılan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/383) 

60. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Suudi Arabistan'daki bazı Osmanlı 
eserlerinin yıkılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

61. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi vatandaşların bazı talep ve sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

62. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki işletmelerin gıda güvenliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) 

63. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, meyve üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

64. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman köylülerinin bazı sorunlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) 

65. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve alternatif desteklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) 

66. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Cem evlerinin ibadet yeri 
sayılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

67. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank ve Vakıfbank Genel 
Müdürlüklerinin İstanbul'a taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

68. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Merkez Bankasının İstanbul'a 
taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

69. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Şeker Fabrikasının alacaklı 
çiftçilere verdiği küspe bedeli fişlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/395) 

70. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Karataş yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) 

71. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, artan gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

72. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozantı-
Ulukışla ve Pozantı- Kemerhisar kısımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/398) 

73. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

74. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir hastaneye ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 
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75. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'e kültür ve kongre merkezi 

yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 
76. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, diğer illerden Gaziantep'e yapılan göçe 

ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 
77. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, karkas et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 
78. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ansiklopedide Türkiye haritasının 

yanlış gösterilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 
79. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, iş güvenliğine ve kazalara ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 
80. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 
81. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 
82. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanından 

(Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/408) 
83. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ATV-Sabah grubunun satım ihalesine ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/409) 
84. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'de bir siyasi partinin kadın kollan 

kongresinin naklen yayınlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru 
önergesi (6/410) 

85. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM eski başkanları için Koruma Müdürlüğü 
memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/411) 

86. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
yakıldığı iddia edilen orman alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/412) 

87. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'de yeni bir devlet hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

88. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir köydeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

89. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, turizmle ilgili bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

90. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul 
yapımıyla ilgili kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

91. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) 

92. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, girişimcilerin engellendiğine yönelik bir 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/418) 

93. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

94. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gıda üretim yerlerinin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

95. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
ödenmesi gereken prime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

96. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, büyük mağazaların piyasada oluşturduğu bazı 
sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

97. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) 

98. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e 
sağlık kampusu yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

99. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gazipaşa'da kara nokta olarak belirlenen 
kavşaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 
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100. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet 

Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/426) 
101.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru çiçek 

üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 
102. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan derneklere 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 
103. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Kepez Gülveren Mahallesinin şebeke suyunun 

kirliliği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) 
104. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan vakıflara 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/431) 
105.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıda çiçek döneminin sigorta 

kapsamı dışında tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) 
106.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün Türk Telekom'da personelin güvenli 

soruşturmalarının yapılıp yapılmadığına ve haberleşme güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/434) 

107. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki GAP sulama projelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/435) 

108. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

109. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

110. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özel sektörce kurulan sağlık merkezlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

111.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle 
disiplin işlemi uygulanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

112. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta göçün engellenmesine yönelik projelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/441) 

113.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvansal ve bitkisel üretimdeki teşvik 
primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

114. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Türk Telekom ihale şartnamesi taahhütlerinin 
yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/443) 

115. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vize alımında yaşanan sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

116. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, BAĞ-KURTuların sağlık hizmeti alımında 
karşılaştıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/445) 

117. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, nüfusu ikibinin altında olan 
belediyelerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

118. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'daki ruhsatsız işyerlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

119. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'da kaçak işçi çalıştıran işyerlerinin 
denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/449) 

120.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bazı belediyelerin kapatılarak 
Malatya Belediyesi sınırları içine alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) 

121. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

122. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara'ya 
taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

123. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, TCDD'de çalışan mevsimlik işçilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

124. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, sigortasız çalıştırmanın önlenmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 
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125.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, il müdürlüklerine gönderilen bir yazıya ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 
126. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iplik ithalatının yerli iplik ve pamuk üreticilerine 

etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 
127. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ilköğretim okullarındaki ve bir lisedeki öğretmen 

açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 
128. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hipermarketlerin çalışma saatleri ve yerlerine 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 
129. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, transgenik tohum çalışmalarına ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 
130.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Bologna sürecinde üniversitelerdeki çalışmalara 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 
131.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) 
132.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara'ya 

taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 
133. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yurt dışından satın alınan ve satılan elektriğe 

ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 
134. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İlgaz Dağında turizmin geliş

tirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 
135. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün bahşişle 

ilgili açıklamasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 
136. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, bahşişle ilgili açıklamalara ilişkin Bayındırlık 

ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 
137.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Anayasa değişikliği sırasında Meclis 

çevresinde görevlendirilen emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/468) 

138.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Katar Emirinin Türk heyetine hediye verip 
vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) 

139. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, demiryollarındaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

140. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, bir televizyon programına uygulanan cezaya 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/471) 

141. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu İl Genel Meclisi Başkanı ile ilgili iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 

142. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

143. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'da verilen yeşil kartlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

144. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, YÖK bursu ile yurt dışına gönderilenlere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

145. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için burslu 
olarak yurt dışına gönderilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

146. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, borçlu esnafın desteklenmesine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

147. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

148.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ücreti karşılığında çalışan 
öğretmenlerin sorunlarına ve Hakkâri'nin eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/481) 

149. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, buğday ithalatına ve gümrük vergisine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 
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150. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 
151.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TCDD'de tabii afet faslından çalıştırılan geçici 

işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 
152.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 
153. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk 

yapan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 
154. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, halk eğitim usta öğreticilerinin özlük haklarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 
155. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İşsizlik Sigortası Fonundan yararlananlara ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 
156.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 
157. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 5582 sayılı Kanun kapsamında konut kredisi 

kullananlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/491) 

158.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te kent içi ulaşım sözleşmesi 
kapsamında mağdur olan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/492) 

159.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir 
üsteğmene ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

160. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Düzlerçamı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası 
dışına çıkarılan alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

161. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kaçak akaryakıt kullanımına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

162. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, personel maaşlarını iyileştirme çalışmalarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) 

163. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, bazı yöneticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

164. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Afşin ve Elbistan'daki kömür 
rezervinin planlı değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/498) 

165. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep Organize Besi Bölgesine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

166. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, kredi kartı borçlularına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/501) 

167. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

168. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, belediye başkanlarına makam ve temsil tazminatı 
ödemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

169. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, İl Genel Meclisi üyelerinin sosyal ve özlük 
haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

170. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, öğretmen atamalanndaki kontenjanlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

171.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bazı belediyelerin 
kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

172. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, usta öğreticilerin sosyal güvenlik haklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 

173.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinin 
belediye gelirlerine etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

174. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, belediyelere yapılacak afet yardımlarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) 

- 22 - 90 İNCİ BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 
175.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kamuda bahşişle ilgili bir açıklamasına ilişkin 

Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 
176. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal-Tokat demiryolu çalışmalarına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) 
177. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşların değerlerine ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 
178. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, İstanbul-Muş seferini yapan uçaktaki bir arızaya 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 
179. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, YÖK Başkanı hakkında soruşturma izni 

verilmeyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 
180.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tasfiye halindeki bir fınans kurumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) 
181.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait 

arsayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) 
182. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TPAO Genel Müdürünün bir enerji şirketinde 

çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) 
183.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 
184. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, televizyon dizilerindeki bazı sahnelerin 

sürelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/519) 
185. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, dövizli askerlik hizmeti 

uygulamasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 
186. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Vakıflar Kanunu kapsamında 

iade edilecek taşınmazlara ve tazminat ödeneceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/521) 

187. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sözleşmeli personel istihdamına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

188.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, şehit ve gazi yakınlarının 
istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

189.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tüketicilerin yaygın şikayetlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/524) 

190. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

191.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Akhisar Devlet Hastanesi ek bina inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

192.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki sağlık personeli açığına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

193. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/528) 

194. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

195. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iplik ithalatında uygulanan vergi 
oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 

196. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırklareli Tarım İl 
Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendislerinin sınava tabi tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

197.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, GAP Acil Eylem Planı 
kapsamındaki yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü 
soru önergesi (6/532) 

198. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, camilerin elektrik giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/533) 

199. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, fındık ithalat iznine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 
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200. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, TOKİ'nin inşaat sektöründeki yerine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 
201. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, SHÇEK yurtlarında yaşanan bazı olaylara ilişkin 

Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/536) 
202. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 
203. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, başhekim yardımcılarının sayılarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) 
204. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'ya bağlı bölge müdürlüğü 

olup olmadığına ve bir kadroya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 
205. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO çalışanlarının sağlık 

sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 
206. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eşdeğer ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü 

soru önergesi (6/541) 
207. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, teşhis ve tedavide kullanılan ilaçlara ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 
208. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yolsuzluk operasyonlarına ilişkin Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 
209. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 

müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 
210. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'daki dilencilere ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/545) 
211.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TCDD arazilerindeki imar değişikliklerine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 
212. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Gar Önü Kavşak Projesine ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) 
213. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'in, dane mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 
214. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince bastırılan 

İstanbul Bültenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 
215. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, buğday stoku ve un fiyatlarına ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 
216. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Kemer karayoluna yapılacak tünellere 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 
217.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki İlçesinin su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 
218.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, İzmir-Ankara hızlı tren projesine ve tren 

kazalarına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/553) 
219. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki okul ve öğretmen açığına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 
220. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir baraj inşaatına ilişkin Çevre ve 

Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 
221. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'ye yeni bir devlet hastanesi yapımına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 
222. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 
223. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 
224. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayolunun bölünmüş yol 

yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 
225. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesine ek ödenek verilmesine ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 
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226. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı belediye ve köylerin Çiftlik Belediyesine 

katılım sürecine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/561) 
227. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, Niğde'deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan 

yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/562) 
228. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Çamardı İlçesinde yeni bir baraj yapımına ilişkin 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 
229. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bir bedesten ve kervansarayın restorasyonuna ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/564) 
230. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Kalesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve 

Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 
231.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 
232. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvansal üretimin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 
233. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 

Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/568) 
234. - Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılarının 

atama şartlarına uyup uymadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/569) 
235. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 
236. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı 

kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 
237. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite mezunlarından polis alımına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 
238. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir 

düzenlemeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 
239. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir üstgeçitteki büfelerin 

kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 
240. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doktorların aldıkları ücrete ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/575) 
241. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'm, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 

Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/576) 
242. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Çivril Devlet Hastanesindeki bir ölüm olayına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 
243. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir yörenin kültür ve turizm koruma ve gelişim 

bölgesi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 
244. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, OSB'lere doğalgaz işletmeciliğinde uygulanan 

iskonto oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 
245.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, cep telefonu kullanımındaki vergilere ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 
246. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Büyükorhan İlçesindeki bazı gölet inşaatlarına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/581) 
247. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Büyükorhan İlçesindeki bir gölete ilişkin 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 
248. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Keleş İlçesindeki bir gölete ilişkin Çevre ve 

Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 
249. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, köylerdeki boş okulların değerlendirilmesine 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 
250. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/585) 
251. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin yönetimine ilişkin Devlet Bakanından 

(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/586) 
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252. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 
253. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, yayınlanan bazı dizilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi(6/588) 
254. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki okul müdürlerine ve ÖSS'deki başarı 

durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 
255. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 
256. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı 

olan kardeşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 
257. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Karaçoban Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda bir 

öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 
258. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ilköğretim okulunda 10 Kasım töreni yapılmadığı 

iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 
259. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 
260. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. X - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Bülent Baratalı'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir 
Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün; 5510 Sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; 
Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 19 Milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Sivas Milletvekili 
Muhsin Yazıcıoğlu'nun; Engelli Memurların Emekliliğini Düzenleyen 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu 
Maddesinin (j) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent 
Baratalı'nın; 3201 Sayılı "Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"da Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 24 Milletvekilinin; 5510 
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4 Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 12 Milletvekilinin; 
Sanatçıların Sosyal Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/465, 2/30, 2/31, 2/37, 2/64, 2/71, 2/79, 
2/136, 2/147, 2/149) (S. Sayısı: 119) (Dağıtma tarihi: 18.3.2008) (**) (*) 

2. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/478) (S. Sayısı: 93) (Dağıtma tarihi: 14.1.2008) 

3. - Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/480) 
(S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 17.1.2008) 

4. - Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın; Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın; Çarşı ve Mahalle 
Bekçilerinin Hizmet Sınıfının Değiştirilmesine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 13 Milletvekilinin; Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/132, 2/143, 2/144, 2/157) 
(S. Sayısı: 120) (Dağıtma tarihi: 19.3.2008) 

5. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/435) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

6. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 90) 
(Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/443) (S. Sayısı: 84) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan kanun tasarısı ve tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
8. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

14. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

16. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 27) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

18. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
23. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 

Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

27. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

29. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

30. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

31. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

34. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

35. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 
(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 

36. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 
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37. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan islam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/306) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

41. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının 
Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Savunma 
Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

43. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 27.12.2007) 

44. X - Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 3.1.2008) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 88) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

46. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından 
Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

47. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar Ödeneklerinin 
Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (S.Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

48. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

49. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

50. - Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

- 3 0 - 90 İNCİ BİRLEŞİM 
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51. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

52. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/122) 
(S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

53. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin 
Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/321) (S. Sayısı: 113) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

54. X - Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

55. X - İstanbul Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim-
Araştırma Yerleşkeleri Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/512) (S. Sayısı: 115) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

56. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

57. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

58. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı:T26) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) 

59. - İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 2 Milletvekilinin; Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (2/187, 1/446, 1/509, 
1/513) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) 

60. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma 
Komisyonu Raporu (1/503) (S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) 

61. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) 

62. - Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Savunma Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 2.4.2008) 

63. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

64. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

65. X - Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli İyileştirilmesine İlişkin 
Mutabakat Muhtırası ve Buna Dair Mali Yönetim Esasları Dokümanının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/533) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma 
tarihi: 11.4.2008) 
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