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I Ç I N D E K I L E R 
Sayfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 888 

II. - GELEN KÂĞITLAR 889 

III. - YOKLAMA 940 

IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 896 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DİŞİ KONUŞMALARI 896:905 
1.- İstanbul Milletvekili Reha Çamuroğlu'nun, cemevlerine ilişkin gün

dem dışı konuşması ile İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Tunceli Mil
letvekili Kamer Genc'in aynı konuda açıklaması ile Devlet Bakanı Mustafa 
Said Yazıcıoğlu'nun cevabı 896:899 

2.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, 30 Haziran Emekliler 

Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şa-

hin'in cevabı 900:903 

3.- Niğde Milletvekili Mümin İnan, ülkemizdeki işsizlik sorununa ve 

uygulanmakta olan asgari ücrete ilişkin gündem dışı konuşması 903:905 
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V.- AÇIKLAMALAR 
1.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Denizcilik ve Kabotaj Bay-

ramı'na ilişkin açıklası 
2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Avrupa Konseyi Parlamenter 

Meclisinde Türkiye hakkında yapılan görüşmelerde alınan karara ve yayın
lanan bildirilere ilişkin açıklaması 

3.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Mersin Milletvekili Mehmet 
Şandır'ın konuşmasında geçen bir ifade nedeniyle açıklaması 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER 
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal Toptan'ın, Ukrayna 

Parlamento Başkanı Arseniy Yatsenyuk'un resmî davetine icabetle yapacağı 
ziyarete katılacak olan Parlamento heyetini oluşturmak üzere siyasi parti 
gruplarınca bildirilen isimlere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/481) 

2.- Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Orhan E Gümrükçoğlu'nun İsviçre'ye 
yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezke
resi (3/482) 

3.- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun İsrail'e yaptığı resmî ziyarete 
katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/483) 

B) ÖNERGELER 
1.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın (6/579) esas numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/68) 
2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un (6/692) esas 

numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/69) 
3.- Tokat Milletvekili Osman Demir'in, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/71) 
4.- İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar'ın, Çevre Komisyonu üyeli

ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/72) 
5.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Gider Vergileri Kanununda De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifı'nin (2/192) İç Tüzük'ün 37'nci 
maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/70) 

C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 milletvekilinin, Malatya ilinin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

2.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 milletvekilinin, Manisa ili
nin sorunlarının araştırılarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması ge
reken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/234) 

3.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 milletvekilinin, sokakta yaşa
yan ve çalışan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 
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Sayfa 
VII.- MECLİS SORUŞTURMASI 917,925,929 
A) ÖN GÖRÜŞMELER 917:925,925:929,929:937 
1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 57 milletvekilinin, yasa 

dışı dinlemelere zemin oluşturdukları ve himaye ettikleri; özel hayatın giz
liliği ve korunması ile haberleşme hürriyeti ve gizliliği hak ve ilkelerinin 
yoğun ve keyfi şekilde ihlal edilmesine göz yumdukları; bu suretle görevle
rini kötüye kullandıkları iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay haklarında Meclis soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi (9/2) 917:925,925:929,929:937 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 929 
1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bartın Milletvekili 

Yılmaz Tunç'un, konuşmasında partisine sataştığı iddiasıyla konuşması 929 

IX.- SEÇİMLER 937 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 937 
1.- Plan ve Bütçe, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Çevre Ko

misyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim 937 
B) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 93 7:938 
1.- (10/203) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 937:938 

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 939 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 939:940,941:973 
1.- Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı: 223) 939 
2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili 

Nihat Ergün ve 16 Milletvekilinin, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/241) (S. Sayısı: 248) 939:940,941:973 

XI- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 974 
1.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, çay alım fiyatlarına ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 
cevabı (7/3537) 974 

2.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, İskenderun Limanı'na 
işlerlik kazandırılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/3539) 975 

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yunusemre Vakfı Mütevelli 
Heyeti üyelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/3547) 976:978 
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4.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, Türk Telekom'un satışına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 
(7/3548) 

5.- Manisa Milletvekili Erhan Akçay'ın, demir ve çelik fiyatlarındaki ar
tışa ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan'ın ce
vabı (7/3567) 

6.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, demir-çelik fiyatlarındaki 
artışa ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan'ın 
cevabı (7/3568) 

7.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, gıda fiyatlarındaki artışa 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker'in cevabı (7/3579) 

8.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Hatay'da su ürünleri 
üretimindeki azalmaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/3582) 

9.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Hatay'da tarıma da
yalı sanayinin geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köy
işleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/3583) 

10.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bazı firmaların elektrik borçla
rının yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (7/3584) 

11.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, İskenderun'da ku
rulacak termik santrale ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/3598) 

12.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, felsefe grubu öğret
menlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/3612) 

13.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir ilköğretim okulu mü
dürünün şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3617) 

14.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, hayvancılıktaki destek
leme uygulamalarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker'in cevabı (7/3631) 

15.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Riva Havzasının ko
runmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun ce
vabı (7/3650) 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a il dışından otlat
maya getirilen hayvanlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın 
cevabı(7/3664) 

17.- Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nun, bazı kamu alacakla
rının uzlaşma ile tahsiline ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakı
tan'ın cevabı(7/3672) 
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18.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, denetlenen medya kuru
luşlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/3673) 

19.- Yalova Milletvekili Muharrem tnce'nin, bir lisenin müdürü ve bir 
öğretmen hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3675) 

20.- İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın, Sümer Halının 
kapatılmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağ
layan'ın cevabı (7/3681) 

21.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, bir genelge doğrultu
sunda yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çe
lik'in cevabı (7/3714) 

22.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, okul ulaşımında zorluk ya
şayan öğrencilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in ce
vabı (7/3715) 

23.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Anadolu Jet Projesi'ne iliş
kin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın ce
vabı (7/3718) 

24.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Anadolu Jet seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 
(7/3719) 

25.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla'da ödenmeyen arıcılık 
destek primlerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker'in cevabı (7/3727) 

26.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Artvin'de su kullanım 
hakkı anlaşmalarına konu olan ırmaklara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/3749) 

27.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, FM Ulusal Frekans Pla-
nı'na, 

- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, FM Ulusal Frekans Planı'na, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/3755, 

3756) 
28.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, fınansal kiralamadaki 

KDV oranına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 
(7/3771) 

29.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bazı sendikalara kesilen 
aidatlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/3772) 

30.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un tarım ve hayvancılıktaki des
teklemelere, 

- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sulamada kullanılan elek
triğin kesilmesine ve çiçekçilik sektörüne, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 
cevabı (7/3778, 3779) 
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31.- İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın, öğretmenlerin 
ek ders ödemelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı (7/3782) 

32.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'm, elektrik dağıtım hatla
rının yer altına alınmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakı
tan'ın cevabı (7/3786) 

33.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sulamada kullanılan 
elektrik borçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın ce
vabı (7/3787) 

34.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'deki bazı gö
revlendirmelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ay-
dın'ın cevabı (7/3790) 

35.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon ka
bulüne, 

- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT Genel Müdürü hakkındaki bazı 
iddialara, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/3794, 
3829) 

36.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Yenişehir ilçesindeki bir 
köprü sorununa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
(7/3800) 

37.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon 
kabulüne ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı 
(7/3824) 

38.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bir sulak alan koruma bölge
sinde golf tesisi ve villa yapılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Ba
kanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/3851) 

39.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Karacabey sahillerinden 
kaçak kum çekilmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu'nun cevabı (7/3853) 

40.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT Genel Müdürü hak
kındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın ce
vabı (7/3859) 

41 . - Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, hazır giyim sektörünün 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağ
layan'ın cevabı (7/3889) 

42.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı per
soneline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun ce
vabı (7/3891) 

43.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Ku
rulu Başkanının görevden alınmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nm cevabı (7/3893) 
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44.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, tarımsal kal
kınma kooperatif ve birliklerinin borçlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/3918) 1082:1084 

45.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki orman 
köylülerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun ce
vabı (7/3920) 1085:1087 

46.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, kadın yöneticilere iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3941) 

47.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon ka
bulüne ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nev
zat Pakdil'in cevabı (7/4140) 1088:1093 

48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, Dolmabahçe Saray'ın-
daki bazı eşyaların Cumhurbaşkanlığınca istendiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı 
(7/4223) 1094:1095 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla 

Mücadele Günü'ne, 
Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'daki kara yolu çalışmalarına ve ulaşım alanındaki ge

lişmelere, 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras, Emekliler Haftası'na, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

A Millî Futbol Takımı'mızın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında gösterdiği başarı nedeniyle: 
İzmir Milletvekili Oktay Vural, 
İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 
Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, 
Birer konuşma yaptılar. 

Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın (6/737), (6/754) ve (6/755) esas numaralı sözlü sorularını geri 
aldığına ilişkin önergesi okundu; soruların geri verildiği bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 milletvekilinin, hayali ihracat ve dâhilde işleme 
rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarının araştırılarak (10/230), 

Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 30 milletvekilinin, orman yangınları konusunun araştırıla
rak önlenmesi ve etkin mücadele için (10/231), 

Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 milletvekilinin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hasta
lığı konusunun araştırılarak (10/232), 

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmele
rinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l 'inci sırasında bulunan Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 

(1/568) (S. Sayısı: 223) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddeye ilişkin komisyon raporu henüz 
gelmediğinden, ertelendi. 

2'nci sırasında bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili 
Nihat Ergün ve 16 Milletvekilinin, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerin
den Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifı'nin (2/241) (S.Sayısı: 248) görüşmelerine devam edile
rek 6'ncı maddesine kadar kabul edildi, 6'ncı maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, konuşmasında Hükü
mete sataştığı, 

Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, sözlerinin yanlış anlaşıldığı, 
İddiasıyla birer konuşma yaptılar. 
İstem üzerine yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 1 Temmuz 

2008 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.09'da son verildi. 
Nevzat PAKDIL 

Başkan Vekili 
Murat ÖZKAN 

Giresun 
Kâtip Üye 

Fatma SALMAN KOTAN 
Ağrı 

Kâtip Üye 
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No.: 177 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

27 Haziran 2008 Cuma 
Tasarı 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı (1/616) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2008) 

Teklifler 

1.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/291) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2008) 

2.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in; Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik Enerjisi Tarife
lerine İlişkin Kanun Teklifi (2/292) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2008) 

3.- Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve Konya Milletvekili Hasan Angı'nın; 5174 Sayılı Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/293) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2008) 

4.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili 
İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/294) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2008) 

5.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 12 Milletvekilinin; 10.07.2004 Tarihli ve 5216 
Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/295) 
(İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.2008) 

Raporlar 

1.- İstanbul Milletvekili Mesude Nursuna Memecan ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üs-
tün'ün; 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ile 
5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in; Konut Edindirme Yardımı Hak Sahip
lerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/285,2/284) (S. Sayısı: 264) (Dağıtma tarihi: 27.6.2008) (GÜNDEME) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı Diyalog ve 
İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumunun İstan-
bulda Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 27.6.2008) (GÜNDEME) 
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No.: 178 
1 Temmuz 2008 Salı 

Tezkereler 

1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/478) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2008) 

2.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/479) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2008) 

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi (3/480) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2008) 

Rapor 

1.- Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/568) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.7.2008) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, uygulama imkanı kalmayan kanunların yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

2.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı bir firmanın teşvikten yararlanarak 
yatırım yapmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18/6/2008) 

3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, faiz oranlarındaki artışın etkilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/821) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4140) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2008) 

2.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Suudi Arabistan'a tarım arazisi satılacağı iddiasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4141) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008) 

3.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4142) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008) 

4.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, özelleştirilen sigara fabrikaları çalışanlarının Yaprak 
Tütün İşletmelerinde görevlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4143) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008) 

5.- Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz'ın, basın ilanlarının yayımlanmasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4144) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008) 

6.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Ayvalık'ta mülteci kabul merkezi açılmasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4145) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008) 

7.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının İzmir'in şebeke 
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suyuyla ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4146) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/6/2008) 

8.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Türk devlet ve topluluklarından gelen öğrencilerin des
teklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4147) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

9.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Gazi Üniversitesi arazilerinin ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4148) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

10.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, yerel basının ilan gelirlerinden mahrum kalacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4149) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

11.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, SHÇEK'de yetişen gençlerin işe yerleştirilmelerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4150) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

12.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, akaryakıt kaçakçılığı konusundaki Meclis Araş
tırması Komisyonu raporundaki bulgu ve önerilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4151) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

13.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, MİT'in arşiv ve güvenlik soruşturmalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4152) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yerel gazetelerde ilan yayımına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4153) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

15.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, eğitim sistemiyle ilgili konuşmasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/4154) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

16.- Ankara Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'nın, Diyarbakır, Batman, Siirt kalkınma proje
sine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4155) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

17.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bir köprü yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4156) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008) 

18.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalış
malarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4157) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18/6/2008) 

19.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bazı çalışanların akrabalık durumuna ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4158) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008) 

20.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4159) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18/6/2008) 

21 . - İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Tuzla'daki biyolojik arıtma tesisine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4160) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008) 

22.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Koçali Barajı çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4161) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

23.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4162) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

24.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre 
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hizmetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/4163) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008) 

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köye morg inşasına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/4164) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

26.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, yerel gazetelerin desteklenmesine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4165) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

27.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT'nin işçi sayılmayan geçici personeline ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4166) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

28.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT Genel Müdürü ve yöneticilerinin İsviçre'ye 
maç izlemeye gitmesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4167) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

29.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4168) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18/6/2008) 

30.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, SHÇEK'de yetişen gençlerin istihdamına ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/4169) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

31.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Keçiören Atatürk Çocuk Yuvasının taşınacağı iddia
sına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/4170) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18/6/2008) 

32.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/4171) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18/6/2008) 

33.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, dini özgürlüklerle ilgili açıklamasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4172) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

34.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, dini özgürlüklerle ilgili açıklamasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4173) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

35.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4174) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

36.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, İstanbul'daki bir alanın imar durumundaki deği
şikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4175) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008) 

37.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman'ın, araçlı koruma verilen kişilere ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4176) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008) 

38.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Acıpayam İlçesinde kutlama yapan gençlerin tutuk
lanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4177) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

39.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, Taksim Metro İstasyonundaki bir sergiye ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4178) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

40.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mudanya'daki bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4179) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 
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41.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köyün içinden akan derenin üzerinin kapatılma
sına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4180) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

42.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çeşitli yol ve metro ça
lışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4181) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

43.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bir köydeki sivrisinek sorununa ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/4182) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

44.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Seyhan Nehri üzerindeki asma köprülerdeki tur
nikelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4183) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

45.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4184) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

46.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, iki elektrik şirketine ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/4185) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008) 

47.- İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın, memur maaş artışının yetersizliğine iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4186) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

48.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4187) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

49.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, dış kaynaklı kredi kullanımına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4188) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008) 

50.- İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın, Şarkikaraağaç İlçesindeki vekil yöneti
cilere ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4189) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18/6/2008) 

51.-Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'de 1 Mayıs etkinliğine katı
lan bazı öğretmenler hakkında soruşturma açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/4190) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

52.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4191) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

53.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenme
sine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4192) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

54.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmala
rına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4193) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

55.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, keneden bulaşan hastalıkla mücadeleye ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4194) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008) 

56.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, ön izin belgesi verilen özel hastanelere ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4195) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

57.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, bir hastane müdürü atamasına ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4196) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

58.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, kamu ihalelerine yönelik iddiaların değerlendirilmesine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4197) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 
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59.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Ankara'da Kızılırmak'tan getirilen suyun kullanımına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4198) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

60.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bir müfettiş hakkında açılan soruşturmaya ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4199) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

61 . - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4200) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

62.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ' in, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4201) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

63.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı som önergesi (7/4202) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

64.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, kene ile mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4203) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008) 

65.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Selendi İlçesinde alternatif ürün yetiştirilmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4204) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

66.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, kültür mantarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4205) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

67.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Biga'da çiftçilerin tabi afet sonucu uğradığı zarara 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4206) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

68.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna 
yapılan proje ve faaliyet başvurularına ilişkin Tarım vc Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4207) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

69.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, tohumculuk piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4208) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

70.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman çiftçisinin uğradığı zarara ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4209) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

71.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, tarım ürünlerindeki ilaç kalıntısına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4210) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

72.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, bir köprü yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/4211) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

73.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Bursa çevre yolu projesine ve bölünmüş yol yapı
mına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4212) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

74.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4213) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

75.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, ATV-Sabah satış bedelinin finansmanına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/4214) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/6/2008) 

76.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Simena Antik Kentine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4215) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 
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77.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Zonguldak Vakıflar İl Müdürlüğünün kapa
tılacağı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru öner
gesi (7/4216) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

78.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4217) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008) 

79.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4218) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18/6/2008) 

80.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/4219) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18/6/2008) 

81.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/4220) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18/6/2008) 

82.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/4221) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18/6/2008) 

83.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/4222) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18/6/2008) 

84.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek' in, Dolmabahçe Sarayındaki bazı eşyaların 
Cumhurbaşkanlığınca istendiği iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/4223) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2008 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya İlinin sorunlarının araştırıla
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.06.2008) 

2.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, Manisa İlinin sorunlarının araş
tırılarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/234) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2008) 

3.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2008) 
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1 Temmuz 2008 Salı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Murat ÖZKAN (Giresun) • 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124'üncü Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, cemevleri hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Reha Çamuroğlu'na 

aittir. 

Buyurun Sayın Çamuroğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

/.- İstanbul milletvekili Reha Çamuroğlu'nun, cemevlerine ilişkin gündem dışı konuşması ile 
izmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in aynı konuda açıklaması 
ile Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı 

REHA ÇAMUROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım adına gün
dem dışı konuşmak üzere söz almış bulunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepinizin bildiği üzere geçtiğimiz hafta burada 2 değerli milletvekilimizin soruları üzerine bir 
Sayın Başbakan Yardımcımızın cevabıyla bir kez daha cemevleri konusu gündeme geldi ve tartışıldı. 
Gelişen tartışma ve konu hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Türkiye'de Alevilik ve Alevi vatandaşlarımızın sorun yahut talepleriyle ilgili çözüm arayışları 
gündeme geldiğinde biz sürekli ve ısrarla bir noktayı vurguladık. Bu husus şudur: Siyasetçiler bu me
seleye dinsel değil sosyal bir hadise olarak yaklaşmalı ve konuyu böyle ele almalıdırlar. Alevilik ve 
Sünnilik söz konusu olduğunda yüzlerce yıldır devam edegelen ilahiyat tartışmalarının mevcudiyetini 
hepimiz biliriz. İlahiyat tartışmalarında tarafların birbirlerini ikna ettiklerine de nadiren rast gelinir. Söz 
konusu tartışmalar daha yüzlerce yıl devam edebilir ve bunda da bir sakınca aramaya gerek yoktur. 
Ama sosyal sorunlar çözüm beklerler. Çözülmeyen, çözülemeyen sosyal sorunlar birikir ve genellikle 
de yeni yeni sorunlar üretirler. İşte cemevleriyle ilgili tartışma da bu duruma bariz bir örnektir. 

Dünyanın herhangi bir demokratik ülkesinde, herhangi bir demokratik hükümet, binlerce, yüz 
binlerce vatandaşının "Biz bu mekânlarda ibadet ediyoruz, bu yaptığımız ibadet, bu mekânlar da 
birer ibadethanedir." şeklinde ortaya çıkan tanımlamasını tartışma konusu dahi yapmaksızın kabul 
eder ve gereğini yerine getirir. 

Dünyanın hiçbir Hristiyan ülkesinde bir Protestan kilisesi Katolik kilisesinden onay alınarak 
kurulmaz, kurulamaz. Kaldı ki, binlerce vatandaş daha önce adı sanı duyulmamış bir dine dahi sahip 
olabilir ve bununla ilgili taleplerde de bulunabilirler. Demokratik ülkelerde siyasetçilerin görevi bu 
gibi durumlarda vatandaşların taleplerini dinlemek ve bunların gereğini yerine getirmektir. Önü
müzdeki sorun budur. Beğenir yahut beğenmezsiniz, itikadınıza uyar yahut uymaz; cemevleri iba
dethanedir, cemevlerinde ibadet yapılmaktadır ve bu vatandaşlarımız bizden hizmet beklemektedir. 
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Konu üzerinde şahsi görüşümü kısaca böyle özetledikten sonra, bu konuyu geçen hafta Meclis 
gündemine getiren Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma teşekkür ederken, Cumhuriyet Halk Par
tisi tüzel kişiliğine bir soru sormaktan kendimi alıkoyamayacağım: Bir parti olarak Cumhuriyet Halk 
Partisinin bu konudaki görüşü nedir? Cumhuriyet Halk Partisi cemevlerini ibadethane olarak gör
mekte ve kabul etmekte midir? Eğer cevap olumluysa, CHP bu konularla ilgili herhangi bir teklif ça
lışmasına sahip midir yahut olacak mıdır? 

Hassasiyet belirten sorulan Meclis gündemine taşımak elbette ki önemli bir görevdir. Fakat unu
tulmamalıdır ki, milletimiz bizden sadece sorular değil, aynı zamanda cevaplar ve çözümler bekle
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yarın 2 Temmuz 2008. Bundan tam on beş yıl önce, Sivas 
ilimizde vahşi bir katliamla sarsıldık ve hemen arkasından, cenazeler henüz tümüyle kaldırılmamış
ken, bu kez 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Başbağlar köyünde başka bir katliama tanık olduk. Her 
iki katliamda kaybettiğimiz insanlarımız bizim için eşit değerdedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Çamuroğlu, devam edin. 

REHA ÇAMUROĞLU (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkanım. 

Hatta gönül isterdi ki, bu katliamları anan ve yıl dönümlerinde kınayan insanlarımız bu iki ha
diseyi birlikte lanetlesinler. Çünkü, her iki olay birbirini izah etmektedir. 

Ölmüşlerimiz ve geçmiş acılarımız kadar hatırlamamız gereken başka bir şey daha vardır: O da, 
gelecekte, barış, huzur ve demokrasi içinde bir arada yaşamak irademizdir. Bunun yolu, acılarımızı 
vakar içinde hatırlamaktır. Hiçbir ortak acımızın, belirli militan kesim ve gruplarca seçilmiş trav
malar hâline getirilmesine ve bu acılardan yeni düşmanlıklar üretilmesine izin vermemeliyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. (AK PARTİ sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çamuroğlu. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Evet, buyurun Sayın Anadol. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisinin ismini söyle
yerek soru sormuştur. 

BAŞKAN - Yerinizden cevap verebilirsiniz, buyurun. 

Bir dakika süre veriyorum efendim. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Cevabımız net, açık: Cumhuriyet Halk Partisi, cemevlerini 
ibadethane olarak kabul etmektedir, öyle görmektedir. 

Bir: 22'nci Dönemde bu konuda kanun teklifi verilmiştir, bizim dışımızdaki oylarla reddedil
miştir. 

İki: Şu anda, Mecliste, CHP'li milletvekilleri tarafından cemevlerinin ibadethane sayılması için 
verilen yasa önerimiz vardır. Şimdi ben çağrıda bulunuyorum: Danışma Kurulu toplansın, öncelikle 
görüşme kararı alalım ve cemevlerini ibadethane hâline getiren kanunu Mecliste kabul edelim. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Anadol. 

Gündem dışı konuşmaya Devlet Bakanı Sayın Said Yazıcıoğlu cevap vereceklerdir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bugün soru önergeleri görüşmeleri yok, ama gün
deme soru önergeleri yazılmış. Başkanlık Divanı görevini biraz doğru dürüst yapsın, zatıalinizi kas
tetmiyorum. Bakın, Danışma Kurulu kararında soru önergeleri görüşmeleri yok. Buna rağmen, bu 
kadar kâğıt harcanmış. 

İkincisi: Biraz önce konuşan AKP'li Milletvekiline geçen hafta Devlet Bakanı cevap verdi "Müs
lümanların ibadet yeri yalnızca camilerdir." dedi "Yani, Aleviler camilere gitmediği için Müslüman 
değildir." dedi. 

BAŞKAN - Efendim, cevap verecekler şimdi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama efendim, ilgili Bakanın geçen haftaki ifadesi aynen öyle. 

BAŞKAN - Bakalım aynı ifadeyi kullanacak mı efendim? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - "Müslümanların ibadet yeri yalnızca camilerdir." dedi. Bununla ne 
kastediyor, şimdi Bakan açıklasın efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Reha Çamuroğlu'nun biraz önceki konuşmasıyla ilgili bir iki 
hususa temas etmek için huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuştuğumuz konu, köklü, kökleri asırlarca öncelere giden ve kronik
leşmiş bir sorunla ilgilidir. Tabii, öncelikle sorunun özünün ne olduğunu bilmekte fayda var, nereden 
kaynaklandığını bilmek lazım ki, sağlıklı bir çözüm üretilebilsin. 

Bu konuyla ilgili belli bir uzlaşma zeminine varabilmek için belli konularda bir anlayış birliği 
de gerekmektedir. Konuyla ilgili, maalesef, çok farklı anlayışlar ve algılayışlar vardır. Çünkü, ge
nellikle Alevi kesime mensup vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin düşünceleri, yazılı bir kaynaktan 
çok, kulaktan kulağa gelen, tevarüs eden bir kısım bilgilerden kaynaklanmaktadır. Onun için çok 
farklı algılamalar ve anlayışlar da zaman içerisinde olagelmiştir. Burada, tabii, asırların da büyük ih
mali söz konusudur. 

Peki, bu durumda ne yapılabilir? Öncelikle yavaş yavaş bir anlayış birliğine doğru artık gitme
miz gerektiğine inanıyoruz. Bunun için, devletin ilgili kurumları, siyasetçilere bir görev düşüyorsa 
siyasetçiler, siyaset dışı araştırma kuruluşları, üniversiteler, ellerinden gelen her türlü çabayı, araş
tırmaları yapmak durumundadırlar. Şunu iftiharla söylemek gerekir ki, gerçekten, ülkemizde, özel
likle son yıllarda bu konuda çok değerli bilimsel araştırmalar vardır. Bunların hepsinden yararlanmak 
suretiyle, konuyla ilgili bir görüş birliğine doğru yavaş yavaş gitmek gereğine işaret ediyorum. 

Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığının özellikle son birkaç yılda başlattığı Alevi klasiklerinin 
yayınlanması konusuna da bir iki cümleyle temas etmek istiyorum. Bazıları çeşitli devirlerde yer yer 
ezberlenerek kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa aktarılan ve bugünlerde yayıma hazırlanan bir kısım 
eserler, tabii olarak dil, üslup ve kurgusu itibarıyla kaleme alındığı dönem ve coğrafyanın özellikle
rini taşımakla birlikte, Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Balkanlara kadar ulaşan Ahmet Yesevî, 
Hacı Bektaş Veli çizgisine mensup âlim, pir, ozan ve yol büyüklerinin, başta ilahi aşk, Hazreti Mu-
hammed ve ehlibeyit sevgisi, Hazreti Ali ve onun soyundan gelen tertemiz insanlara övgü, yaratıcı 
ve yaratıklara karşı dostluk, hoşgörü, adalet, haksızlıkla mücadele olmak üzere inançtan ahlak ilke-
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lerine kadar pek çok konuda değişik hayati konuyu ele alarak verdikleri mesajlar itibarıyla bugünün 
insanına çok şeyler kazandıracaktır. Kütüphanelerde yahut bazı ailelerin özel sandıklarında kendi 
hâline bırakılmış olan bu eserlerin -bazı istisnalar dışında- neşredilerek günümüz insanıyla buluş
ması bir türlü sağlanamamıştır. Kültür tarihçilerinden din görevlilerine kadar toplumumuzun her ke
siminin yararlanacağı bu eserlerin bilimsel metotlarla neşrinin, ülkemizin zengin, dinî, fikrî, ahlaki, 
felsefi, bedii kültür mirasının tanınması ve muhafazasına vesile olacak sosyal ve kültürel bir hizmet 
olacağı açıktır. Bu eserlerin önemli bir kısmı Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından basılmış ve ka
muoyumuzun istifadesine sunulmuştur. Bu çalışmalar devam etmektedir. Alevi düşüncesine mensup 
vatandaşlarımızla iş birliği ve istişare hâlinde belirlenen bu eserlerin yayınına devam edilecektir. 

Değerli milletvekilleri, bu konu gerçekten ülkemizde zaman zaman ortaya çıkan, herkesin ka
bullendiği bir sorundur. Burada herkesin de sorumluluğu vardır. Ancak bu konunun polemik konusu 
yapılmadan her kesimin katkı göstererek bir çözüme ulaştırılmaya çalışılmasında önemli yararlar 
var. Asırlarca önceye dayanan bir kısım farklı algılayışları artık bir kenara bırakıp önümüze bakma
mız lazım, çözüm konusunda bir şeyler üretmemiz lazım. Dolayısıyla o zaman sistematik ve bilim
sel bir üslupla çözüm bulmak gerekiyor. İyi niyetli çabalara, çalışmalara ve biraz da zamana elbette 
ihtiyaç vardır. Başlatılan çalışmalar çok önemli, acele etmeden ama sabırla ve karşılıklı diyalogla 
mutlaka daha uygun bir anlayış ortamına gideceğimize yürekten inanıyorum. Bu sorunu görmezden 
hiç kimse gelemez. Böyle bir sıkıntı varsa -ki var- o zaman ülkede yaşayan herkesin -siyasetçisiyle, 
bilim adamıyla, akademisyenleriyle, düşünürleriyle- bu konuda fikir üretmesi gerekmektedir. Ancak 
bunları göstermelik ve palyatif bir kısım tedbirlerle bir sonuca ulaştırabileceğimizi düşünüyorsak 
burada yanılırız. Bilimsel bir zemine dayalı ciddi ve tutarlı açılımlar gerekmektedir. Yapılmaya ça
lışılan da zaten budur. Ancak bu çabaların yeterli olduğunu söyleyebilmekten uzak durumdayız. Bu 
çabaların hiçbir siyasi polemik konusu yapılmadan, el birliğiyle, gönül birliğiyle, siyasetçi olarak ik
tidarı ve muhalefetiyle, siyaset dışında akademisyenlerle, araştırıcılarla, herkesle el ele vererek mut
laka bir noktaya getirilebileceğine inanıyorum. 

Bunun, elbette, siyaset malzemesi yapılması doğru bir şey değil fakat ülkenin her sorunu bir şe
kilde gündeme getirilebilir; bunu siyasetçi de getirebilir, başkaları da getirebilir ancak önemli olan, 
soruna ciddi bir şekilde eğilerek, bilimsel bir zeminde, zaman içerisinde bütün tarafların da mutabık 
kalacağı bir çözüme ulaşabilmektir. 

Dolayısıyla, bu konuda söylenecek pek çok söz vardır. Ben, daha fazla vaktinizi almamak ba
kımından ve yeni polemikler yaratmamak açısından burada bu sözlerimle iktifa etmek istiyorum. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Soruya cevap bekliyoruz efendim. Biz CHP olarak cevabımızı 
verdik. Cemevi ibadethane mi değil mi bunu öğrenmek istiyoruz. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU (Devamla) - Konuyu gündeme getireceği 
için değerli arkadaşımıza teşekkür ediyorum ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Çamuroğlu, CHP'den cevabınızı aldınız, Hükümete sorun. 

REHA ÇAMUROĞLU (İstanbul) - Aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Gündem dışı ikinci söz, Emekliler Günü münasebetiyle söz isteyen Zonguldak Mil
letvekili Ali İhsan Köktürk'e aittir. 

Buyurun Sayın Köktürk. (CHP sıralarından alkışlar) 
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2.- Zonguldak Milletvekili Ali ihsan Köktürk'ün, 30 Haziran Emektiler Günü'ne ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı 

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin bildiği 
gibi, 30 Haziran tarihi Emekliler Günü olarak kutlanmaktadır. Aslında hiç unutmamamız gereken 
emeklilerimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini Emekliler Haftası 'nda en azından beş dakika da 
olsa dile getirmek amacıyla gündem dışı söz almış bulunuyorum. Öncelikle, tüm emeklilerimizi yü
rekten saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Ayrıca, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Madımak Oteli'nde insanlık dışı bir eylem sonucu yi
tirdiğimiz 35 aydın insanımızı bitmeyen sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Bu menfur saldırıyı ger
çekleştiren anlayış sahiplerini de buradan bir kez daha şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. İçinden 
geçtiğimiz süreçte gelişmeler ne olursa olsun bu çağdışı anlayış sahipleri hiçbir zaman amaçlarına, 
hedeflerine ulaşamayacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "Bir mille
tin vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli göstergesi
dir. Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir 
toplumun istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur." Ancak bugün içinden geçtiğimiz süreçte diğer 
emek sahipleri gibi emeklilerimiz, dul ve yetimlerimiz hak ettikleri değeri alamamaktadır. Bunları 
üzüntüyle izliyoruz. 

Türk-İş Araştırma Merkezinin açlık ve yoksulluk sınırı çalışmasının 2008 yılı Haziran ayı so
nuçlarına göre bugün açlık sınırı 710, yoksulluk sınırı ise 2.315 YTL'dir. Haziran 2008 itibarıyla 
emekli taban aylıkları ise SSK 569, BAĞ-KUR 417, Emekli Sandığı 743 yeni Türk lirasıdır. 

Değerli milletvekilleri, dolayısıyla, sonuçlar karşılaştırıldığında SSK ve BAĞ-KUR emeklile
rinin yüzde 89'unun gelirinin açlık sınırının altında, tüm emeklilerimize baktığımızda ise tüm emek
lilerimizin neredeyse tamamının gelirinin de yoksulluk sınırının altında olduğunu görüyoruz. 

Yine, Sayın Başbakanımızın söylediğinin tersine, yılbaşından bu yana bir ailenin mutfak gider
leri yüzde 45 artmış, süte yüzde 15, bakliyata yüzde 70, ete yüzde 12 zam gelmiş, bu gelişmeler kar
şısında Merkez Bankası enflasyon hedeflerini revize etmek zorunda kalmıştır. 

Tüm bunlara karşın emeklimize ilk altı ay için yapılan zam yüzde 2'de kalmış, ikinci altı ay için 
de ancak yüzde 2'lik zam öngörülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, muktedirken sarf ettikleri tüm emek ve çabalara, yine Anayasa'mızın 
2'nci maddesinde ifadesini bulan "sosyal devlet" anlayışının açık emredici hükümlerine rağmen 
emeklilerimiz, dul ve yetimlerimiz açlık ve sefaletle boğuşarak yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, 
dış çevrelerin taleplerini emir telakki eden siyasal iktidar, emeklilerimizin, dul ve yetimlerimizin so
runlarına gözlerini kapamaktadır. 

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü bütçesini bir anda 30 trilyondan 290 trilyona çıkartanların, 
medya kuruluşlarını satın alan, kendilerine yakın holdinglere neredeyse milyar dolarlara yakın kre
dileri devlet bankasından temin edenlerin, emeklimiz, dul ve yetimimiz söz konusu olduğunda "bütçe 
disiplini" kavramının arkasına nasıl gizlendiklerini, nasıl saklandıklarını hep beraber görüyoruz, göz
lemliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu hafta içerisinde yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağı
mız, işçi emeklilerimiz arasındaki farklılığı giderecek, norm ve standardı sağlayacak, eski emeklile
rimiz açısından var olan adaletsizliği kısmen de olsa ortadan kaldıracak intibak yasasını bu yasama 
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dönemi içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine sun
muş ve Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı görüşmeleri sırasında bu konuda önerge vermiştik. Ancak bu 
önergelerimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin karşı çıkışı ve AKP'li milletvekillerinin 
karşı oylarıyla reddedildi. Ancak emeklimizi, dul ve yetimimizi yok sayan, açlık ve yoksulluk sını
rının altında yaşam mücadelesine mahkûm eden böyle bir anlayış kabul edilemez. 

Kendi özel kalemine trilyonlar aktaran siyasal iktidar, emeklimizin, dul ve yetimlerimizin en 
haklı taleplerine gözlerini, kulaklarını kapatamaz. Açlık sınırında aylık alan emeklilerimizden has
tanelerde katkı payı alınması ve hemen ödenmesi gereken Konut Edindirme Yardımı'na ilişkin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam ediniz Sayın Köktürk. 

ALÎ İHSAN KÖKTÜRK (Devamla) - .. .ciddiyetten uzak açıklamaların yapılması kabul edile
mez. Hükümetin sayın bakanları tarafından, Atlantik ötesinden, emekli maaşlarının çok yüksek ol
duğuna dair açıklamalar da bu kadar açık gerçeklikler karşısında ancak aymazlık ve emeklimize 
yapılan ciddi bir saygısızlık olarak kabul edilebilir. 

Sonuç olarak, iktidar partisi yöneticilerini başka işlerle uğraşmayı, toplumu germeyi, sağa sola 
mektup yazmayı ve cumhuriyet devrimlerine atıfta bulunarak suni travmalar yaratmayı bırakıp, açlık 
ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verirken her gün ölüp ölüp dirilen emeklilerimizin, 
dul ve yetimlerimizin, işsiz insanlarımızın gerçek travmalarıyla uğraşmalarını, ilgilenmelerini bek
liyoruz. Cumhuriyetin her türlü kazanımlarını, ülke topraklarımızı hovarda bir mirasyedi anlayışıyla 
harcayanlar, şayet bu ülke her şeye karşın yine de ayakta kalıyorsa bunu cumhuriyet devrimine ve 
onun büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduğunu bilmelidir, bunu hiç unutmamalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce Meclisi ve tüm emeklilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Köktürk. 

Gündem dışı konuşmaya Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin cevap verecek. 

Buyurun Sayın Bakanım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan Köktürk'ün Emekliler Günü'ne ilişkin gündem 
dışı konuşması nedeniyle huzurunuzdayım. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Yaşamlarının en dinamik, en verimli çağlarını devletimizin ve milletimizin hizmeti için harca
yan emeklilerimizin, emeklilik dönemindeki yaşamlarında sağlıklı, huzurlu, müreffeh bir hayat sür
meleri tabii ki hepimizin en büyük arzusudur ve isteğidir. Ülkemizin kalkınmasına çok değerli 
hizmetler yapan emeklilerimize en iyi hayat şartlarını sağlamak sosyal devlet anlayışının da bir ge
reğidir. Hükümet olarak çabamız da hep bu yönde olmuştur. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Mayıs 2008 tarihi itibarıyla 4 milyon 866 bin 806 SSK emek
lisi, 1 milyon 724 bin 23 Emekli Sandığı emeklisi, 1 milyon 817 bin 578 BAĞ-KUR emeklisi olmak 
üzere toplam 8 milyon 408 bin 407 emeklimiz bulunmaktadır. 

İktidara geldiğimiz günden bu yana emeklilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için büyük 
bir gayret ve çaba içerisinde olduk. 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun'un il
gili maddelerinde SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine bağlanan aylıkların bir önceki ayın TÜFE oranı 
kadar artırılması düzenlenmiştir. Nitekim, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında SSK ve BAĞ-KUR emekli
lerinin aylıkları TÜFE oranında artırılmıştır. Emekli aylıklarının TÜFE oranında artırılmasının yeter
siz kaldığı dikkate alınarak Hükümetimizce 2003 yılından itibaren bu uygulamadan vazgeçilmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, 2003'ten bu yana yapılan oransal artışlarla SSK, BAĞ-KUR ve Emekli 
Sandığı emeklilerinin almış olduğu emekli maaşlarında ne kadar artışlar olduğu konusunda sizleri kı
saca bilgilendirmek istiyorum. Sosyal Sigortadan emekli olan bir vatandaşımızın 2003 yılı başında 
almış olduğu emekli aylığı 257 milyon Türk lirasıydı. Şimdi bu rakam 536 milyon 900 Türk lirası 
mesabesine gelmiştir. Artış oranı yüzde 108,8'dir. BAĞ-KUR'dan emekli olan bir vatandaşımız 148 
milyon asgari emekli aylığı alırken şu anda almış olduğu emekli aylığı BAĞ-KUR'lu vatandaşımı
zın 415 milyon Türk lirasıdır. Tabii, şimdiki para cinsinden söyleyecek olursak 415,7 YTL'dir. Peki, 
artış oranı nedir? Yüzde 179,6'dır. 

BAĞ-KUR tarım sigortalısı bir vatandaşımızın emekli aylığı sadece 65 milyon Türk lirasıydı, 
şimdi 325 milyon Türk lirasıdır, artış yüzde 325,4'tür. Emekli Sandığında 377 YTL idi en düşük, as
gari emekli aylığı, şu anda 713 milyon YTL'dir. Tabii ki artış oranı da yüzde 90 mesabesindedir. 

Peki, bu süredeki, yani bu altı yıla yakın süredeki toplam TÜFE oranı, kümülatif TÜFE oranı, 
enflasyon oranı nedir? Yüzde 79,1'dir. Demek ki emekli aylıklarını bizim Hükümetimiz, enflasyo
nun üzerinde artışlar sağlamak suretiyle, mümkün olduğu kadar, enflasyonun üzerinde tutmaya gay
ret etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, emeklilerimizin sadece emekli aylıklarını enflasyonun üzerinde artırmakla 
yetinmemiştir Hükümetimiz, hayatlarını kolaylaştırıcı daha birçok icraata da imza atmıştır. 

Hepinizin bildiği üzere, emeklilerimizin en büyük çilesi, banka önlerindeki kuyruklardı. Emek
lilerin kuyruk çilesine son vermek amacıyla, emekli maaşlarının PTT şubelerinden de ödenebilme
sine imkân sağlanmıştır. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sadece elektrik faturasını söyle, elektrik faturasını! 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Geçtiğimiz haftalarda imzaladığımız 
diğer bir protokolle de 2022 sayılı Kanun'a göre aylık alan vatandaşlarımızın, aylıklarını PTT şube
lerinden de alabilmeleri imkânı getirilmiştir. Aynı protokol çerçevesinde, Eylül 2008 itibarıyla sek
sen beş yaş üstü yaşlılarımıza ve yüzde 70'ten fazla özürlü olan vatandaşlarımıza aylıklarının 
evlerinde ödenmelerine imkân sağlanmaktadır. Yine, 2022 sayılı Kanun'a göre aylık alan altmış beş 
yaşından büyüklere yapılan aylık ödemelerinde çıkan ihtilaflardan dolayı tahakkuk ettirilen borçlar 
da silinmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli aylığı alan kişilerin vefat etmesi hâ
linde, hak sahiplerine aylık bağlanması veya emekli olduktan sonra aylıklarında düzeltme yapılması 
gibi taleplerin, mahallindeki sigorta müdürlüklerince yerine getirilmesi sağlanarak zaman kaybı 
önemli ölçüde azaltılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi sigortalı ve emeklilerin yalnızca SSK hastanelerinden yarar
lanmaları nedeniyle karşılaştıkları güçlükler, şevke ihtiyaç olmaksızın üniversite hastanelerinden de 
doğrudan yararlanma imkânı getirilerek giderilmiştir. Sigortalı ve emeklilerimizin en çok mağdur 
oldukları ilaç alımları anlaşmalı serbest eczanelerden ilaç temininin mümkün hâle getirilmesi sure
tiyle kolaylaştırılmıştır. BAĞ-KUR, sigortalı ve emeklilerimizin de üniversite hastanelerinden ya
rarlanmalarında ödemeleri öncelikle kendileri yaparak bilahare kurumdan tahsil edilmesi yoluna 
gidilmesi nedeniyle karşılaşılan güçlük ve mağduriyetler de ortadan kaldırılmıştır. Tansiyon, şeker 
hastalığı gibi uzun süre ilaç kullanılmasını gerektiren hastalıklarda rapor ve reçete sadece bir kez dü
zenlenerek, her seferinde sağlık tesisine gidilme zorunluluğu kalmadan, iki yıl boyunca doğrudan 
eczaneye gidilerek üçer aylık miktarlarda ilaçların alınması sağlanmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, SSK ve BAĞ-KUR'dan aylık almakta olan emekli ve hak sahipleriyle 
bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ilaç katkı paylarının almakta oldukları aylıklardan ke
silmek suretiyle tahsil edilmesi uygulanmasına başlanmış, yapılan kesintilerin İnternet ortamında 
emeklilerce görüntülenmesine imkân sağlanmıştır. SSK'dan aylık, sürekli iş göremezlik geliri, ma
lullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları kişilere 2004 
yılında yapılan düzenleme ile yurt dışında tedavi olma imkânı getirilmiştir. 

SSK'da 1 Ocak 2008 tarihinde, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığında ise 7 Nisan 2008 tarihinden 
itibaren sağlık karnesi ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır. Tüm emeklilerimizin sadece Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası ibraz etmek suretiyle her türlü sağlık yardımını alabilmelerine imkân 
sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; elbette ki bu yaptıklarımızı hiçbir zaman nihai 
sonuç olarak görme anlayışında değiliz. Devletimizin imkânları elverdiği oranda sadece emeklileri
mizin değil tüm çalışanlarımızın ve 70 milyon vatandaşımızın hayat şartlarını iyileştirmek en başta 
gelen görevimizdir ama şu bir gerçektir ki emeklilerimizin imkânları geçmişe oranla İktidarımız dö
neminde daha ileri seviyelere taşınmıştır ama bunu, biraz önce ifade ettiğim gibi, yeterli görmemiz 
mümkün değildir. Daha iyi şartlara kavuşmaları için çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sayın Bakan, elektrik faturasını kim ödeyecek emeklilerin? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bu vesileyle, emeklilerimizin Emek
liler Haftası'nı kutluyor, ülkemize ve milletimize verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine bir kez 
daha şükranlarımızı sunuyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. 

Gündem dışı üçüncü söz, ülkemizdeki işsizlik sorunu ve asgari ücret hakkında söz isteyen Niğde 
Milletvekili Mümin İnan'a aittir. 

Buyurun Sayın İnan. (MHP sıralarından alkışlar) 

i. - Niğde Milletvekili Mümin İnan, ülkemizdeki işsizlik sorununa ve uygulanmakta olan asgari 
ücrete ilişkin gündem dışı konuşması 

MÜMİN İNAN (Niğde) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; ülkemizdeki iş
sizlik sorunları ve asgari ücret hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Bugün en önemli sorunlarımızdan birisi olan işsizliğin insan yaşamı üzerinde önemli ölçüde 
ekonomik ve psikososyal sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Son yıllarda küreselleşme ve ekonomide 
yeniden yapılanma adı altında uygulanan denetimsiz ve kontrolsüz aşırı liberal ekonomik politika
lar Türkiye'de işsizliğin boyutlarını çok ciddi sorunlar çıkaracak bir düzeye yükseltmiştir. 

TÜİK'in açıkladığı verilere göre güya sürekli büyüyoruz. Dün de 2008 yılının ilk çeyreğindeki 
büyüme oranları yüzde 6,6 olarak açıklandı. Hâlbuki, aynı TÜİK 2008 dönemi itibarıyla yani 6,6 
oranında büyüdüğümüz dönemdeki işsizlik oranını yüzde 11,6 olarak hesapladı. Bu hesaplamalara 
göre ülkemizdeki işsizlik oranları geçen yıllara göre sürekli artış göstermektedir. Üstelik iş bulma 
umudu olmayanlar, iş arayıp son üç ay içinde iş arama kanallarını kullanmayanlar ya da işe başlamaya 
hazır olup da iş aramayanlar, mevsimlik işsizler ve iş bulamayıp da ailelerinin yanında ücretsiz ça
lışanlar işsiz sayılmadığı için bu hesaplamalara dâhil edilmemektedir. Bu kesimler de dikkate alın
dığında, 2008'in ilk üç ayı içinde işsizlik oranının yaklaşık yüzde 25 düzeyine ulaştığı bir gerçektir. 
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Ülkemizde yaşanan işsizlik boyutlarında özellikle üniversite mezunu kişilerin hiç de azımsan-
mayacak bir şekilde önemli bir yere sahip olması, işsizliğin eğitim ya da başka bir sınırlamaya gidi
lerek açıklanmasının mümkün olmadığını göstermektedir. 

Ülkemiz öyle bir hâle gelmiştir ki insanlar iş yapamaz, iş bulamaz durumdadırlar. Oysa ger
çekten büyüme varsa işsizliğin azalması gerekmektedir. Son bir yılda ülkemizdeki tüm ekonomik 
göstergelerde bozulmalar vardır. Bir taraftan üretimdeki büyüme oranlan düşmüş, diğer taraftan 
enflasyon ve işsizlik oranları yükselmiştir. Dar gelirlinin enflasyonu ise zorunlu tüketim mallarındaki 
aşırı yükselmeler sebebiyle daha da fazla artmıştır. Bugün yürürlüğe giren elektrik zammı da bu gös
tergelerden bir tanesidir. Bu zamla birlikte sanayimizin artan maliyetleri ekonomimizin rekabet gü
cünü çok olumsuz etkileyecek, son dönemlerde sıkıntıya düşen sanayicilerimiz fabrikalannı kapatmak 
durumunda kalacaklardır. Nitekim Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Niğde'de de en büyük sa
nayi kuruluşlarından birisi olan Koyunlu İplik ve Halı Fabikası 1972'den bu yana ilk defa işçilerini, 
600 işçisini ücretsiz izne çıkarmak durumunda kalmıştır. Maalesef uygulanan yanlış ekonomik po
litikalar sonucu çiftçi ve esnaf kan ağlarken, sanayicimiz de bu duruma düşürülmüş ve bugün eko
nomide gelinen noktada işsizlerin iş bulma şansı olmadığı gibi, çalışan insanlarımızın birçoğu da 
işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda iş
sizlik acil çözüm bekleyen en önemli sosyal sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu sorunun cid
diye alınmaması ya da ertelenmesi toplumun tüm dengelerini altüst edecek, önemli toplumsal 
sıkıntılara yol açacaktır. Hiç vakit kaybetmeden üretim ve istihdamı arttırarak ülkemizin en önemli 
sorunu olan işsizliğe çare bulmak zorundayız. 

Ayrıca, bu milletin vekilleri olarak, işsizliği çözmeye yönelik politikaların yanında, asgari üc
retle çalışan ve aldığı parayla karnını bile doyuramayan vatandaşlarımızın aldığı ücretler konusunda 
da hemen bir iyileştirme ve çözüm arayışına gitmeliyiz. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yapmış ol
duğu araştırmalar sonunda, haziran ayında 710 YTL ile 750 YTL açlık sınırı olarak belirlenmiş, yok
sulluk sınırı olarak da 2.300 YTL ile 2.400 YTL civarında hesaplanmıştır. Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu kararı doğrultusunda bugünden itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak asgari ücret ise 
yüzde 5 artırılarak on altı yaşından küçükler için net 414,92 YTL'den 432,97 YTL'ye, on altı ya
şından büyük bekâr bir işçi için -asgari geçim indirimi dâhil- net 481,55 YTL'den 503,26 YTL'ye 
yükseltilmiştir. Bu vatandaşlarımız aldıkları bu ücretle hangi ihtiyaçlarını karşılayabilirler? Bunu 
sizlerin takdirine bırakıyorum. Yoksulluk sınırından vazgeçtik, neredeyse iki asgari ücretin toplamı 
ancak açlık sınırını karşılayacak durumdadır. Hiç kimsenin bu insanları açlık sınırında, altında ya
şatmaya hakkı yoktur. Çünkü, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 23'üncü maddesine göre... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam ediniz Sayın İnan. 

MÜMİN İNAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 

..."Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsiz
likten korunmaya hakkı vardır. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin eşit iş karşılığı eşit ücrete hakkı 
vardır. Çalışan her kimsenin, kendisine ve ailesine, insan haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve 
gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır." 
denmektedir. Bunu sağlayacak olanlar da hükümetlerdir. Bunun takdirini de saygıdeğer milletvekili 
arkadaşlarıma bırakıyorum. 
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Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; bugünkü yönetim anlayışı, esnaf ve sana
yici için eski tatlı kârların artık yok olduğu "Batan batar", asgari ücret ve altında çalışanlar için ise 
"İsteyen çalışır, isteyen çalışmaz, dışarıdan asgari ücretin yarısına çalışacak milyonlar var." diyerek 
bu acımasız küresel ekonominin Türkiye'deki uygulamalarına mahkûm etmekte ve tercih haklarını 
ortadan kaldırmaktadır. 

Biz, bu sorunları çözmek için, milletvekili arkadaşlarımızla beraber, ortaya konulabilecek her 
türlü olumlu katkıya Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak destek vereceğimizi belirtir, bu vesileyle 
hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın İnan. 

Sayın Çöllü, sisteme girmişsiniz. Niçin? 

HÜSNÜ ÇÖLLÜ (Antalya) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle kısa bir söz 
almak istiyorum, bugün bayram malumunuz. 

BAŞKAN - Peki, bir dakikalık söz veriyorum size. 

V.- AÇIKLAMALAR 

/.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 'na ilişkin açıklaması 

HÜSNÜ ÇÖLLÜ (Antalya) - Efendim, denizlerdeki egemenlik haklarımızı geri alarak yurttaş
larımıza sunan Kabotaj Yasası, deniz kaynaklarımızın kullanılması ve denizciliğimizin gelişmesi için 
önemli bir süreci başlatmıştır. Yüce Atatürk'ün öngörüsüyle denizciliğimizin gelişmesi yönünde atı
lan başarılı adımların bugün aynı hızla sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Her alanda dünyayla 
yaşayan Türkiye'nin denizciliğe gereken önem ve önceliği vermesi ulusal bir zorunluluktur. Çünkü 
denizlerimiz çok büyük bir potansiyeli barındırmaktadır. 

Bugün Yunanistan'ın kişi başına denizcilikten aldığı millî gelir 10 bin dolar iken Türkiye'nin 700 
dolardır. Bu da, bizim denizcilik alanında almamız gereken daha çok yol olduğunu göstermektedir. 
Denizlerimizin korunması, denizcilik sektörünün taşımacılıktan gemi inşasına, liman hizmetlerin
den deniz turizmine, küçük balıkçısına kadar tüm yönleriyle geliştirilmesi için çaba göstermeliyiz. 
Çünkü denizler yaşam kaynağıdır, geçim kaynağıdır, besin kaynağıdır, esin kaynağıdır. 

Bu düşüncelerle, vatandaşlarımızın Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nı kutluyor, tüm denizcile
rimize başarılar diliyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çöllü. 

Sayın milletvekilleri, Tunceli Milletvekili Kamer Genç, yazılı bir müracaatta bulunarak, Av
rupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi ve son geliş
meler." konusunda yapılan görüşmeler ve yayınlanan bildiri nedeniyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin konuyu ele alarak gerekli cevapları vermesini talep etmektedir. 

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görüşme usulleri ve gündemin oluşumu bellidir. Bu ne
denle müracaat hakkında Başkanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem şu anda yoktur Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bir şey söyleyebilir miyim efendim. Bu konuda çok 
uygulamalarımız var. Bugün Avrupa Konseyi Parlamenterler... 

BAŞKAN - Bir dakika dinler misiniz beni Sayın Genç 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Müsaade ederseniz, bir açıklama yapayım. 

BAŞKAN - Çok istiyorsanız, 60'ıncı maddeye göre kısa bir açıklama yapın. Söz hakkı veriyorum. 

Bir dakika konuşma süreniz. 
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2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde Türkiye hak
kında yapdan görüşmelerde alman karara ve yayınlanan bildirilere ilişkin açıklaması 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Efendim, gerek Avrupa Parlamentosu gerek Avrupa Konseyi Parlamenterler Birliği son aldık
ları kararda Türk Parlamentosuna, Türk yargısına özellikle Bozcaada yani Türkiye'nin egemenliği al
tında bulunan bazı topraklara dil uzatmıştır. Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz bu 
kişilerin, bu parlamentoların Türkiye'nin artık bu kadar hakaret edilecek bir ülke olmadığını, Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin Parlamentosuyla, yargısıyla, her kurumuyla en az Avrupa'daki parlamenter
ler kadar hukuka, insan haklarına, demokrasiye vâkıf olduklarını, bunların da hadlerini bilmesi ge
rektiğini, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Parlamentosunun ve yargısının dil uzatılacak kurumlar 
olmadığını bu Parlamento olarak dile getirmemiz ve bunlara bir bildiriyle cevap vermemiz lazım. Bu
güne kadar, maalesef, bu konuda yapılan dil uzatmalara karşı gerek Parlamentoda gerekse Hüküme
tin ve çeşitli kurumlardan cevap verilmediği için işte Yargıtay Başkanlar Kurulu bildiri yayımladı ve 
ordudan zaman zaman ses çıktı. O kurumlara söz bırakmadan, Parlamentonun bu konuda Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin en kutsal kurumu olarak olaya el koyması ve bunlara gerekli cevabı vermesi 
gerektiğine inanıyorum. 

Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, sağ olun. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

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

Okutuyorum: 

A) TEZKERELER 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal Toptan'ın, Ukrayna Parlamento Başkanı 
Arsheniy Yatsenyuk'un resmî davetine icabetle yapacağı ziyarete katılacak olan Parlamento heyetini 
oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/481) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal Toptan'ın, Ukrayna Parlamento Başkanı Arseniy 
Yatsenyuk'un davetine icabetle, bir Parlamento heyetiyle beraber Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunması 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 6. 
Maddesi uyarınca, Genel Kurul'un 17 Haziran 2008 tarihindeki 118. birleşiminde kabul edilmiştir. 

Anılan Kanun'un 2. Maddesi uyarınca, Heyetimizi oluşturmak üzere Siyasi Parti Gruplarınca bil
dirilen isimler Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Adı soyadı: 

1) Hüsnü Çöllü 

2) Necati Özensoy 

Secim çevresi: 

Antalya Milletvekili (CHP) 

Bursa Milletvekili (MHP) 
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3) İbrahim Yiğit 

4) Avni Doğan 

5) Hasan Kara 

İstanbul Milletvekili (AK Parti) 

Kahramanmaraş Milletvekili (AK Parti) 

Kilis Milletvekili (AK Parti) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, şimdi, burada "grupları olan siyasi partiler" diye bahse
diyor ama ne hikmetse DTP yok bu işin içerisinde. Bu nasıl bir adalet, nasıl bir anlayış? Yani sürekli 
bunlar aynen böyle sunuluyor Genel Kurulda ama içinde DTP yok. 

BAŞKAN - Onun hesaplamasını nasıl yapıyorlar bilmiyorum, herhalde orana göre yapıyorlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani bir grubu yok sayıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir grubu yok sayıyor, de
mokrasiden ve hukuktan bahsediyor. 

M. NURİ YAMAN (Muş) - Grup denince grubun bir hakkı doğar. "Grup" deyimi geçiyor, 
"grup" bir hakkı doğurur. 

BAŞKAN - Özel bir görüşme yapın. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Yaptık, yok... 

BAŞKAN-Pek i . 

Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair iki önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: 

B) ÖNERGELER 

1.-Adana Milletvekili Kürşat Atdgan 'ın (6/579) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/68) 

Gündemin sözlü sorular kısmının 187 nci sırasında yer alan (6/579) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

2.-Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un (6/692) esas numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/69) 

Gündemin sözlü sorular kısmının 285 inci sırasında yer alan (6/692) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kürşat Atılgan 

Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mehmet Akif Paksoy 

Kahramanmaraş 

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 

Komisyondan istifa önergeleri vardır, ayrı ayrı okutuyorum: 
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3.- Tokat Milletvekili Osman Demir'in, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üye
liğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/71) 

4.- istanbul Milletvekili Nusret Bayraktar'ın, Çevre Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/72) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır. 

Önergeleri okutuyorum: 

C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

I-İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 milletvekilinin, Malatya ilinin sorunlarının araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

Malatya İrinde yaşanan sorunların tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırma Ko
misyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çevre Komisyonu üyeliği görevimden ayrılıyorum. 

Gereğini arz ederim. 

Nusret Bayraktar 

İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1) Oktay Vural 

2) Osman Çakır 

3) Necati Özensoy 

4) Mehmet Şandır 

5) Sabahattin Çakmakoğlu 

6) Kamil Erdal Sipahi 

7) Reşat Doğru 

8) Süleyman Latif Yunusoğlu 

9) Ahmet Bukan 

10) Kürşat Atılgan 

11) Osman Durmuş 

12 Mehmet Akif Paksoy 

13) Osman Ertuğrul 

14) Mümin İnan 

15) Ahmet Kenan Tanrıkulu 

(Niğde) 

(İzmir) 

(Kırıkkale) 

(Kahramanmaraş) 

(Aksaray) 

(Bursa) 

(Mersin) 

(Kayseri) 

(İzmir) 

(Tokat) 

(Trabzon) 

(Çankırı) 

(Adana) 

(İzmir) 

(Samsun) 
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16) Yılmaz Tankut 

17) Alim Işık 

18) Hasan Çalış 

19) Mustafa Kalaycı 

20) Recep Taner 

21) Rıdvan Yalçın 

22) Mithat Melen 

23) Cemaleddin Uslu 

Gerekçe 

(Adana) 

(Kütahya) 

(Karaman) 

(Konya) 

(Aydın) 

(Ordu) 

(İstanbul) 

(Edirne) 

Malatya İli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel olarak her dönemde lokomotif olmuş ve Türkiye'nin 
bir kesitini oluşturmuştur. Malatya bu açıdan Türkiye'nin ve özellikle Doğu Anadolu'nun önemli bir 
cazibe merkezi olma potansiyeli taşımaktadır. 

Ancak son yılarda başta tarım olmak üzere Malatya'nın ekonomik sorunları çığ gibi büyümüş, 
tarım, sanayi ve ticaret neredeyse durma noktasına gelmiş içler acısı bir vaziyettedir. 

Adı Malatya ile özdeşleşen, 250 bin kişiye ekmek kapısı olan kayısı tarım alanında ilin en başta 
dile getirilmesi gereken problemidir. Bu konunun ayrıca araştırılması gerekmektedir. 

Son yıllarda ülkemizde yaşanan genel kuraklık nedeniyle, Malatya %70 oranında etkilendiği 
halde, Güneydoğu illerine yönelik doğal afet ve teşvik kapsamına alınmaması bilhassa kayısı çiftçi
sini ciddi mağdur etmiştir. 

Hükümetin ekonomi politikaları neticesi Malatya ekonomisine katkısı sınırlı olmuş, küçük-
büyük bütün sanayi işletmeleri üretimde ciddi sıkıntılar yaşamış, kapasiteleri daralmış, işçi çıkar
maları çoğalmıştır. 

Malatya'daki ticaret erbabı ve esnaf ayakta kalma ve yaşama mücadelesi vermektedir. Tüccar ve 
esnaf gelecekten ümitsiz, neredeyse ticaret durma noktasına gelmiştir. Altyapıya yönelik ise hiçbir 
yatırım ve faaliyet yapılmamış, sorunlar büyümüştür. 

Malatya Sigara Fabrikası özelleştirilmiştir. Ancak bu özelleştirme ile çalışanların mağdur ola
cağına dair önemli endişeler bulunmaktadır. Bu fabrikanın Malatya'da çalışması ve istihdamını ar
tırması gerekmektedir. 

Devlet Demir Yolları tarafından Yeşilyurt ilçesinde 749 dekar alan üzerinde 1979 yılında yapı
mına başlanan vagon onarım fabrikası bugüne kadar atıl vaziyete kalmıştır. 2004 yılında DDY işlet
mesi Genel Müdürlüğünce vergi borcuna karşılık Milli Emlak'a devredilmiş ve Hazinece 5084 sayılı 
kanun gereğince değerlendirmeye çalışılmıştır. Ancak yatırımlara bedelsiz arsa tahsisi, binaları kap
samadığından bu mümkün olamamıştır. 

Malatya belediyelerinin imar, su, kanalizasyon, doğalgaz, katı atık, ulaşım, arıtma tesisi gibi ma
halli müşterek ihtiyaçlarının çağdaş yönetim anlayışına uygun olarak bütüncül bir yaklaşımla karşı
lanması, ancak idari ve ekonomik yönden güçlü bir yerel yönetim biriminin koordinesinde mümkün 
olabilecektir. Bu bakımdan Malatya belediyesinin Büyükşehir statüsüne alınması değerlendirilmelidir. 

Malatya Erhaç Havaalanı fiziki kapasite itibariyle yeterli olduğundan, yine yurt dışında (ağırlıklı 
olarak Almanya'da) ikamet eden vatandaşlarımız ile işadamlarımızın talebi ve ilimizin sanayileşme 
ve ihracat potansiyeli dikkate alınarak, özellikle yaz aylarında ve hac mevsiminde Erhaç Havaala-
nı'nın uluslararası uçuşlara açılması önem taşımaktadır. 
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Malatya'da tarımsal potansiyel yüksek olmasına rağmen maalesef ödenek yetersizliği nedeniyle 
büyük sulama projeleri tamamlanamamıştır. 

Diğer taraftan Malatya'nın ulaşım sorunları devam etmektedir. 

Malatya'yı ilçelerine ve bölge illerine bağlayacak karayolu projelerinin tamamlanması gerek
mektedir. 

Yukarıda bahsedilen ciddi ekonomik sorunlara paralel olarak da işsizlik artmıştır. Resmi ra
kamlara göre işsizlik oranı %20'nin üzerindedir. Doğu ve güneydoğuda yaşanan güvenlik sorunu ne
deniyle Malatya'ya ciddi oranda göç olmuştur. Bu da ilde çeşitli sıkıntılara neden olmaktadır. 

Malatya'da eğitime gereken önem verilmemiş artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak ge
rekli yatırım yapılamamıştır. Okul ve derslik ihtiyaçları artarak devam etmiş, görülmemiş partizan
lık örnekleri sergilenmiş, Milli ve manevi değerlerine bağlı eğitimciler üzerinde ciddi baskı ve 
yıldırma politikaları uygulanmıştır. Öte yandan Malatya için önemli bir cazibe merkezi olan İnönü 
Üniversitemizin bazı birimlerinin kadro kanunu çıkmadığından Üniversite yeterince büyüyeme-
mektedir. Özellikle Turgut Özal Tıp Merkezinin bölgede önemli bir potansiyel oluşturduğu dikkate 
alınarak, sorunlarının çözülmesi sadece Malatya açısından değil Doğu Anadolu açısından da büyük 
önem taşımaktadır. 

Pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da ne yaptığını bilmez sağlık uygulamaları çeşitli sı
kıntılara yol açmıştır. Yolsuzluk iddialarında da ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 

Tüm bu nedenlerle Malatya ilinde yaşanan sorunların tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alın
ması konusunda Meclisimize büyük görev düşmektedir. Yüce Meclisimizin bu görevi yerine getir
mesi için Meclis Araştırması yapılması gerekmektedir. 

2.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 milletvekilinin, Manisa ilinin sorunlarının araştırı
larak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

Manisa İlinin sorunlarının araştırılarak, yapılacak yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alı
nacak önlemlerin tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci 
maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1) Mustafa Enöz 

2) Oktay Vural 

(Manisa) 

(İzmir) 

3) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş) 

4) Erkan Akçay 

5) Ahmet Orhan 

(Manisa ) 

(Manisa) 

(İzmir) 

(Bursa) 

(Aksaray) 

6) Kamil Erdal Sipahi 

7) Necati Özensoy 

8) Osman Ertuğrul 

9) Hasan Çalış 

10) Akif Akkuş (Mersin) 

(Adana) 

(Karaman) 

11) Kürşat Atılgan 
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12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

Ali Uzunırmak (Aydın) 

(Trabzon) 

(Çanakkale) 

(Denizli) 

(Kırıkkale) 

(Kırşehir) 

(Çankırı) 

(Aydın) 

(Afyonkarahisar) 

(Antalya) 

(İzmir) 

(Ankara) 

(Kütahya) 

Süleyman Latif Yunusoğlu 

Mustafa Kemal Cengiz 

Emin Haluk Ayhan 

Osman Durmuş 

Metin Çobanoğlu 

Ahmet Bukan 

Recep Taner 

Abdülkadir Akçan 

Tunca Toskay 

Ahmet Kenan Tanrıkulu 

Bekir Aksoy 

Alim Işık 

Gerekçe 

Manisa İlimiz tarımsal potansiyeli ve tarımsal üretimi ile ülkemizin önde gelen illerindendir. 
İlimizde halkımızın büyük bir çoğunluğu tarımla uğraşmakta, geçimlerini tarımdan elde etmektedir
ler. Çiftçilerimiz çok büyük sıkıntı içinde yaşamaktadırlar. 

Üreticimiz Ziraat Bankasına, diğer bankalara, Tarım Kredi Kooperatiflerine, tarımsal sulamada 
TEDAŞ'a olan borçlarını ödeyemez hale gelmişlerdir. 

Dünyanın bir gıda kaosu ve açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı uluslararası kuruluşlar ta
rafından dile getirilmektedir. Hal böyle iken ülkemizde tarım kesimi hükümet tarafından destekle
neceğine yok edilmeye çalışılmaktadır. 

Bölgemizde alışılagelen tarım çeşitliliği dışında üretim yapılmamaktadır. Alternatif ürün deseni 
konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli araştırmalar yapılarak bölge çiftçisinin önü açılma
lıdır. 

Çiftçilerimizin bilinçlendirilerek toprağa uygun ürün deseninin doğru olarak tespit edilmesi, 
buna yönelik proje ve planların oluşturularak uygulamaya bir an önce geçilmesi gerekmektedir. 

Bölgemizde organik tarımın yaygınlaştırılması, organik tarımla üretim gerçekleştiren çiftçileri
mizin desteklenmesi gerekmektedir. 

Gediz nehri bugün için kilometrelerce uzunlukta bir açık kanalizasyon isale hattına dönüşmek
tedir. Nehir flora ve faunasıyla can çekişmekte ve kendisiyle birlikte içinden geçtiği Ovayı da ölüme 
götürmektedir. 

Arıtma yapılmaksızın nehre dökülen atıklar akarsuyun yoğun olarak kanserojen maddeler taşı
masına neden olmakta, halk sağlığını da ciddi bir biçimde tehdit etmektedir. 

Son yıllarda IMF politikaları ile tütün ekim alanları iyice daralmıştır. Başka ürün yetiştirme im
kânı olmayan kırsal bölgelerimizde büyük bir yoksulluk yaşanmaktadır. İzlenen yanlış politikalar ve 
yetiştirilen tütünlerin satılamaması tütün ürünü yetiştiren köylülerimizi perişan etmiştir. Bu bölgelerde 
kısmen zeytinciliğe yönelme bulunmaktadır. Fidan temini ve dikiminde ekonomik zorluklar yaşan
makta olup, fidan temini ve dikiminin desteklenmesi gerekmektedir. 
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1) Mümin İnan (Niğde) 

2) Mithat Melen (İstanbul) 

3) Rıdvan Yalçın (Ordu) 

4) Mehmet Şandır (Mersin) 

5) Metin Çobanoğlu (Kırşehir) 

6) Süleyman Turan Çirkin (Hatay) 

7) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir) 

8) Hasan Çalış (Karaman) 

9) İzzettin Yılmaz (Hatay) 

10) AtilaKaya (İstanbul) 
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Gördes İlçemiz sınırlan içerisinde yapılmakta olan Gördes Barajı, Salihli İlçemiz sınırları içe
risinde Yeşilkavak Barajı, Selendi İlçesi Alan deresi üzerine yapılması planlanan Ayanlar Barajı, 
Alaşehir İlçesi Afşar Çayı üzerine yapılması planlanan Afşar II Barajı, Kırkağaç İlçesi Gelembe mev
kiine kurulması düşünülen Çaltıcak Barajı, Ahmetli İlçesi Kelebek Deresi üzerine kurulması planla
nan Kelebek Barajı, Gördes İlçesi Güneşli Beldesi İnderesi üzerine kurulması planlanan Güneşli 
Barajlarının bir an önce tamamlanması gerekmektedir. 

Yine Alaşehir ilçesi Kavaklıdere çayı ile Zeytinçay ve Sakız dereleri üzerine gölet kurulması ge
rekmektedir. 

Manisa ilimiz, tarihi doğal değerler bakımından oldukça zengin bir ildir. Paranın ilk defa basıl
dığı yer olan ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Sart beldesi Salihli ilçemiz sınırları içerisinde bu 
bölgede yer almaktadır. Yine bu bölgede beş çeşit termal su kaynakları ve Bozdağlar bulunmaktadır. 
Söz konusu bu bölgenin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi yapılması, bölgenin gelişmesine 
büyük katkı sağlayacaktır. 

Kula-Salihli-Manisa bölünmüş yol çalışması ile Salihli-Gölmarmara-Akhisar yolunun bir an 
önce bitirilmesi gerekmektedir. 

Manisa ilimizde bulunan Celal Bayar Üniversitesi 15 yıllık üniversitedir. Üniversitenin açık ve 
kapalı spor tesisleri inşaatı, kampus altyapısı inşaatı, derslik ve merkezi birimler inşaatı gibi fiziki so
runları bulunmaktadır. Üniversitenin araştırma uygulama hastanesi halen bitirilememiştir, bunun için 
de yeterli ödenek temin edilmemiştir. 

Açıklanan bu nedenlerle sorunların yerinde tespit edilerek konunun aydınlığa kavuşturulması ve 
gereken önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekmektedir. 

3.-Niğde Milletvekili Mümin inan ve 23 milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar so
rununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/235) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerekçesini ekte sunduğumuz, ülkemizdeki sokaklarda yaşamak veya çok küçük yaşlarda so
kaklarda çalışmak durumunda olan çocukların içinde bulunduğu sorunların araştırılarak, sıkıntıları
nın giderilmesine yönelik çözümlerin geliştirilip alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi ve 
bunlara ilişkin yapılacak düzenlemelerin ele alınabilmesi için Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük'ün 104 
ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 
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11) Necati Özensoy 

12) Cemaleddin Uslu 

13) Osman Durmuş 

14) Münir Kutluata 

15) Beyrullah Asil 

16) Ümit Şafak 

17) Kemalettin Nalcı 

18) Recep Taner 

19) Emin Haluk Ayhan 

20) S. Nevzat Korkmaz 

21) Kamil Erdal Sipahi 

22) Yılmaz Tankut 

23) Ahmet Duran Bulut 

24) Gürcan Dağdaş 

Gerekçe: 

(Bursa) 

(Edime) 

(Kırıkkale) 

(Sakarya) 

(Eskişehir) 

(İstanbul) 

(Tekirdağ) 

(Aydın) 

(Denizli) 

(İsparta) 

(İzmir) 

(Adana) 

(Balıkesir) 

(Kars) 

Ülkemizin hızlı bir değişim sürecine girmesiyle birlikte, sağlıksız bir kentleşme sonucunda top
lum yapısındaki olumsuz değişikliklere paralel olarak bozulan aile yapısı, ekonomik yoksulluk ve 
köyden kente göç sonucu oluşan kültürel çatışma gibi sebeplerle bazı aileler toplumsal yaşamının dı
şına itilmişlerdir. Buna benzer toplumsal değişimler, büyük ümitlerle kente göçen insanlarımızın aile 
ilişkilerini olumsuz etkileyerek, çocuklarını başıboşluğa sürüklemektedir. Ayrıca boşanmalar, resmi 
nikâh olmaksızın yapılan evlilikler, değişik eşlerden olan çocuklar, ebeveynlerden birinin evi terk et
mesi gibi nedenler de çocukların ruh halini olumsuz etkilemekte ve onları evlerini terk ederek sokak
larda yaşama arayışına itmektedir. Bu sorun yoğunlukla metropol illerde çok daha ileri boyutlara 
ulaşmıştır. Bu soruna, kısa bir süre içerisinde sistemli bir çözüm getirilememesi durumunda zaman içe
risinde ülkemizin en önemli sosyal ve iç güvenlik sorunu haline gelmesi kaçınılmazdır. Bu çocukla
rın bir bölümü, yoksulluk, aşın kalabalık, fiziki ve ekonomik imkânsızlıklar, cinsel ya da duygusal 
istismar gibi etkenler nedeniyle aileleri ile sorun yaşamaktadır. Koşullara uyum sağlamak için göste
rilecek çabalara karşın, acil olarak çok daha ciddi toplumsal tedbirler alınmazsa maalesef gelecekte de 
çocuklanmızın önemlice bir bölümü ülkemizdeki kentlerin sokaklarında yaşayan ve çalışan çocukla
rın saflarına katılacaktır. Genellikle sokaktaki çocuklar, iki ana gruba ayrılarak ele alınmaktadır. Bun
lar; sokakta çalışıp akşam evine dönen yani bir evi olan, akşamları düzenli olmasa da evine dönen 
çocuklar ile evi olmayan 24 saat sokakta yaşayan, ailesiyle ilişkileri kopuk olup geçimini sokaktan sağ
layan çocuklar olarak gruplandınlmaktadırlar. Dönecek bir evi olmayan veya çeşitli sebeplerle evine 
dönmeyi reddeden bu çocuklar, zaman zaman suça bulaşıp, zaman zaman tiner, bali gibi uçucu ve 
uyuşturucu maddeler kullanan, ya da bunlara gereksinim duyan, sokağı mekân edinen çocuklardır. Bu 
çocukların aile, okul, çocuk kurumları gibi kendilerine karşı sorumluluğu olan kişi ya da kurumlarla 
hemen hemen hiç temasları bulunmamaktadır. Çeşitli nedenlerle evden kaçmış, aile ve toplumla bağ
ları tamamen kopmuş olan bu çocuklar küçük gruplar halinde, kendilerine özgü kurallarıyla sokaklarda 
yaşamı seçmek zorunda kalmışlardır. Bu çocuk ve gençler sokakta, şiddet, fiziksel ve cinsel istismar, 
başkalan tarafından suç işlemeye zorlanmak, kronik-tehlikeli bulaşıcı hastalıklara yakalanmak, ba
kımsızlık sonucu oluşan hastalıklar, kaçırılma, öldürülme gibi tehlikelerle iç içe yaşamaktadırlar. Bu 
çocuklanmızın sayısının, en iyimser tahminlerle 7-8 bin civannda olduğu düşünülmektedir. 
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Sokakta çalışan çocuklar ise, ailesinin geçimine katkıda bulunmak ya da kendi masraflarını karşıla
mak için günün bir bölümünde sokakta çalışan çocuklardır. Mendil, sakız, su, kart satanlar, ayakkabı bo
yacılığı yapanlar, kırmızı ışıkta araba camı silenler, sabit noktalarda dilencilik yapanlar buna örnektir. 
Bunlar da maalesef sürekli, sokaklarda hak etmedikleri ve o yaştaki bir çocuğun baş edemeyeceği çeşitli 
davranış ve tehlikelerle yaşamak durumunda kalmakta eğitim imkânlarından mahram bırakılmaktadırlar. 

Yukarıda açıklanan sorunların çözümü için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Mec
lis Araştırması açılması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

Başbakanlığın Anayasa'nın 82'nci maddesine göre verilmiş iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı oku
tup oylarınıza sunacağım. 

A) TEZKERELER (Devam) 

2.-Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Orhan F. Gümrükçoğlu 'nun İsviçre 'ye yaptığı resmî ziyarete ka
tılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/482) 

20/6/2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Uzm. Dr. Orhan F. Gümrükçüoğlu'nun, 19-24 Mayıs 2008 tarihle
rinde Cenevre'de düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü 61. Dünya Sağlık Asamblesi Toplantısı 'na ka
tılmak üzere bir heyetle birlikte 18-21 Mayıs 2008 tarihlerinde isviçre'ye yaptığı resmî ziyarete, ekli 
listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar 
Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

Liste 

Kemalettin Aydın Gümüşhane Milletvekili 

Rüstem Zeydan Hakkâri Milletvekili 

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

BAŞKAN - Arayacağım efendim. 

Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 16.06 

• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.19 

BAŞKAN: Başkan Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Murat ÖZKAN (Giresun) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124'üncü Birleşiminin ikinci 

Oturumunu açıyorum. 
Başbakanlık tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi tezkereyi tekrar 

oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

Tezkereyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmiştir. 

Diğer tezkereyi okutuyorum: 

3.- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun İsrail'e yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/483) 

27/6/2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun, görüşmelerde bulunmak üzere 21-24 Mayıs 2008 tarihler 
arasında İsrail'e yaptığı resmî ziyarete, İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın iştirak etmesi uygun 
görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

BAŞKAN - Tezkereyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tezkere kabul edilmiştir. 

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

B) ÖNERGELER (Devam) 

5.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş 'in, Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi 'nin (2/192) İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi (4/70). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2/192 Esas Numaralı, "Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 

Teklifim" 45 gün içinde komisyonlarda sonuçlandırılmadığından, iç tüzüğün 37. maddesi gereğince 
doğrudan genel kurul gündemine alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Yılmaz Ateş 

Ankara 

BAŞKAN - Önerge sahibi olarak buyurun Sayın Ateş. 

YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, 1999 yılında ulus olarak yaşadığımız bir acı... Bildiğiniz gibi, depremden 
sonra GSM abonelerine yüzde 25 oranında bir özel iletişim vergisi konmuştu. Bunun uygulaması 
2002 yılına kadar devam etmesi gerekirken, süresi 2 defa uzatıldı ve maalesef şu anda da kalıcı hâle 
getirildi. Dilerim ne ülkemize ne de dünyaya Tanrı bir daha böyle bir acı yaşatmaz. Ama bu acı ne
deniyle toplumumuzun, ulusumuzun gösterdiği dayanışma duygusunun bir ranta çevrilerek yüzde 
25 oranında sürekli bir hâle gelen vergiyi de sürdürmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum.Bu oran, 
değerli arkadaşlar, Uganda'da yüzde 30, Zambiya'da yüzde 25, Tanzanya'da yüzde 29, Avrupa Bir
liği ülkelerinde yüzde 15 ile 25 arasında değişirken maalesef ülkemizde yüzde 60'a varan bir zam, 
"vergi" adı altında bir zam uygulanmaktadır. Bu doğru bir yaklaşım değildir, bundan bir an önce dö
nülmesi gerekmektedir. O nedenle, kanun teklifimizin sayın milletvekilleri tarafından da desteklen
mesini dilemekteyiz. 

Değerli arkadaşlar, bu bir hukuksuzluk anlamına gelmektedir. Hukuksuzluğu sürdürmenin hiç
bir anlamı yok. Bu hukuksuzluğu sürdürdüğümüz zaman bu hukuksuzluğun giderek yaşamımıza da 
girdiğini görmekteyiz. 

Sayın Başkanın da hoşgörüsüne sığınarak, bu süre içinde de kalarak, değerli arkadaşlar, bugün 
1 Temmuz, 2 Temmuz olaylarının on beşinci yıl dönümü. Bu aradan geçen on beş yıllık süre içeri
sinde maalesef gerçek failler yakalanıp yargının karşısına çıkarılamamıştır. Yine bu on beş yıllık süre 
içerisinde -Sayın Reha Çamuroğlu'nun da belirttiği gibi- orası, "Müze olsun." talebi olmasına rağ
men, bir dönerci, bir kebapçı dükkânı olarak o otel faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bir insanlık ayı
bıdır, bunun kaldırılması gerekir. Madımak Oteli'nin bir müze hâline getirilmesi lazım. 

Yine arkadaşlarımız geçen dönemlerde de öneri vermişlerdi. Bir insan eğer "Benim ibadet yerim 
burasıdır." derse, oraya devletin, iktidarların "Hayır, burası sizin inanç yeriniz değildir." demesini 
doğrusu anlamak mümkün de değildir. O nedenle, cemevlerinin de bir an önce ibadet yeri olarak 
kabul edilmesi gerekmektedir. 

Bu hukuksuzluk, değerli arkadaşlar, görüyoruz ki, sürdürülebilir bir hâle gelmiş. Bundan tam on 
üç ay önce, 12 Haziran 2007 tarihinde bir grup gazeteci tutuklandı, adına da "Ergenekon Operas
yonu" denildi. Değerli arkadaşlar, ben 12 Martı yaşadım, 12 Eylülü yaşadım; birisinde öğrenci, bi
risinde gazeteciydim. Değerli arkadaşlar, çok sanıklı davalar görüldü; siyasi partiler davaları, dernek 
davaları, sendika davaları... Değerli arkadaşlar, on üç ay süren bir iddianame sürecini bugün Türki
ye'de de, dünyada da bir hukuk sistemi yaşamamıştır. 

Buna dayanılarak bugün yine birtakım aydınlarımız, sivil toplum örgütlerimizin başkanları, Ata
türkçü Düşünce Derneğinin Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, bir gazetemizin Ankara temsilcisi... 
Bir eski milletvekilinin de aranmakta ve tutuklanmak üzere olduğu belirtiliyor. Sayın iktidarın bunu 
sürdürmemesi gerekir. Yargıya intikal etmiş bir olay, denilebilir ama on üç ay süren bir iddianame
nin ortaya çıkarılmaması da Türkiye'nin ayıbıdır. Bu ayıbı da yaşatmamak gerekir diye düşünüyorum. 

Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlarken kanun teklifimize de desteklerinizin olmasını diliyo
rum. Tekrar saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ateş. 

Evet, önerge üzerinde bir milletvekili olarak Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan. 

Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 
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Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz Ateş ve arkadaşlarının İç Tüzük'ün 37'nci maddesi muci
bince doğrudan gündeme alınmasını istedikleri Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun Teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, 17 Ağustos depreminden sonra ülkemiz maddi ve manevi büyük acı ve yıkımlarla 
karşı karşıya kalmıştır. Binlerce insanımız ölmüş, yaralanmış, binlerce maddi hasarlı yıkımlar olmuş
tur. Zamanın Hükümeti de yaraları sarmak amacıyla bazı ekonomik tedbirler almış olup bunlardan biri 
de cep telefonları abonelerinin yüzde 25 oranında özel iletişim vergisiyle muhatap edilmeleri olmuştur. 
Bu vergi geçici olarak konulmasına rağmen, bitiş tarihinden sonra iki kez uzatılmış ve bilahare kalıcı 
hâle gelmiştir, artık bu vergiler oturmuş ve bütçe kalemlerinde de ciddi bir gelir oluşturmuştur. 

Bu nedenle mevcut durumun devamının ve mezkûr yasa teklifinin İç Tüzük 37'nci maddesine 
göre öncelikle görüşülmesinin aleyhinde olduğumu saygıyla arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tutan. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

Bu kısımda yer alan, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu vc 57 milletvekilinin, yasa dışı 
dinlemelere zemin oluşturdukları ve himaye ettikleri; özel hayatın gizliliği ve korunması ile haber
leşme hürriyeti ve gizliliği hak ve ilkelerinin yoğun ve keyfi şekilde ihlal edilmesine göz yumduk
ları; bu suretle görevlerini kötüye kullandıkları; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci 
maddesine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay hak
larında, Anayasa'nın 100'üncü ve İç Tüzük'ün 107'nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin (9/2) esas numaralı önergesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

VII.- MECLİS SORUŞTURMASI 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 57 milletvekilinin, yasa dışı dinlemelere zemin 
oluşturdukları ve himaye ettikleri; özel hayatın gizliliği ve korunması ile haberleşme hürriyeti ve giz
liliği hak ve ilkelerinin yoğun ve keyfî şekilde ihlal edilmesine göz yumdukları; bu suretle görevle
rini kötüye kullandıkları iddiasıyla. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve içişleri Bakanı Beşir Atalay 
haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) 

BAŞKAN - Bu görüşmede, sırasıyla önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göste
receği bir diğer imza sahibine, şahısları adına üç üyeye ve son olarak da hakkında soruşturma açıl
ması istenmiş bulunan Başbakan veya Bakana söz verilecektir. 

Konuşma süreleri onar dakikadır. 

Meclis soruşturması önergesi Genel Kurulun 10/6/2008 tarihli 115'inci Birleşiminde okunmuş 
ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu nedenle, soruşturma önergesini tekrar okutmuyorum. 

İlk söz, önerge sahibi olarak Sayın Kemal Kıhçdaroğlu'nun. 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir toplumu çağ
daş kılan temel unsur o toplumda hukukun üstünlüğüne inanmaktır, hukukun üstünlüğünü temel kural 
olarak kabul etmek ve bunu yaşama geçirmektir. Eğer hukukun üstünlüğünü kâğıt üzerinde yapar, ger
çekten yaşama geçirmezsek, hukukun üstünlüğü sadece kâğıt üzerinde kalır ve temel insan hakları 
büyük ölçüde ihlal edilmiş olur. 
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Türkiye'de öteden beri gündemden düşmeyen temel bir konu var. Haberleşme gizliliğinin ıs
rarla ihlal edildiği, bu konuda hükümetlerin gerekli çabaları göstermediği, hatta Parlamentonun bu 
konuda gerekli çabaları göstermediği şeklinde yaygın bir kanaatin olduğunu da belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, sadece bugüne özgü bir olay değil bu. Daha önce de telefon dinlemele-
riyle ilgili olarak yine Parlamentoya pek çok konu gelmiş ve Parlamentoda tartışılmıştır. Hatta geçen, 
yine yasa dışı dinlemelerle ilgili yapmış olduğumuz bir toplantıda AKP'den değerli bir milletvekili 
Parlamentoda kurulan araştırma komisyonunun da sonuç alamadığını burada ifade etmişti. Gerçek
ten de 1997 yılında Parlamentoda kurulan araştırma komisyonunun sonuç bölümü aynen şöyle de
ğerli milletvekilleri: "Komisyonumuz yaptığı çalışmalar sonunda, telefonların yasa dışı dinlendiği 
yolundaki yaygın kanaati gözlemlemiş ancak bu konuda kanıt elde edememiştir." Araştırma komis
yonu bile yaygın bir kanaat olduğunu gözlemlediğini raporunda ifade etmektedir ve o gün yapılan ça
lışma sonuçsuz bırakılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüde yine AKP'den grup başkan vekili bir arkadaşımız buraya ge
lerek dinlemelerin geçmişte çok dağınık bir ortam içinde yapıldığını, Jandarma Genel Komutanlığı
nın, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Millî İstihbarat Teşkilatının farklı dinlemeler yaptıklarını ve 
bu dinlemelerin kontrol edilemediğini ve denetlenemediğini bu kürsüde ifade etmişti. Hatta -şöyle bir 
cümlesi var- Sayın Bozdağ'ın "İstedikleri gibi kullanıyorlardı ve toplum geçmişte bunun örnekleriyle 
doluydu." diye bir açıklaması da var. 

Değerli arkadaşlar, soruları yanıtlamak üzere kürsüye gelen İçişleri Bakanımız Sayın Beşir Ata
lay demokratikleşme sürecinin, insan haklan sürecinin güçlendirilmesi gerektiğini, özel hayata ne 
kadar önem verdiklerini, haberleşme ve iletişim özgürlüğüne ne kadar önem verdiklerini Parlamen
toda dile getirmişti ve yine kendi ifadesiyle "İnsan özgürlüğünü, bireyin özel hayatını, demokrasiyi, 
açık toplumu her zerresine kadar savunan birisi olarak söylüyorum." diyerek de altını çizmişti söy
lediklerinin. Ama Sayın Atalay'ın söylediği bir şey daha var, "Âdeta herkesi dinleme korkusu al
tında tutan, endişeye sokan bir ortama soktu son gelişmeler." diye de bir açıklama yaptı. 

Buna karşılık ne yapıldı? Parlamento buna karşılık ne yaptı? Değerli milletvekilleri, Parlamen
toda bir yasa çıkardık. Yasanın temel noktası dinlemeyle ilgili olayların, olguların hukuk devletine 
özgü bir yapı içinde gerçekleşmesi ve bunun mutlaka yargı kararı içerisinde olmasıydı ve yine bu ya
sada yargı kararlarının içeriğinin ne olacağı da açıkça belirtilmiştir. Bakın, hakkında tedbir uygula
nacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını 
tespite imkân veren kodundan belirlenen düzenlemelerin de mahkeme kararında mutlaka olması ge
rektiği ifade ediliyordu. 

Değerli arkadaşlar, yasayı Parlamento böyle çıkarmakla beraber, yürütme organı ve Sayın Baş
bakan bu yasaya aykırı bir uygulama yapmıştır ve yasa dışı dinlemelere ortam hazırlamıştır. Diye
ceksiniz ki: "Nasıl oluyor bu?" Bu, mahkeme kararıyla da, Yargıtayın kararıyla da sabit hâle gelmiştir. 
Bakın, önce Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde bir izleme yetkisi almıştır. Arkasından 
Jandarma Genel Komutanlığı yine Türkiye genelinde bir izleme yetkisi almıştır. 

Değerli milletvekilleri, yargı kararlarına baktığınızda, yapılan başvurulara baktığınızda telefonu 
dinlenecek kişi yok, telefon numarası yok, kimler olduğu belli değil. Ama Türkiye genelinde sanki 
Türkiye'deki herkes teröristmiş gibi, sanki Türkiye'de herkes yasa dışı bir örgütlenmenin içindeymiş 
gibi o mantıkta izleme alınmıştır. Peki, değerli arkadaşlar, Parlamentonun vermediği bir yetkiyi yü
rütme organı nasıl, bu kadar, yasalara aykırı olarak kullanabilir? 

Şimdi, diyebilirsiniz ki. . . 
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İSMAİL BİLEN (Manisa) - Yargı organı karar vermedi mi? 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bakın, topu yargı organına atmaya gerek yok. Bizim 
muhatabımız burada yürütme organı. Yürütme organından birisi çıkar der ki: "Ben bu yasa dışı iz
lemeyle ilgili olarak onayı hazırlayanlar hakkında soruşturma açtım." Der mi? Diyecek mi? Bekli
yoruz. 

Diğer konularla ilgili olarak Adalet Bakanlığı... Bakın, değerli milletvekilleri, Jandarma Genel 
Komutanlığı da aynı doğrultuda dinleme, izleme yetkisi aldıktan sonra Telekomünikasyon Kurumu 
bunun yasaya aykırı olduğunu iddia ederek Adalet Bakanlığına dilekçeyle başvuruyor. Diyor ki: 
"Jandarma Genel Komutanlığının aldığı izleme yetkisi Parlamentonun çıkardığı yasaya aykırıdır. 
Ağır ceza mahkemesi ancak kendi görev bölgesiyle sınırlı alanda izleme yetkisi verebilir, bu yetki 
de aşılmıştır." Adalet Bakanlığı ne yapıyor? İşte Adalet Bakanlığının onayı burada değerli arkadaş
lar. Adalet Bakanlığı, kamu yararına bunun bozulması, kanun yoluyla bozulması için dava açıyor ve 
dava Yargıtay kararıyla kesinleşiyor. 

Şimdi gelelim asıl temel soruna değerli milletvekilleri. Telekomünikasyon Kurumu kime bağlı 
ve Telekomünikasyon Kurumu Başkanını kim atar? Çıkan yasada Telekomünikasyon Kurumu doğ
rudan Sayın Başbakana bağlı ve Başbakan atıyor. Diyeceksiniz ki: "Bu kadar önemli bir görevde sa
dece Başbakanın değil Cumhurbaşkanın da onayı var." Maalesef yok arkadaşlar. Cumhurbaşkanı bu 
atama sistemi içinde dışarıda tutulmuş vaziyette. Peki, diyeceksiniz ki: "Böyle bir yanlışlık olduğu 
zaman Sayın Başbakan denetim yollarını kullanacaktır." Bakın, yasada denetim organını belirleme 
yetkisi de Sayın Başbakana tanınmıştır. Bana söyler misiniz, hem atama yetkisini hem denetim yet
kisini bir kişi elinde bulundurursa orada demokrasiden, hukuktan, insan hakları ihlallerinin önlene
ceğinden söz edebilir misiniz? Böyle bir anlayış olabilir mi? Biz bu yasa buradan çıkarken bu 
eksikliklere dikkat çektik ve düzeltilmesini istedik ama Adalet ve Kalkınma Partisi "Hayır, biz bu ya
sayı böyle çıkaracağız." dedi Şu anda bu yasa Anayasa Mahkemesinin gündemindedir, önümüzdeki 
günlerde bu konuda vereceği kararı bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Telekomünikasyon Kurumunun başvurusu ve Ada
let Bakanlığının da itirazı üzerine bir karar veriyor. Verdiği karar şu: Mahkemenin verdiği karar yan
lıştır, bütün herkes izleme kapsamına alınamaz, birinci nokta bu. 

İkinci nokta şu: Siz, açıkça, kişinin adını, telefonlarını... Gerekçelendirerek ancak izin alabilir
siniz diyor, burada o yok. 

Üç: İlgili yargıç, ağır ceza mahkemesi yargıcı ancak yargı çevresiyle sorumlu bir alanda görev 
ve yetki kullanabilir, Türkiye genelinde böyle bir yetkiyi kullanamaz. 

Değerli milletvekilleri, bu yetki ortaya çıktıktan sonra, bu karar ortaya çıktıktan sonra, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün de aynı konu hakkında bir onayı var. Şimdi, Sayın Başbakan harekete geçti mi? 
Hayır. Adalet Bakanlığı harekete geçti mi? Hayır. İçişleri Bakanı harekete geçti mi? Hayır. En son 
YARSAV'ın yaptığı başvuru var, Türkiye İşçi Partisinin yaptığı başvuru var. YARSAV'ın başvuru
suna Sayın Bakanın verdiği bir yanıt var, diyor ki: "Bu konu incelenmektedir." 

Değerli milletvekilleri, konunun incelenmesi bir tarafa, bu izni alan Telekomünikasyon Kurumu, 
yani doğrudan doğruya Sayın Başbakana bağlı olan Telekomünikasyon Kurumu, acaba niçin Emni
yet Genel Müdürlüğü için Adalet Bakanlığına başvurmamış da sadece Jandarma Genel Komutanlığı 
için başvurmuş? Bu herhalde çok önemli bir soru olsa gerek ve bu sorunun yanıtını biz Sayın Ba
kandan, Sayın Başbakandan bekliyoruz. 
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Sayın Başbakan mademki olayın bu kadar içindedir, telekomünikasyonun denetiminden atan
masına kadar bütün alanların içindedir, o zaman Sayın Başbakan bunun sorumluluğunu sırtında ta
şımak zorundadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu, devam edin. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Az önce de söyledim, Yargıtay kararıyla yapılan iş
lemlerin Anayasa'ya aykırı olduğu, hukuk sistemine aykırı olduğu, bizim Parlamentonun 2005'te 
çıkarmış olduğu yasaya aykın olduğunu da söylemiştir. Artık yasalarla aykırılık tescil edilmiştir. 
Sayın Başbakanın sorumluluğu çok büyüktür. 

Sayın Başbakan diyor ki bugün AKP'nin grup toplantısında: "Efendim, soruşturma önergesi ve
riyorlar... Bu da havada kaldı." Sayın Başbakanın bunun havada kalıp kalmadığını öğrenmesi için 
ya da bizim öğrenmemiz için gelip burada bunun hesabını vermesi lazım. Sayın Başbakan, siz, Te
lekomünikasyon Kurumu Başkanını nasıl atadınız? Bununla ilgili bir denetim yaptınız mı yapmadı
nız mı? Yargıtay kararı ortaya çıktıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü olayını kaldırdınız mı 
kaldırmadınız mı? Eğer bunu kaldırmadıysa, bu konuda bir adım atmadıysa, Sayın Başbakan hukuk 
sistemini katletmiş demektir, Sayın Başbakan Parlamentonun iradesinin aksine bir irade ortaya ko
yarak Türkiye genelinde bir izleme yapmış demektir. 

Umuyorum ve diliyorum ki bir soruşturma komisyonu kurulur ve bütün bu gerçekler bütün çıp
laklığıyla ortaya çıkmış olur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kılıçdaroğlu. 

Şahıslan adına, Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş. 

Sayın Demirtaş, buyurun efendim. (DTP sıralarından alkışlar) 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. 

Kemal Kılıçdaroğlu ve 57 milletvekilinin, Sayın Başbakan ve Sayın İçişleri Bakanı hakkında 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlar, söz konusu önerge, en nihayetinde, temel hak ve özgürlüklerin kullanımıyla, 
temel hak ve özgürlüklere yaklaşımla, bakış açısıyla doğrudan ilgili, doğrudan ilintili bir soruşturma 
açılması önergesidir. Burada temel hak ve özgürlüklere Hükümetin hangi pencereden baktığı mese
lesi sorgulanmalıdır, yani biz, insan haklarına, özgürlüklere güvenlik açısından mı bakıyoruz, öz
gürlük açısından mı bakıyoruz? Bu temel yaklaşım, hem Hükümetin yasa tekliflerinde hem de 
idarenin, Hükümetin uygulamalarında, iktidann uygulamalannda çok bariz farklar yaratacak iki temel 
bakış açısıdır. 

Türkiye'de şöyle bir kanaat geçmiş hükümetler döneminde başlamış olmakla birlikte, AKP Hü
kümetinin de uyguladığı politikalarla yerleşmiş, topluma kanıksatılmış bir anlayış vardır. Nedir o 
anlayış? Toplumun tümü tehdit altındadır. Tehdit baskısı vardır. Güvenlik problemi vardır. Dolayı
sıyla, bu çerçevede hükümetin, devletin alacağı önlemler insan haklarına, hukuka aykırı olsa bile 
sizlerin, yani toplumun güvenliği adına yapıldığı için hoş görülmelidir anlayışı, güvenlikçi bakış an
layışı, maalesef ki, toplumda yer etmiş durumdadır. Bu anlayışın yer etmesine neden olan uygula
malar, AK PARTİ Hükümeti döneminde, maalesef, yoğunlaşarak artmıştır. Örneğin, son yapılan bir 
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araştırmaya göre Türkiye'de insanların yüzde 5 l ' i işkenceye karşı olmadığını beyan etmiştir. Bu çok 
vahim bir durumdur. Nereden nereye gelindiğinin çok vahim bir örneğidir. Yani, toplumun insan 
haklarına olan saygısı, insan haklarına olan duyarlılığı giderek azalmakta, insan hakları ihlallerine 
karşı gösterilen refleksler giderek azalmaktadır. 

Şimdi, ana muhalefet partisinin genel sekreterinin dinlendiği iddiaları elbette ki vahimdir. Bunun 
gibi, toplumda, çok ciddi insan hakları ihlalleri, kişi hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğine dair çok 
ciddi örnekler yaşanıyor. Neredeyse her gün, her hafta Türkiye'de vahim örneklerle karşılaşıyoruz. 
Ama buna karşı toplumsal refleksler oldukça zayıf. Özellikle toplumun reflekslerinin bu konuda 
zayıf olması, hassasiyetlerinin azalması için planlı, programlı yıllardır süren, devam eden projelerle, 
planlarla, maalesef ki, işte, toplumun yüzde 51M işkenceyi hoşgörür, kabul edebilir hâle getirilmiş du
rumda. Eğer, bugün, Sayın Önder Sav'ın dinlendiği iddialarına karşı toplumda büyük bir infial uyan
mıyorsa, bunun nedeni, işte, bu reflekslerin öldürülmüş olmasıdır. Peki, bu sadece Sayın Sav'la ilgili 
bir konu mudur? Hayır. İddia ediyorum, bugün Türkiye'de aktif siyaset içerisinde bulunan 550 mil
letvekilini de dâhil ederek belirtiyorum, sayın bakanları dâhil ederek belirtiyorum, yine üst düzey 
ordu veya sivil bürokrasisini dâhil ederek belirtiyorum; dinlenmediğini, izlenmediğini, fişlenmedi
ğini, takip edilmediğini iddia eden varsa buyursun, Meclis kürsüsü burada. Bu duyguya sahip olma
yan bir tek kişi varsa buyursun desin ki: "Benim bu konuda içim rahat." "Evimin telefonu, cep 
telefonum, iş telefonum, mail'im, yediğim yemekler, kiminle oturup kalktığım, hangi toplantılara 
katıldığım takip edilmiyor, bu konuda benim içim çok rahattır." diyen varsa buyursun burada ifade 
etsin, biz de saygı duyalım ona. 

Sayın İçişleri Bakanı birazdan çıkacak, bu kürsüden konuşacak. Kendisi ifade etsin, İçişleri Ba
kanı olarak gerçekten içi rahat mı? (DTP sıralarından alkışlar) Telefonlarının dinlenmediğine dair, 
kendisinin izlenmediğine dair içi rahat mı? Valilerden, kaymakamlardan, Türkiye'nin bütün kentle
rinde görev yapan valilerden, kaymakamlardan içi rahat mı diye sormak lazım. Fişlenmeyen, takip 
edilmeyen, izlenmeyen üst düzey kamu görevlisi, yetkilisi var mı merak ediyorum. Yani biraz önce 
Sayın Kılıçdaroğlu da ifade etti, daha önce Meclis araştırma komisyonu bu konuda kamuoyunda 
yaygın bir kanaat olduğunu tespit ediyor ancak maalesef delil ortaya koyamıyor. Elbette ki bu işi 
yapan kılıfını da hazırlıyor, delil bırakmıyor, elbette ki Meclis araştırma komisyonu dahi maalesef ki 
o delillere ulaşamıyor. Ama hiç kimse, en azından Hükümet bu konuda gerekli tedbirleri aldığı ko
nusunda, sorumlular hakkında soruşturma yapıp cezalandırdığı konusunda bizleri ikna etmediği müd
detçe toplumun içi rahat olmamalıdır. Bizim içimiz rahat değildir, hiç kimsenin de içi rahat 
olmamalıdır çünkü Türkiye'de özel hayatın gizliliği, özel hayatın mahremiyeti, buna saygı diye bir 
müessese, mesele yoktur. 

Neden yoktur değerli arkadaşlar? Türkiye'de istihbarat çalışmaları birçok koldan yürütülür, em
niyetin ayrı vardır, MİT'in ayrı vardır, Genelkurmayın ayrı vardır, jandarmanın ayrı vardır, hatta bi
lumum yabancı istihbarat örgütünün Türkiye'de faaliyetlerinin olduğu bilinir en azından. Dolayısıyla, 
en azından hangisi tarafından dinlendiğinizi bilmeden en azından bir tanesi tarafından izlendiğinizi, 
dinlendiğinizi her biriniz tahmin edersiniz. 

Şimdi, bu kadar yetki karmaşası içerisinde her siyasal gücün ve aktörün, gücü eline geçirenin de 
kendi istihbarat örgütünü oluşturduğu bir sistemde elbette ki hiç kimse güvencede olmayacaktır. 
Bugün, dinlemeler, izlemeler, fişlemeler siyasi şantaj aracı olarak kullanılabilmektedir; ya basına 
sızdırılarak, kamuoyuna sızdırılarak ya da kapalı yöntemlerle siyasal şantaj aracı olarak dahi kulla
nılmaktadır. 

- 9 2 1 -



TBMM B: 124 1 . 7 . 2 0 0 8 0 : 2 

- 9 2 2 -

Aslında kamusal güvenlik, devletin güvenliği, toplumun güvenliği, suçların önlenmesi açısın
dan yapılması gereken istihbarat çalışmaları, maalesef, kişi hak ve özgürlüklerinin aleyhine çok rahat 
bir şekilde kullanılmaktadır. Bugün AK PARTİ Hükümeti, yarın başka bir hükümet gelir, onun is
tihbarat örgütü, birbirine karşı istihbarat savaşları ve bu savaş içerisinde yıpranan siyasiler, vatan
daşlar, çiğnenen temel hak ve özgürlükler olacaktır. 

Şimdi, bu konuda yargının da elbette ki belli sorumlulukları vardır. Ben şuna hiç tanık olmadım 
yani bir güvenlik biriminin savcı aracılığıyla mahkemeye başvurup da dinleme talebi ilettiğinde mah
kemenin bunu reddettiğine dair bir karara, en azından -mutlaka örneği vardır ama- ben rastlamadım. 
Neredeyse her başvurana, ilgili kişiyle ilgili, maalesef ki rahatlıkla, dinleme kararları verilmektedir. 
Bu da son çıkarılan yasanın bu konuda yoruma açık olması, geniş yorumlanabilmesinden kaynaklıdır. 

Ama dinleme kararları sadece ilgili kişiyle sınırlı kalmamakta değerli arkadaşlar, o kişiyle ilgili 
dinleme yapılırken şu veya bu şekilde onunla iletişime geçen herkesin görüşme kaydı kayıt altına alın
makta ve yine işin ilginç tarafı basına çok rahat bir şekilde sızdırılmaktadır. 

Yine, gün geçmiyor ki değerli arkadaşlar "dinlemeye takıldı" haberleri basına yansımamış olsun. 
Bakın birkaç örnek var elimde: "Eski Bakan dinlemeye takıldı." Bakan hakkında dinleme kararı yok, 
sadece dinlemeye takıldı. Konuşma detayları kelime kelime basına sızdırılmış değerli arkadaşlar. 
"Milletvekili dinlemeye takıldı." "Hâkim, izin verdi, dinlemeye takıldı." Ne konuşmuş basından oku
yabilirsiniz. Yani normalde bunların gizli kalması lazım ve bu kişiyle ilgili dinleme kararı alınmadığı 
için imha edilmesi lazım. Bunu yapmayanların hepsi suçlu. Sayın Bakan çıkacak birazdan... Bun
larla ilgili, bunu yapanlarla ilgili tek bir idari soruşturma var mı, görevden alman var mı merak edi
yoruz. "Cinayet planı dinlemeye takıldı." Takılmış yani, karar yok. "Aydın Doğan-Ergenekon 
bağlantısı da dinlemeye takıldı." "Müdür dinlemeye takıldı." Hakem Cem Deda dinlemeye takıldı." 
"Polis şefi dinlemeye takıldı." Takılmayan yok değerli arkadaşlar. Yani yaptığımız hangi görüşme
nin güvenlikli olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Ya bizler hakkında dinleme kararı var ya da ko
nuştuğumuz, iletişimde olduğumuz karşı tarafla ilgili dinleme kararı var. Dolayısıyla, hiç kimse, 
değerli arkadaşlar, bu sistem içerisinde kendini güvende hissetmemelidir, tavsiye etmiyorum. Sayın 
Bakan birazdan çıkar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Demirtaş, devam edin. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Devamla) - .. .bu kaygılarımızı giderir mi bilmiyorum ama, doğ
rusu -kimseden saklayacak bir şeyimiz yok ama-eşimizle dostumuzla konuşurken bile dikkat ediyo
ruz artık, çünkü bir gün sonra basından "Milletvekili dinlemeye takıldı." diye haberleri okuyabiliriz. 

Bu nedenle, bu kadar güvensiz bir ortamda, bu kadar güvenliğin ihlal edildiği, haberleşme öz
gürlüğünün ihlal edildiği bir ortamda müsaade edin Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında bir soruş
turma açılsın, bunun sonucunu da hep birlikte görelim, hepimizin içi ondan sonra rahat etsin. 

Hepinize saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Demirtaş. 

Şahıslan adına ikinci söz, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'a aittir. 

Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Parti
sinin sayın grup başkan vekilleri ve milletvekillerinin Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay hakkında verdikleri soruşturma önergesi üzerinde görüşlerimi 
ifade etmek üzere söz aldım. Öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bugün toplumun ve ülkenin birçok sorunu varken, toplum kesimleri 
kendi sorunlarına çözüm beklerken, özellikle de bugün televizyonlarımız bir başka haberle inlerken 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin Meclisi gerçekten Türkiye'ye yakışmaz bir konuyu -kaçıncı 
defa oldu- tekrar konuşuyor. 

Değerli milletvekilleri, bu sebeple, bizi izleyen değerli vatandaşlarımıza bugün, burada konuş
tuğumuz olayın anlamını ve içeriğini anlatmayı gerekli görüyorum. Sonra da birkaç sorum olacak. 

Değerli milletvekilleri, soruşturma önergesinde şu hususlar iddia edilmektedir: Başbakan Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay'ın yasa dışı dinlemelere zemin oluş
turdukları, yasa dışı dinleme yapanları himaye ettikleri ve özel hayatın ve haberleşme hürriyeti giz
liliğinin yoğun ve keyfî bir şekilde ihlal edilmesine göz yumdukları iddia edilmektedir. Bu sebeple 
görevlerini kötüye kullandıkları, böylece Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesini ihlal ettikleri ve 
cezalandırılmaları gerektiği talep edilmektedir. Soruşturma önergesi Anayasa'nın 100'üncü, İç Tü
zük'ün 107'nci maddeleri uyarınca bugün gündemimize alındı. Bu sebeple bu konuyu tartışıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu önerge ile ana muhalefet partimiz siyasi iktidar hakkında, bana göre, 
bize göre çok önemli, ciddi ve ağır iddialarda bulunmaktadır. Deniliyor ki -üç husus söyleniyor- biri, 
emniyet güçleri içinde oluşturulan özel birimler var veya Hükümetin himayesinde bazı merkezler 
var. Bunlar, yasal olmayan yollarla, sürekli ve yaygın bir şekilde dinleme, izleme, takip, fişleme, 
dosyalama yapmaktadırlar. Bu iki husus, gerçekten üzerinde durulması, açıklığa kavuşturulması, ka
falardaki bulanıklığın giderilmesi, cevabının verilmesi gereken, Türkiye'ye, Türkiye'yi Türk milleti 
adına yöneten siyasi iktidara atfedilmemesi gereken suçlardır, suçlamalardır, iddialardır, ithamlardır. 
Temel hak ve özgürlüklerin veya demokrasinin veya çağın çok temel değeri olan özel hayatın gizli
liği ve demokrasinin olmazsa olmaz şartı olan haberleşmenin gizliliği konusunda emniyet teşkilat
ları içinde, devlet birimleri içerisinde veya bazı özel merkezlerde sürekli ve yaygın şekilde dinleme, 
izleme, takip, fişleme ve zamanında kullanılmak üzere dosyalama yapıldığı iddiası ifade edilmekte
dir. Ayrıca, AKP Hükümetinin de ve özellikle Sayın Başbakanla Sayın İçişleri Bakanının da bu kanun 
dışı eyleme zemin hazırladıkları, himaye ettikleri ve bu suçun işlenmesine göz yumdukları iddia edil
mektedir. Bir kamu görevlisi olmak hasebiyle Sayın Başbakanın ve Sayın İçişleri Bakanının görev
lerini ihmal ettikleri, bu sebeple de Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesine göre, eğer soruşturma 
önergesi kabul edilirse, ucu Yüce Divana ulaşan bir yargı sürecine tabi tutulmaları istenmektedir. 

Değerli vatandaşlarım, bugün burada görüştüğümüz konu budur, sizin vekilleriniz olarak bugün 
sizin gündeminizi değil, bir anlamda siyasetin sorununu, gündemini konuşmak durumunda kaldık. 

Bunları, bu iddiaları önemsemek mecburiyetindeyiz, değerli milletvekilleri. Bu iddiaları iktidar 
partisi ile ana muhalefet partisinin çekişmesi olarak ifade edemeyiz, algılayanlayız. Bu, bu Meclisin, 
bu ülkenin, bu milletin çok temel sorunları; ertelenmesi, ötelenmesinin maliyetinin çok daha büyük 
olacağına inandığım çok temel sorunları. 

Değerli milletvekilleri, isnat edilen suça istenilen ceza, dikkatinizi çekmek istiyorum, isnat edi
len suça istenilen ceza Türk Ceza Kanunu'nun "Millete ve Devlete Karşı Suçlar" kısmının "Görevi 
kötüye kullanma" başlığını taşımaktadır. Yani, ana muhalefet partimiz, Türkiye'yi Türk milleti adına 
yönetmekle görevli ve yetkili iktidar partisinin Sayın Başbakanı ve İçişleri Bakanıyla ilgili millete 
ve devlete karşı suç işlediği iddiasıyla soruşturma önergesi vermiştir. Bunun cevabı verilmelidir. 
Maddeyi okumaya gerek görmüyorum. Burada ihmali olanlar ve bu hususlara aykırı davrananların 
üç yıla kadar cezalandırılmasının istendiğini içinizde bulunan avukat arkadaşlarımız biliyorlardır. 
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Değerli milletvekilleri, gerçekten, son günlerde, uzun zamandan bu yana diyebiliriz, ama son 
günlerde yoğunlaşan bir şekilde her gün birçok gazetede birtakım izlemelerin ve dinlemelerin ya
pıldığı, fişlemelerin yapıldığı, işte, benden önceki sayın konuşmacının ifade ettiği gibi, takılma işle
minin yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak daha önce de ifade ettik. 
Türkiye'ye yakışmaz, bize yakışmaz, çağa yakışmaz bir suçla bu ülke itham ediliyor. Aslında birbi
rimizle siyaset yaparken, birbirimizle boğuşurken Türkiye'ye haksızlık yaptığımızın farkında mıyız 
diye ara sıra durup düşünmek gerektiğini sizin takdirinize sunuyorum. 

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, demokrasi ve özgürlük için, ülkemizin geleceği açısından, 
insanımızın kendine güvenini, birbirine güvenini, vekillerine güvenini, temsilcilerine güvenini, ken
disini yönetenlere güvenini kaybetmemesi için, bu karanlık tablonun, bu bulanık tablonun, bu hava
nın hızla izale edilmesini, ortadan kaldırılmasını ısrarla söyledik. Dedik ki: "Sayın Hükümetimiz, 
Sayın İktidar Partisi Grubu, gelin, bu konuyu kendi üzerinize almayın. Bu konuyu ana muhalefetle 
iktidarın atışması konusu olmaktan çıkartalım, bu konuyu Meclisin konusu hâline getirelim. Bu it
hamları ortadan kaldıralım, bu iddiaları ortadan kaldıralım." Araştırma önergesi vermemizin sebebi 
buydu. Orada bir başka incelik vardı. Dedik ki: "Gelin, bu İç Tüzük'teki düzenlemenin de dışına çı
kartarak, tüm Meclisi işin içerisine katarak, her partiden eşit sayıda, iki üyenin katılımıyla bir ko
misyon kurulsun, bu komisyon bu konuyu bütün detayıyla, tekniğiyle, hukukuyla incelesin, araştırsın 
ve çözüm üretsin. Dolayısıyla ülkemiz, Hükümetimiz, devletimiz, bürokrasimiz bu suçla suçlan
maktan ve bu güvensiz ortamda yaşamaktan kurtarılsın." Ama sayın iktidarımız maalesef bu konu
nun ya ciddiyetine inanmıyor ya da bu işi siyaset biliyor. Yani muhalefet partisinin kendisine 
çatmasının, kendisine rant getirmesini... Böyle bir hesabın içinde midir, anlamakta zorlanıyoruz. 

İşte bugün, deminki ifade ettiğim anlamlarda çok ciddi bir suçlamayla bir soruşturmaya konu 
oluyorsunuz ve Türkiye bugün birçok anlamda kan ağlarken, çiftçisi, işçisi, memuru, esnafı, sanayi
cisi bir belirsizliğin girdabında, yarın ne olacak sorusunun cevabını ararken Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, maalesef, bize yakışmaz, çağa yakışmaz böyle bir konuyu tartışmak mecburiyetinde kalıyor. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İç Tüzük gereği tartışıyoruz. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Size söylüyorum: Buna hakkınız yok, buna hakkımız yok de
ğerli milletvekilleri. Bu ülkeyi kendi sorunlarımızla meşgul etmeye hakkımız yok. Bu sorunları ge
leceğe erteleme hakkımız da yok. Gelin, bu işi araştıralım. Araştıralım, sebeplerini bulalım, 
çözümlerini de birlikte oluşturalım. Gerekiyorsa Anayasa değişikliği, gerekiyorsa kanun değişikliği, 
gerekiyorsa kurum oluşturalım, özel, bağımsız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Şandır, devam ediniz efendim. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - ...kurumlar oluşturalım ve bu oluşturduğumuz kurumlarla 
bu suçlamadan ülkemizi kurtaralım diye teklif ettik ama ne hikmetse iktidar iktidardır, muhalefet 
muhalefettir, muhalefetin her söylediği bizim aleyhimizedir, katılmıyorum, reddediyorum yaklaşı
mıyla ciddiye almadınız, dikkate almadınız. 

Şimdi, bugün bu soruşturma önergesini görüşmüş olmak inanınız ki bana zül geliyor, işkence ge
liyor. Ben kendime yakıştıramıyorum. 

Değerli milletvekilleri, demin arkadaşımız sordu: İzlenmediğini, dinlenmediğini, takip edilme
diğini, günün birinde kendisiyle ilgili bir dosyanın basına yansımayacağını garanti edebilecek kaç kişi 
var aramızda veya kaç sayın bakan var? Böyle bir endişenin, böyle bir korku tünelinin içinden ge
çirmeye, bu toplumu, bu güvensizlik ve korku içerisinde teslim almaya ne hakkımız var... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Şandır. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Bu sebeple, araştırmaya razı olmayan AKP'nin bu soruşturmayı reddederek cevabını da vere
meyeceğini ifade ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Araştırma komisyonu kuruldu zaten. 

Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz? 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sizin grubun konuşma hakkı var Sayın Elitaş, konuşun. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Elitaş. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Milletvekili, biraz önceki konuşmasında iktidar partisi
nin ince ve derin hesaplar içerisinde olduğu şeklinde... 

BAŞKAN - Biraz daha sesinizi yükseltin, arkadaşlar duyamıyor. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yerimden müsaade ederseniz... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Hangi konuda efendim? 

BAŞKAN - Cevap verecek herhalde, konusu belli. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ne diyor yani? Bizim dediğimizin hangisine katılmadınız? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sataşmadan dolayı mı? 

BAŞKAN - Sataşma değil herhalde değil mi? Açıklama yapacak. 

V - AÇIKLAMALAR (Devam) 

3.-Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 'ın, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'ın konuşmasında 
geçen bir ifade nedeniyle açıklaması 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Kısa bir açıklama yapmak istiyorum Sayın Başkanım. 

Biraz önce konuşan Sayın Grup Başkan Vekilim iktidar partisinin bu, muhalefetin yaptığı yan
lıştan dolayı veya bunu siyasi rant hâline döndürmek üzere ince bir hesap yaptığı şeklinde bir şüp
henin oluştuğunu ifade etti. Şunu açık yüreklilikle ifade ediyoruz: Adalet ve Kalkınma Partisinin 
hiçbir partiyle ilgili ince, kalın, gizli hesabı yoktur. Her şeyimiz açık ve net milletle paylaşılmıştır. 

Bunu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

VII.- MECLİS SORUŞTURMASI (Devam) 

A) ÖN GÖRÜŞMELER (Devam) 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 57 milletvekilinin, yasa dışı dinlemelere zemin 
oluşturdukları ve himaye ettikleri; özel hayatın gizliliği ve korunması ile haberleşme hürriyeti ve giz
liliği hak ve ilkelerinin yoğun ve keyfî şekilde ihlal edilmesine göz yumdukları; bu suretle görevle
rini kötüye kullandıkları iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 
haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) (Devam) 

BAŞKAN - Şahısları adına Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç. 

Sayın Tunç, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisine 
mensup bir grup milletvekilinin Sayın Başbakanımız ve İçişleri Bakanımız hakkında verdiği yasa 
dışı dinleme olaylarıyla ilgili Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi hakkında şahsım adına söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Meclis soruşturmasıyla ülkemizde son zamanlarda özel hayatın gizliliği ve korunmasına ilişkin 
hakların yoğun ve keyfî şekilde ihlal edilmesine göz yumulduğu, emniyet güçleri içinde özel birim
ler eliyle yasal olmayan dinleme yapılmasının zemininin oluşturulduğu ve bu durumun Hükümeti
miz tarafından himaye edildiği iddia edilmektedir. Bu iddiayı ispat edecek en önemli delil olarak da 
CHP Genel Sekreteri Sayın Önder Sav'ın CHP Genel Merkezinde bir merkez valisiyle yaptığı gö
rüşmenin dinlenmesi ve basına yansıtılmış olması olarak gösterilmektedir. 

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor: CHP'li milletvekillerinin vermiş olduğu soruşturma öner
gesi Anayasa'mız ve İç Tüzük'ümüz bakımından hukuki temeli olmayan bir önergedir çünkü ortaya 
atılan iddia bir soruşturma önergesi değil, bir araştırma önergesi konusudur. Bu iddialarla ilgili ola
rak AK PARTİ Grubu tarafından bir Meclis araştırma komisyonu kurulması önerisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde kabul edilmiş ve komisyon kurulmuştur. Bu komisyon, iddiaları enine boyuna 
araştıracak ve vardığı sonuca göre de Türkiye Büyük Millet Meclisi gereğini yapacaktır. Meclis araş
tırmasının devam ettiği bir konuda Meclis soruşturması açılmasının istenmesi, bu konunun tüm çıp
laklığıyla ortaya çıkmasını istemek yerine, bu konuyu bahane ederek Hükümetin ve AK PARTÎ'nin 
yıpratılması, toplumu sanki yasa dışı dinlemeler varmış gibi endişeye sevk ederek ülkemizde bir kaos 
görüntüsünün oluşturulması amaçlanmaktadır. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Ulaştırma Bakanına sorarsanız yasa dışı dinle
meleri size anlatır efendim. 

YILMAZ TUNÇ (Devamla) - CHP Genel Sekreteri Sayın Sav ile ilgili dinleme iddiaları de
taylarıyla araştırılacaktır ancak ön bulgular, Sayın Sav'ın bir dinleme mağduru olmadığı, sadece bir 
gazetecinin telefon röportajıyla aradığında ona verdiği cevaptan sonra telefonunu kapatmayı bece-
rememesinden (CHP sıralarından gürültüler) faydalanan karşı tarafın Sayın Genel Sekreter ile vali 
arasındaki görüşmeyi dinlemesinden kaynaklanmıştır. 

Burada dinlemeye yetkili kamu görevlilerinin yasa dışı telefon dinlemesi ya da bir ortam dinle
mesi mevcut değildir. Türk Telekom ve özel cep telefonu şirketi tarafından böyle bir tespitin varlı
ğına rağmen AK PARTİ Grubu, bu hususun ve buna benzer yasa dışı dinlemeler ile ilgili iddiaların 
açıklığa kavuşturulması ve sorumluların tespiti için üzerine düşen görevi yapmış ve Meclis araştırma 
önergesi vermiş, bu konuda komisyonun kurulmasını sağlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, özel hayatın gizliliği ve korunmasıyla, haberleşme hürriyeti en temel 
insan hakkıdır. Bu hak, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi'nde garanti altına alınmış, Anayasa'mızın 20'nci ve 22'nci maddelerinde de yerini almıştır. 
Geçmişte maalesef ülkemizde bu hakkın ihlal edildiği yönünde yoğun şikâyetler gündemi meşgul 
etmiş ancak AK PARTİ İktidarına kadar hiçbir iktidar bu hakkı güvenceye alacak tedbirleri alma
mıştır. 

AK PARTİ'yi bu konuda eleştirenlerin iktidar olduğu dönemlerde izleme ve dinleme konusunda 
tam bir kargaşanın olduğunu unutmamak gerekir. Dinlemeye ve istihbarat toplamaya yetkili olan ku
ruluşlarımız, özel şirketler ile bire bir muhatap olduğu için suistimale, yasa dışı dinlemelere ve izle
melere açık bir durum söz konusuydu, bir denetim mekanizması yoktu. AK PARTİ Hükümeti bu 
durumu ortadan kaldırmak için, 2005 yılında, 5397 sayılı Yasa'nın çıkarılmasını sağladı. Bu yasayla 
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Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kurularak bir denetim mekanizması oluşturuldu. Dinlemeye 
yetkili kuruluşlarımız, öncelikle yargıdan aldıkları izni Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına ilet
mekte, bu talep burada hukuki olarak incelendikten ve teknik tanımlaması yapıldıktan sonra telefon 
şirketlerine durum aktarılmaktadır. Bu şekilde düzene kavuşmuş olan telefon dinleme ve izleme sa
yesinde dinlemeye ve izlemeye yetkili kuruluşlarımız tarafından birçok olayın aydınlatılması sağ
lanmış, çeteler çökertilmiş, geçmişte faili meçhul olayların yoğun yaşandığı ülkemizde artık faillerin 
kısa sürede yakalanmaları sağlanmıştır. 5397 sayılı Yasa ile ortam dinlemesi de suç hâline getirile
rek bu suçun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis olarak belirlenmiş, ortam dinlemesinin basın yo
luyla deşifre edilmesi hâlinde veya bu suçun bir kamu görevlisi tarafından işlenmesi hâlinde cezanın 
yarı oranında artırılacağı hükme bağlanmıştır. Türk Ceza Kanunu'muzda kişisel verilerin kaydedil
mesi, verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve başkasına verilmesi suç hâline getirilmiştir. 

Temiz bir toplum için, şeffaf bir yönetim için gerekli düzenlemeleri yapan, bireyin özgürlüğünü 
esas alan, temel hak ve hürriyetler konusunda son derece hassas olan AK PARTİ'yi eleştirenler, ken
dileri iktidarda oldukları dönemlerde bu değişiklikleri maalesef gerçekleştirmemişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bizler AK PARTİ olarak yasa dışı dinlemenin bir insan hakkı ihlali ol
duğuna inandığımız için, suç şüphesi olan kişinin yargı kararı olmadan dinlenemeyeceğini savun
duğumuz için mevzuatımızda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağladık. Bu konuyu bir düzene 
kavuşturmak için çalışmış bir iktidar olarak sanki hiçbir şey yapılmamış gibi tam aksine bu konuyla 
suçlanmamızın iyi niyetle bağdaşmadığını belirtmek istiyorum. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Yargıtay kararından söz et, Yargıtay kararından. 

YILMAZ TUNÇ (Devamla) - Muhalefetin hedefi iktidar olmaktır. Ancak bunun yolu da çok ça
lışmaktan ve milletimizin desteğini almaktan geçer. Siyasi partilerimiz milletin desteğini meşru yol
lardan alabilmenin gayreti içerisinde olmalıdır. Sanal gündemler oluşturarak, suni tehditler ortaya 
atarak milletimizi etkilemek mümkün değildir. Ayrıca, böyle bir yol son derece tehlikeli bir yoldur. 
Hiç kimsenin -buna muhalefet partileri de dâhil- ülkemizde insanlarımızı tedirgin edecek aslı astarı 
olmayan iddialarla bir kaos ortamı oluşturmaya hakkı yoktur. 

"70 milyon dinleniyor." diyerek insanlarımızı tedirgin eden, güvenlik güçlerimizi, istihbarat teş
kilatımızı ve devletin kurumlarını töhmet altına sokan açıklamalar bir siyasi lidere yakışmamaktadır. 

Milletimizin değerlerine saygısızlık yaparak milletten özür bile dilemeyen ancak konuyu kendi 
dinlendiği iddiasıyla örtbas edeceğini zanneden bir Genel Sekretere sahip Cumhuriyet Halk Partisini 
bu millet ibretle izlemektedir. (CHP sıralarından gürültüler) 

Hazineden aldığı yardımı usulüne uygun harcayamayan bir partinin iktidara geldiğinde, hazineyi 
teslim aldığında neler yapacağını bu millet tahmin etmekte hiç zorlanmamaktadır. (AK PARTİ sıra
larından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Senin kafan ermez ona! 

YILMAZ TUNÇ (Devamla) - Ülkemizdeki istikran bozmak için yaptığınız ayak oyunlarının bu 
millet tarafından karşılıksız bırakılacağını mı zannediyorsunuz? 

NESRİN BAYTOK (Ankara) - İftiracısınız, iftiracısınız! 

YILMAZ TUNÇ (Devamla) - Oluşturduğunuz tedirginliklerle faizlerin yükselmesine yol açmak, 
enflasyonu harekete geçirmek hoşunuza mı gidiyor? 

NESRİN BAYTOK (Ankara) - İftira atmayın Cumhuriyet Halk Partisine. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Siz bostan korkuluğu musunuz? 
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YILMAZ TUNÇ (Devamla) - Sizler, bu ülke ne olursa olsun, bu millet hangi sıkıntıya düşerse düş
sün önemli değil, yeter ki iktidar olalım anlayışıyla muhalefetten kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? 

Altı yıldır iktidardaki uygulamalarıyla ülkemizi Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet sevi
yesinin üzerine çıkarmak için çalışan, hukuk ve demokratikleşme alanında gerçekleştirdiği reform
larla Avrupa Birliğiyle müzakere aşamasına getiren AK PARTİ'nin bu ülkede laikliğin de, 
demokrasinin de, adaletin de, kalkınmanın da teminatı olduğunu artık cümle âlemin bilmediğini mi 
zannediyorsunuz? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Milletimizin gündeminde hiç yer almayan suni tartışma ortamları oluşturarak AK PARTİ'yi 
farklı göstermeniz ve Hükümeti yıpratmanız mümkün değildir. Bu soruşturma önergesi de bu amaçla 
verilmiştir. İyi niyetli bir önerge değildir. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Sen nereden geldin, onu anlat. 

YILMAZ TUNÇ (Devamla) - Konunun araştırılmasını AK PARTİ istemiş ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi karar vererek bir araştırma komisyonu kurulmuştur. Muhalefete mensup milletvekil-
lerimizin de görev yapacağı araştırma komisyonu bu konuyu enine boyuna araştıracak ve sonucuna 
göre yüce Meclisimiz gereğini yapacaktır. 

Bu nedenle, soruşturma önergesinin aleyhinde olduğumu belirtmek istiyor, yüce Meclisi saygı
larımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tunç. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, konuşmacı Cumhuriyet Halk Partisiyle 
ilgili olarak suç unsuru oluşturacak ifadeler kullanmıştır. İzin verirseniz cevap vermek istiyorum. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Evet. Tutanaklara bir bakın Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, bakın, ben... Bir dakika dinler misiniz beni efendim. Bir da
kika dinleyin efendim, ben de konuşayım. 

Bakın sayın... (CHP sıralarından gürültüler) 

Bırakmıyorsunuz ki konuşayım efendim. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, parti yöneticilerini beceriksizlikle suç
lamıştır, dolayısıyla ben de cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, bakın, demin Sayın Tunç konuşmasında tamamıyla gündem dışı konuştu 
ve sataşmaya mahal verecek çok şeyler söyledi ama ben müdahale etmedim. Yani burada bir şey 
yok... (CHP sıralarından gürültüler) 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır efendim, olur mu öyle şey! 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, olur mu öyle şey! 

BAŞKAN - Buyurun, oradan cevap verin efendim. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır efendim... 

BAŞKAN - Efendim, oradan cevap verin. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, ortalığı biz germek istemiyoruz ama lüt
federseniz cevap vermek istiyorum. Sayın Başkan, sataşmaya yol açmadan cevap vermek istiyorum. 
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BAŞKAN - Tamam, germek istemiyorsanız açın efendim mikrofonu, konuşun. 

Buyurun. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Açılmadı, bu mikrofon bozuk Sayın Başkan. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Burası senin babanın yeri mi, oradan anlat. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sataşmaya yanıt kürsüden olur, izin ve
rirseniz iki dakikada yanıtlayıp ineceğim. 

BAŞKAN - Meramınızı anlatırsınız siz oradan. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır, efendim, ben oradan anlatmak istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun, bir dakika buradan konuşun efendim, buyurun.(CHP sıralarından alkışlar) 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bartın Milletvekili Yılma: Tunç'un, konuş
masında partisine sataştığı iddiasıyla konuşması 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ülkeye 65 bin 
Amerikan askerini getirip Irak'a savaş açmak isteyen kimdi? Adalet ve Kalkınma Partisi. (AK PARTİ 
sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, konuyla hiç alakası olmayan ve yalan ifade
lerde bulunuyor, hep yalan ifadelerde bulunuyor. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Irak'ta 1 milyon Müslüman öldürüldü. Bunun sorum
lusu kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültü
ler) Irak'ta binlerce Müslüman kadına tecavüz edildi. Bunun sorumlusu kim? Adalet ve Kalkınma 
Partisi. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; AK PARTİ sıralarından gürültüler) Siz, bu pro
jenin eş başkanı kim, bana söyler misiniz? Recep Tayyip Erdoğan. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Milletvekili bir gerçeği tespit ediyor, alınganlık gösteri
yorlar. .. 

BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Siz, 1 milyon Müslüman'ın öldürüldüğü, yüz binlerce 
kadına tecavüz edildiği bir ortamda eş başkanlığını yaptığınız bir projenin sahibisiniz! 

BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bize Müslümanlık dersi veremezsiniz! Hadi canım siz 
de! (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

VII.- MECLİS SORUŞTURMASI (Devam) 

A) ÖN GÖRÜŞMELER (Devam) 

1- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 57 milletvekilinin, yasa dışı dinlemelere zemin 
oluşturdukları ve himaye ettikleri; özel hayatın gizliliği ve korunması ile haberleşme hürriyeti ve giz
liliği hak ve ilkelerinin yoğun ve keyfî şekilde ihlal edilmesine göz yumdukları; bu suretle görevle
rini kötüye kullandıkları iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 
haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) (Devam) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, son söz, hakkında soruşturma açılması istenen İçişleri Ba
kanı Sayın Beşir Atalay'a aittir. 

Buyurun Sayın Atalay. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Başbakanımız ve şahsımla ilgili verilen soruşturma önergesi hakkında söz almış bulunuyorum. Söz
lerimin başında hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Aslında, yüce Meclis çatısı altında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konu defalarca gün
deme geldi ve ben de üç defa huzurunuzda bu konularla ilgili daha önce bilgi sunma imkânı buldum. 
Hatta, kısa süre önce bizzat kendi partimizin grubunca Meclis araştırması önergesi verildi ve bütün 
grupların desteğiyle de bu kabul edildi ve şu anda bu komisyon da kurulmuş durumda. İşte böyle bir 
ortamda tekrar Cumhuriyet Halk Partisinin böyle bir soruşturma önergesi vermesine doğrusu üzül
düm. (CHP sıralarından gürültüler) 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Bakan, o komisyon bir kişi için. Bir kişi için komis
yon mu kurulur, biz bütün Türkiye için diyoruz. 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Sayın Bakan, üzülmeyin o kadar. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Biz bütün hukuk dışılıkların üzerine gide
riz, biz çok açık bir partiyiz, biz şeffaf bir Hükümetiz... 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Bakan, siz böyle söylüyorsunuz da cemaat aynı şeyi 
yapmıyor ama! 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Her konunun üzerine önce biz gideriz. Onun 
için bu iddialar gündeme geldiğinde ne yaptık? Araştırma önergesini biz verdik. (Gürültüler) 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Yargıtay kararı ne diyor Sayın Bakan? Yasa dışı iz
leme olduğunu söylüyor. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri dinler misiniz lütfen... Lütfen dinleyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Hatta ben burada yüce Meclisi bilgilendir
mek için gündem dışı konuşmaya cevap verirken kendim gündeme getirdim, Sayın Başbakanımızın 
da olurunu alarak... 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Sayın Bakan, "En iyisi konuşmak değil." demediniz mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - .. .dedim ki: "Araştırma önergesini biz ve
relim ve eğer ülkemizde bu alanda, bu konuda bir sorun varsa, gerek hukuki düzenlemeler olarak 
gerek uygulamalar olarak bir sorun varsa bunun üzerine biz gidelim." Komisyonu biz kurduk ve siz
ler de destek verdiniz. 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Sayın Bakan, "konuşmayın" dediniz! 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Şimdi, burada tabii şuna çok üzülüyoruz: 
Bakın, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi; göz bebeğimiz, Türkiye'nin temsil yeri. Burada tutup 
da Türkiye'yi herkesin dinlendiği, işkencelerin kol gezdiği, karanlık bir ülke olarak göstermek Tür
kiye'ye kötülüktür, Türkiye'ye iftiradır! (CHP sıralarından gürültüler) 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Türkiye'de herkes izleniyor Sayın Bakan, 70 milyon 
insan izleniyor! Yargı kararı var! Yapmayın, etmeyin! 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Biraz önce bir parti sözcümüz... 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Sayın Bakan, bu ülkeyi siz şikâyet ediyorsunuz! 

İÇİŞLERÎ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Ben sakince cevap veriyorum. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - İzlemek mi kötü, izlememek mi! 

BAŞKAN - Dinler misiniz lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Bakın, sizleri dinledik. Bir siyasi partimi
zin sözcüsü güvenlik-özgürlük dengesinden bahsetti. Ben İçişleri Bakanı olduğum günden beri bu iki 
kavramı çok kullanıyorum. Güvenlik ve özgürlük dengesini kuramazsanız, toplumda huzuru sağla
yamazsınız. Güvenlik de özgürlük için vardır. Özgürce yaşamak için, korkusuzca vatandaşımızı ya
şatmak için güvenliğe ihtiyacımız vardır. (CHP sıralarından gürültüler) 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Kaç sivil vatandaş öldürüldü, onu söyler misiniz! 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Güvenlik ve özgürlük dengesini kurarsanız, 
orada gerçekten özgürce yaşarsınız. Biz bunu çok önemsiyoruz. 

Bir söz söylediler işkenceyle ilgili. Bakın, biz AK PARTİ Hükümeti olarak, iktidar olduğumuz 
yıl.. . Hatırlarsanız, biz 2002 Kasım ayında iktidar olduk, Aralık ayında Kopenhag Kriterleri görüş
mesi vardı, toplantısı vardı ve biz ta o süreçte "işkenceye sıfır tolerans" diye bir ilkeyi ilan ettik. Ve 
ülkemizde baştan sona polis merkezlerimizde, karakollarımızda polis tutumunu değiştirmek için 
programlar uygulandı. Gidin, bakın, polis merkezleri ne kadar değişti. Artık eski karakollar falan 
değil, insani ortamlar oldu. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Karakollarda insanlar ölüyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Bakın, bunları ülkemizin kazanımları olarak... 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Kim vurduya gidiyor insanlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ülkemizin kaza
nımları olarak, ülkemizin övünç vesileleri olarak sizler de anın, Avrupa'da falan, yurt dışında bun
ları anın. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Avrupa'ya ihbar eden sizsiniz Sayın Bakan! 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Şu anda, Türkiye'yle ilgili yurt dışında bir 
işkence davası söz konusu değil. Türkiye'yle ilgili uluslararası mahkemede işkence konusunda bir 
başvuru falan yok. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Hiç mi yok Sayın Bakan! 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Tabii, bu konularla ilgili, arkadaşlarımız da 
değindiler. Aslında, kısa süre önce, iki yıl önce, hukuk açısından dinlemeyle ilgili, hukuka uygun iş
lemle ilgili düzenlemeyi bu Meclis yaptı, bütün mevzuatı gözden geçirdi, uygulamayı gözden ge
çirdi ve yeni bir sistem getirdi. Biz ne diyoruz? Bu araştırma önergemizle, -aslında burada da 
söyledim onu- eğer bu da yetersizse birilerini suçlayacağımıza, gelin, birlikte bunu ele alalım, yeni
den değerlendirelim. Meclis komisyonumuz kuruldu. Meclis komisyonumuza çağrıda bulunduk: Ala
nınızı genişletin. Sadece Sayın Sav'la ilgili değil, Türkiye'deki yasal durumu gözden geçirelim, 
uygulamayı gözden geçirelim. Biz Hükümet olarak, İçişleri Bakanlığı olarak bu komisyona bütün kat
kıyı vereceğiz. Yeniden sistemimizi gözden geçirelim. Eğer bir eksik varsa bunu giderelim. Bunu 
dürüstçe söylüyoruz. Birilerini gereksiz yere, haksız yere suçlamadan biz bunu söylüyoruz. Gelin, hep 
beraber bu komisyonu çalıştıralım. 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Bakan, yargı kararlarının gereğini yapın, başka 
bir şey istemiyoruz biz. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Şimdi, bu olay nasıl gelişti? Bakın, süre 
kısa olduğu için, tabii şu birkaç cümleyi de ifade etmek istiyorum. Bu olay nasıl gelişti? Bu olay, 
Sayın Ana Muhalefet Partisi Genel Sekreterinin odasında bir merkez valisiyle görüşmesinin dinlen-
diğiyle ilgili iddialar üzerine gelişti. Aslında bunlar da aydınlandı. Yani, şu anda pek çok şey açık
landı. Yani, hani, bizde "özrü kabahatinden büyük" diye bir söz vardır. Aslında Cumhuriyet Halk 
Partisinin bu konuda özür dilemesi gerekir ama onu yapmıyorlar... 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Bakan, siz de mi Vakit gazetesinde dinleyenler ara-
sındaydınız? Nereden biliyorsunuz bu kadar detayı? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Aksine, başta bir geri dönemediler, başta bir 
özür dileyemediler, ileri ileri devam ediyorlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi neden özür di
leyecek? Bize bir açıklasın, bilelim efendim. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, her kelimede kesmelerini icap ettirecek bir şey yok. 

BAŞKAN -Tamamlasın efendim sözünü. 

Sayın Bakanım, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, önemli bir 
konuyu görüşüyoruz. Biz ilk günden itibaren şunu söyledik: Cumhuriyet Halk Partisi ne bununla il
gili bir suç duyurusunda bulundu ne savcıları göreve çağırdı ne bize başvurdu. Ne yaptı? Çıktı Sayın 
Genel Başkan, tecrübeli Genel Başkan, polisi suçladı, Başbakanı suçladı, Hükümeti suçladı; İçişleri 
Bakanını, herkesi istifaya çağırdı. 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Doğru. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hepsi yargı kararıyla... 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - "Bizim Genel Sekreterimiz dinlenmiştir. 
Efendim, bu, dinci bir gazeteye de servis yapılmıştır. Hükümet istifa etsin." dedi. 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Doğru. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Daha hiçbir şey bilinmiyor, hiçbir araştırma 
yok, hiçbir çalışma yok, hiçbir aydınlanma yok. Olay oradan başladı ve doğrusu... 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Bakan, Türkiye'de tek dinlenen o mu acaba? Savcılar 
dinlendi, rektörler dinlendi. Onlardan niye bahsetmiyorsunuz? Provoke etmeyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Biz ne yaptık? Biz Hükümetiz, biz sorum
luluk taşıyoruz. Ben çıktım, basın toplantısı yaptım: Bu işin üzerine sizden çok biz gideceğiz. Bu ve 
benzerleri, sadece bunu da kastetmiyorum. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - O zaman onları da anlatın, Anayasa Mahkemesi Başkan Ve
kilinin nasıl dinlendiğini de anlatın. 

BAŞKAN - Sayın Okay, lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Hepsinin üzerine sizden çok biz gideceğiz, 
bunu aydınlatacağız. Hemen ne yaptım? Aynı gün Ankara Valisine talimat verdim "Cumhuriyet Baş
savcılığına suç duyurusunda bulunun." diye. Kendim de basın toplantısında savcıları göreve çağır-
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dım ve aynı gün savcılık işe el koydu. Sonra, mülkiye müfettişlerinden heyet kurdum ve "Bunun 
idari boyutunu araştırın." dedim. Sonra, işte Meclisimiz, parti grubumuz burada araştırma önergesi 
verdi, Meclisin içinde araştırma komisyonu kuruldu. İktidar daha ne yapabilirdi? İktidar çıkıp sa
dece konuşmuyor, bunu istismar etmiyor, siyaset malzemesi yapmıyor; iktidar çözmek için uğraşı
yor, yanlışlık varsa düzeltmek için uğraşıyor değerli arkadaşlar. Yani, burada, eğer ana muhalefet 
partisinin ve iktidarın yaptıklarını kronolojik olarak şöyle bir peş peşe sıralasanız gerçekten hayret
ler içinde kalırsınız. 

Bu araştırma önergesi bizim için önemli. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Soruşturma önergesi... 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Tekrar burada, vakit kısa olduğu için, süre 
dolmak üzere olduğu için şunu söylüyorum: Bu araştırma önergemiz bizim için önemli. Bu konuda, 
Türkiye'deki bütün sistemi bir değerlendirelim, gözden geçirelim. Ama, Cumhuriyet Halk Partisi de 
burada emniyetimizi, polis teşkilatımızı haksız yere suçlayacağına, önce kendi partisindeki olayla 
ilgili gelişmeleri, en azından onu, en azından onunla ilgili bir özür dileme nezaketini göstersin. Mil
letimizden özür dilesin, bizden özür dilesin, Başbakanımızdan özür dilesin (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Meclisten özür dilesin, polis teşkilatımızdan özür dilesin "Biz yanılmışız." desin. Yani, 
bakın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Siz Türk milletinden özür dileyin, siz! Türkiye'yi ne hâle getir
diniz! 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım, devam edin. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Bakın, Cumhuriyet Halk Partisinin bu id
dialarıyla ilgili basın da çok şey yazdı. Ama, basın gerçekten erdem gösterdi ve çok kişi özür diledi 
sonunda. Yani, elimde bazı dökümleri var, şöyle birkaç tanesini izninizle okumak istiyorum. 

TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Hangi gazete? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Bir tanesi diyor ki. . . 

TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Hangisi? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - "Önder Sav'ın Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Merkezinde yaptığı bu görüşmenin dinlenmesi..." 

TANSEL BARIŞ (Kırklareli) - Vatan gazetesi, Yeni Şafak gazetesi. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - ".. .hepimizi ama hepimizi ilgilendiren mu
azzam bir hak ihlalidir. Ergenekon kadar mühimdir. Susurluk kadar ürkütücüdür." 

İki gün sonra: "Çuvalladık ey halkım." Aynı yazar. 

"Bütün sütunlarda Önder Sav'ın dinlenmesi olayıyla ilgili yazıp çizdiklerimden dolayı özür di
liyorum. Deniz Baykal'ın kükremiş sel gibi bendini çiğneyip aşması karşısında yarım asırlık dene
yime sahip koskoca siyasetçi... Herhalde elinde sağlam veri olmadan böyle aşıp taşmaz diye 
düşünerek hata yaptım." diyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Başka birisi, Sayın Ekşi: "Lakin ortada emniyete atfedilecek bir kusur olmadığı, Sav ile Serin-
dağ arasındaki konuşmanın, Sav'ın kendi cep telefonunu kapatmayı ihmal etmesi sonucu..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ederim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Bitireyim. 

BAŞKAN - Hayır efendim, teşekkür ederim, tamam efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - ".. .söz konusu yayını yapanlar tarafından 
kaydedilip kamuoyuna yansıtıldığı ortaya çıktı." 

BAŞKAN - Tamam Sayın Bakan, teşekkür ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Sayın Hasan Cemal: "Telekulak skandali dedik, 
oturup yazdık, 'büyük birader' kimse..." (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - "...kulağından tutup ortaya çıkarın diye 
Hükümete çağrı yaptık." (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen! Kimseye müsamaha etmedim, size de etmem! 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Bakan, yakışıyor mu size! 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - "Şimdi devamını getirmek lazım, çünkü or
tada bir faka basma durumu var." (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Bakan, yakışıyor mu size! Yakışıyor mu kürsü işgali 
Sayın Bakan! 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, süre vermiyorum efendim... Süre vermiyorum efendim... 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - "CHP yetkileri de eğer inandırıcılık, güve
nilirlik gibi hasletleri bir ölçüde olsun önemsiyorlarsa, kamuoyuna hesap vermek durumundadırlar." 
(CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, ara verin lütfen, Sayın Bakan kürsüden ayrıl
mıyor. 

Size kürsü işgali yakışıyor mu! Olayı çarpıtmak yakışıyor mu! Yakışıyor mu hiç! 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Sayın milletvekilleri... (CHP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, lütfen ara verir misiniz! 

Sayın Başkan, lütfen ara verin! 

BAŞKAN - Oturur musunuz yerinize! 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Başkan, lütfen ara verin! Kürsü işgal eden bakan olur mu! 

BAŞKAN - Oturur musunuz efendim! 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Kürsü işgal eden bakan olur mu hiç! 

BAŞKAN - Oturun efendim! Oturun yerinize lütfen! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, kendisini savunması için bir süre vermeniz gerekir. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Sayın Başkan, benden önce 4 kişi konuştu. 

BAŞKAN - Tamam efendim, meramınız anlaşılmıştır. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Ben bir iki dakika daha sadece toparlamak 
ve teşekkür etmek için söz istiyorum. 
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BAŞKAN - Son cümleniz olsun efendim. Bir dakika veriyorum. (CHP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sö
zümü toparlıyorum. Aslında şahsımla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubu soruşturma önergesi ver
diği için daha az söyledim, çünkü buna üzüldüm. (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, cihazları bozacaksınız. Cihazlar bozuluyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Bu Mecliste araştırma önergesiyle kurulan 
komisyon bu konuları araştıracak ve gerekeni de biz Hükümet olarak yapacağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler; AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Bu kadar tahammülsüzlük olmaz! Bir dakika konuşacak, lafını kesiyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Başkanım, bu kadar tahammülsüz bir grup 
olmaz! Hem soruşturma önergesi veriyorlar hem de böyle... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN - Hayır efendim, böyle bir usul yok. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Tutumunuz hakkında söz istiyorum! 

BAŞKAN - Hangi konuda istiyorsunuz efendim? 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, her kürsüye çıkana en fazla bir dakika 
süre verdiniz... (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, tutanaklara bakarsanız herkese söz vermem lazım. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - ... ve bizler de bugüne kadar hep ona saygı gösterdik. 
Sayın Bakanın böyle bir ayrıcalığı yoktur. 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sakık. Ne üzerine konuşuyorsunuz? 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, bugün gazetelere yansıyan bir konu var. Geçmişte de 
vahim şeyler yaşandı. Ordu ve Trabzon'da yine Kürt işçilerin bölgeye sokulmadığına dair gazetelere 
yansıyan bir konu var. Bununla ilgili Sayın Bakanıma bir şey sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Bunun konuyla ilgisi yok efendim. Şu anda ne alakası var efendim? 

SIRRI SAKIK (Muş) - Biliyorum konuyla ilgisi yok. Ama bu işçilerin geçmişte nasıl orada sal
dırıya uğradığını biliyoruz. Sayın Bakanımızın bu konuda bilgisi var mıdır? 

BAŞKAN - Tamam, anlaşılmıştır efendim. Teşekkür ederim. 

Evet, Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay haklarında 
Meclis soruşturması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 

Anayasa'nın 100'üncü maddesi gereğince oylamayı gizli oylama şeklinde yapacağız. Oylamaya 
başlamadan önce oylamanın yöntemiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunacağım. 
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Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Komisyon ve Hükümet sıralarında yer 
alan kâtip üyelerden komisyon sırasındaki Kâtip Üye Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar -De
nizli dâhil- ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar -İstanbul dâhil- Hükümet sırasındaki Kâtip 
Üye ise, İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar -Mardin dâhil- ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a 
kadar -Zonguldak dâhil- adı okunan milletvekiline, biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere, 
üç yuvarlak pul ile mühürlü zarf verecek ve pul ve zarf verilen milletvekilini ad defterinde işaret-
leyecektir. 

Milletvekilleri, Başkanlık kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlerden başka yerde oy
larını kullanamayacaklardır. Vekâleten oy kullanacak bakanlar da, yerine oy kullanacakları bakanın 
ilinin bulunduğu bölümde oylarını kullanacaklardır. 

Bildiğiniz üzere, bu pullardan beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu 
ifade etmektedir. 

Oyunu kullanacak sayın üye, kâtip üyeden üç yuvarlak pul ile mühürlü zarfı aldıktan ve adını 
ad defterine işaretlettirdikten sonra kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu bu
rada zarfın içerisine koyacak, diğer iki pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır. Bilahare oy verme yerin
den çıkacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy 
kutusuna atacaktır. 

Oylamada adı okunmayan milletvekiline pul ve zarf verilmeyecektir. 

Şimdi, gizli oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gizli oylamada Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ye
rine Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in yerine 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in yerine Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in yerine Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in yerine Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu vekâleten oy 
kullanacaklardır. 

(Oyların toplanmasına devam edildi) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? 

Oyunu kullanmayan kalmadı herhalde. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

Kupaları lütfen kaldırın. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, (9/2) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin gizli oy
lama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 435 

Kabul : 120 

Ret: 305 

Çekimser: 

Boş: 2 

8 
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Böylece, Meclis soruşturması açılması kabul edilmemiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

1.- Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Çevre Komisyonlarında açık bu
lunan üyeliklere seçim 

BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 
düşen bir üyelik için Tokat Milletvekili Osman Demir aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Par
tisi Grubuna düşen bir üyelik için İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çevre Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen bir üyelik için 
Konya Milletvekili Muharrem Candan aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Karar yeter sayısını arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmiştir. 

B) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 

1.- (10/203) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimi 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterinin yasa dışı dinlendiği iddiasının araştırı
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/203) esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu üyeliklerine siyasi parti gruplarınca gösterilen adayların listesi bastırılıp 
sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup oylarınıza sunacağım. 

CHP Genel Sekreterinin Yasa Dışı Dinlendiği İddiasının Araştırılarak Alınması Gereken Ön
lemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi 

IX.- SEÇİMLER 

(10/203) 

Adı Sovad Seçim Çevresi 

AK PARTİ (10) 

Yılmaz Tunç Bartın 

Halide İncekara 

Emin Nedim Öztürk Eskişehir 

İstanbul 

Veysi Kaynak 

Hakkı Köylü 

Ali Öztürk 

Kahramanmaraş 

Kastamonu 

Konya 
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B A Ş K A N - Kabul edenler. . . Kabul etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Meclis Araştırma Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin 1/7/2008 Salı günü (bugün) 
saat 19.00'da Halkla İlişkiler Binası B Blok 2'nci Kat 4'üncü Banko'da bulunan Meclis Araştırma 
Komisyonları Toplantı Salonu'nda toplanarak başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimini yap
malarını rica ediyorum. 

Komisyonun toplantı yer ve saati ayrıca plazma ekranda ilan edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, birleşime on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.11 
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Ayşe Türkmenoğlu Konya 

Ayhan Sefer Üstün Sakarya 

Suat Kılıç Samsun 

Safiye Seymenoğlu Trabzon 

CHP (3) 

Tacidar Seyhan Adana 

Tekin Bingöl Ankara 

Şahin Mengü Manisa 

MHP (2) 

Hasan Özdemir Gaziantep 

Osman Durmuş Kırıkkale 

DTP (1) 

İbrahim Binici Şanlıurfa 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 18.31 

BAŞKAN: Başkan Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Murat ÖZKAN (Giresun) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124'üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

l 'inci sırada yer alan, Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1.- Tapu Kanununda Değişiklik Yapdmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/568) (S. Sayısı: 223) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

2'nci sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Nihat 
Ergün ve 16 Milletvekilinin; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldı
ğımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün ve 16 Mil
letvekilinin, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/241) (S. Sayısı: 248) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 

Hükümet? Burada. 

Geçen birleşimde 6'ncı madde üzerinde Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi ve arkadaşları
nın verdikleri önergenin oylamasında kalmıştık. 

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

BAŞKAN - Şimdi, önergeyi hatırlatmak için okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 248 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin "Denkleştirme ödeneği" başlıklı 6 ncı mad
desine (2) numaralı fıkra olarak aşağıdaki fıkranın ilavesi ile mevcut (2) numaralı fıkranın numara
sının (3) olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve 
arkadaşları 

(x) 248 S. Sayılı Basmayazı 25/6/2008 tarihli 122 'nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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"(2) Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının ayrıca binde 0,5'i Maliye 
Bakanlığı bütçesine turizm kapasitesi yüksek belediyeler denkleştirme ödeneği olarak konulur. Bu 
ödenek nüfus sayımına göre tespit edilen nüfusuna kıyasla çeşitli mevsimlerde en az iki katı aşan 
oranda nüfus barındıran belediyelere dağıtılır. Nüfus sayımında tespit edilen nüfusa kıyasla çeşitli 
mevsimlerde en az iki katı aşan oranda nüfus barındıran belediyelerin tespiti ile dağıtımda uygula
nacak esas ve usuller gerektiğinde bina ve bağımsız bölüm, otel yatağı, su ve elektrik abone sayıları 
gibi unsurlar da dikkate alınmak suretiyle Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Maliye Bakanlığı bu 
ödeneği mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde dağıtılmak üzere iller Bankası hesabına ak
tarır." 

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için oylan
mamıştı. Şimdi toplantı yeter sayısı aramanız gerekiyor. 

AHMET YENİ (Samsun) - Karar yeter sayısı istemiştiniz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır, hayır. İşlem toplantı yeter sayısında kaldı. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ayağa kalkın arkadaşlar. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Niye kalkalım kardeşim! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Efendim, toplantı yeter sayısı var olduğu için açıldı bugün. 

BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım efendim. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Toplantı yeter sayısı efendim. Tutanağa bakın, tutanağa! 

AHMET YENİ (Samsun) - Karar yeter sayısı istedi Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, tespit yapalım 20 kişi. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Nasıl efendim? Tutanağa bakın. 

BAŞKAN - Yok burada böyle bir şey. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bugün toplantı yeter sayısı var olduğu için açıldı Genel Kurul. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ne alakası var ya! Önerge, önerge... 

BAŞKAN - Sayın Anadol, yeniden istiyor musunuz? 

III.- Y O K L A M A 

(CHP ve DSP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Evet, evet. 

BAŞKAN - Tamam, tespit edelim efendim. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tamam, tespit edin. 

BAŞKAN - Sayın Anadol, Sayın Aslanoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Güner, Sayın Ağyüz, 
Sayın Ünlütepe, Sayın Karaibrahim, Sayın Altay, Sayın Keleş, Sayın Barış, Sayın Tütüncü, Sayın 
Kocal, Sayın Genç, Sayın Atay, Sayın Öztürk, Sayın Tan, Sayın Pazarcı, Sayın Koç, Sayın Demirel, 
Sayın Seçer. 

20 kişi tamam efendim. 

Sayın milletvekilleri, yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayımız vardır. 
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X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün ve 16 Mil
letvekilinin, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/241) (S. Sayısı: 248) (Devam) 

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

6'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6'ncı madde kabul 
edilmiştir. 

7'nci maddeyi okutuyorum: 

Kesinti yapılması 

MADDE 7- (1) Bu Kanunda, il özel idareleri ve belediyelere, genel bütçe vergi gelirleri tahsi
latından ayrılacak paylar ile diğer kanunlarda bu idarelere verilmesi öngörülen paylar vergi hük
mündedir. 

(2) İl özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzelkişile
rin, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümle
rine göre takip edilen Devlete olan borçları, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteli
ğindeki borçları, İller Bankasına olan borçları ile sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlarına kar
şılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak tutardan, 
alacaklı idarelerin talebi üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından ke
sinti yapılarak alacaklı idarelere ödenir. 

(3) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşları tarafından kanuni süresinde ve
rilen gelir (stopaj) vergisi ile katma değer vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler; bu 
vergilere ait beyannamenin verildiği aya ilişkin olarak, bu idareler adına genel bütçe vergi gelirle
rinden ayrılan paydan, bu madde uyarınca yapılacak tüm kesintilerden önce ilgisine göre Maliye Ba
kanlığı veya İller Bankasınca kesilerek ilgili vergi dairesine aktarılır. Bu şekilde tahsil edilen vergi, 
vade tarihinde tahsil edilmiş sayılır. Kesinti yoluyla tahsil edilemeyen vergilerin, kesintinin yapılması 
gereken ay içinde ilgili idareler tarafından ödenmesi halinde, tahsil edilen tutara ayrıca gecikme 
zammı hesaplanmaz. Bu hüküm, kanuni süresinde bildirilen sosyal güvenlik primleri ile emekli ke
senekleri için de uygulanır. Bu şekilde tahsil edilen alacaklar, bildirimlerin yapıldığı tarihte tahsil 
edilmiş sayılır. Kesinti yoluyla tahsil edilemeyen prim ve emekli keseneklerinin, kesintinin yapıl
ması gereken ay içinde borçlusu tarafından ödenmesi halinde, bu şekilde tahsil edilen tutara herhangi 
bir gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usulleri belir
lemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

(4) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden, il özel idareleri ve belediyeler adına 
aylık olarak ayrılacak tutardan, ikinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak kesintilerin toplamı, hiçbir 
şekilde ayrılan tatarların toplamının yüzde 40'ım aşamaz. 

(5) Yapılacak kesintilerin oranlarını alacakların nev'ine göre ayrı ayrı veya topluca belirlemeye, 
kesinti ve mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye, Hazine Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Gaziantep Milletvekili Yaşar 
Ağyüz. 

Buyurun Sayın Ağyüz. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüştüğümüz, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Yasa Teklifı'ni geç kalınmış, yetersiz, dengesiz ama bir başlangıç olarak uygun, olumlu bir 
yasa olarak kabul ediyoruz. 

Belediyeler, elbette ki tüm dünyada, kamu kaynaklarından aldıkları pay, devletten ayrılan vergi 
payı ve yarattıkları kendi öz kaynaklarıyla kendi programlarını ve bütçelerini oluştururlar. 

AKP Hükümeti işbaşına geldiğinden beri "vergi barışı" denilen bir afla tüm büyükşehir beledi
yelerinin bağlı şirketlerini temize çıkardı. 2004 yılında yaptığı yasal düzenlemelerle Bakanlar Ku
ruluna yetki vererek, tüm belediyelerin borçlarının silinmesi, taksitlendirilmesi, vesaire gibi işlemlerle 
de belediyelerini büyük ölçüde rahatlattı ve bu belediyelere şimdi kaynak aktaracağız. Ne zaman ak
tarıyoruz? Seçime çeyrek kala aktarıyoruz. Seçime çeyrek kala aktardığımız bu kaynağı seçim yatı
rımı olarak yorumlamamak için bir neden var mı? Yok. Niye? Özellikle büyük belediyelerin büyük 
işlerinin, büyük ihalelerinin ödenek yoksunluğu var. Büyük işler ve seçim yatırımı için yapılacak 
olan makyaj işler bitmeli ki, gıda yardımıyla, bisiklet yardımıyla, top yardımıyla, kavun, karpuz, pa
tates, soğan yardımıyla oy alabilme şansını AKP artırabilsin. O nedenle bu yasa geç kalmış bir ya
sadır. Bu yasayı siz 2004 yılında diğer yasalarla birlikte getirmiş olsaydınız bizim de söyleyecek 
sözümüz olmazdı. Ama bakın, bugün bütçe açığını göze alarak, cari açığın tırmanmasını göze ala
rak 4,5-5 katrilyonu belediyelere aktarmayı göze alıyorsunuz ve iki üç gün önce yaptığınız yüzde 
46'ya varan elektrik zammıyla asgari ücrete yaptığınız yüzde 5 zammı görmezlikten geliyorsunuz, 
emeklilere yaptığınız yüzde 2 zammı görmezlikten geliyorsunuz. Bunlara kaynak yok, ama popülist 
yaklaşımlarla yatırım yapan, kendi reklamlarını ofset baskılı 150 bin adet, 250 bin adet kitap bastı
rarak yapan belediyelere kaynak aktarmayı bir anda getirebiliyorsunuz. 

Daha önce gazetelerde tartışıldı, kaynak yaratan vergi koyacaktınız. Baktınız ki kamuoyundan 
tepkiler var, bu tepkileri seçim üzeri göğüslemeyelim, bu seçimi de geçirelim anlayışı içerisinde ver
gileri geri çektiniz, şimdi kamudan pay ayırıyorsunuz. Kamudan pay ayırın, başüstüne ama bu say
dığım insanların, kuraklıktan kıvrım kıvrım inleyen çiftçilerin, esnafın, çekini, senedini ödemeyen 
esnafın, asgari ücretle geçinen insanların ne günahı var? Bu insanlar elektrik faturalarını ödeyeme
yecek durumdayken yüzde 46 zam yaptınız sene başından beri ve "Beş buçuk yıldır zam yapmadık." 
diye övünüyorsunuz. Bu gerekçe değildir. İşinize geldiği zaman da ekonomik tıkanıklıkları, ekono
mik nedenleri 1940'lara kadar giderek savunuyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisinin çok az iktidarı 
döneminde yaşanan, tüm dünyada yaşanan döviz ve global krizin etkisiyle hep enerji bunalımını göz 
önüne getiriyorsunuz. Ama beş buçuk yılda siz ne yaptınız enerji için? Bu son yaptığınız zamlar 
nedir biliyor musunuz? Özelleştirmeyle vereceğiniz şeylerin kâr rantını kamuoyunun önünde sergi
lemek için yapıyorsunuz bunu, ekmeği tatlandırmak için yapıyorsunuz bunu. Bunları ama söyleye
miyorsunuz değerli arkadaşlarım. 

Peki, belediyeler bugüne kadar aldıkları kaynakları ve bundan sonra alacakları kaynakları nerede 
harcıyorlar? Soğan-patates alıp dağıtmakta harcıyorlar, karpuz-kavun dağıtmakta harcıyorlar. İstan
bul Büyükşehir Belediyesinin bir ilanını gördüm. 200 bin adet anahtar, 100 bin adet albüm ve bun
ların dağıtımı için 100 bin adet ambalaj, 100 bin adet kargo hizmeti diye evlenecek çiftlere, nikâh 
kıyacak çiftlere dağıtılmak üzere. Nikâh, büyükşehir belediyesinin asli görevi değil. Nikâh salonları 
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da ilçe belediyelerinin genelde. Ama seçim yakın, propaganda yapılacak ve bunun maliyeti 3 trilyon 
100 milyar değerli arkadaşlarım. Yazıktır, günahtır. Bir belediye başkanı -iktidar partisinden- ayda 
150 bin adet ofset baskılı dergi bastırıyor, senelik maliyeti 1,5 trilyon. Buradaki görüşmeleri izler
ken eski belediye başkanı olarak bazen şüpheyle bakıyorum. Diyor ki arkadaşlarımız: "Belediye
lerde yapılan ihalelerde yolsuzluk yok." Yolsuzluk yok da belediyelerinizin tümündeki ihaleler Kamu 
İhale Kanunu'nun 21 'inci maddesinin (b) fıkrasına göre niye yapılıyor? (b) fıkrası nedir biliyor mu
sunuz? Doğal afet, can kaybı, bu nedenlerle aciliyeti olan ihaleler. Hepsi mi böyle? 88 tane ihale bü-
yükşehirde yapılmış. O kadar Ankara'da yapılmış ve bunlar Kamu İhale Kurumundan da geçiyor. 
Kamu İhale Kurumundaki bu yetkiler yetmiyormuş gibi, şimdi, sizler, Kamu İhale Kurumunun ka
nununu da değiştirmeye çalışıyorsunuz. 

Yasalar, belediyelerin yapacağı görevleri sınırlandırmıştır. Belediyeler, kaynaklarına göre ön
celikli hizmetleri yapmak zorundadır. Belediyeler, devletin yapacağı görevi yapamaz. Burs vermek, 
belediyenin öncelikli hizmetleri bittikten sonraki iştir. Ama bakıyorsunuz ki belediyeler "25 bin ki
şiye burs verdim, 15 bin kişiye burs verdim." diye övünüyor değerli arkadaşlarım. Ankara susuz
luktan kıvranırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının karpuz dağıtmaya, patates dağıtmaya, 
soğan dağıtmaya hakkı yoktur. Bunun adı popülizmdir değerli arkadaşlarım. 

İşte bunların denetimleri yapılması gerekirken, biz, tekrar, ilaveten kaynak veriyoruz ve kaynak 
verirken de dengesizliği yaratıyoruz. Küçük belediyeler, il belediyeleri daha az alacak, büyükşehir 
belediyeleri yine pastadan en büyük payı alacak değerli arkadaşlarım. O nedenle, bu yasadaki dağı
lım adaletsizdir, bu dağılımın adaletsiz olması da diğer belediyelere karşı büyük ayrıcalık yarata
caktır. 

Bu arada, tabii, seçim üzeri bu tür yatırımları yapan belediyelere baktığınız zaman da, çok azı 
ana hizmetleri üretiyor, çok azı altyapıya yönelik hizmetlere dönmüş, hepsi makyaj. Billboardlara ba
kıyorsunuz, reklamlar, festivaller ve anlamsız yatırımlarla bu kaynaklar çarçur ediliyor değerli ar
kadaşlarım. 

Kendi seçim bölgem Gaziantep'te, iktidar partisinin il başkanı ile belediye başkanını birbirine 
düşüren bir ihale var. Çok yanlı bir ihale. 23 Ocak 2008'de ihale yapılmış. İhalenin, alan şirketin ana 
sözleşmesi 23/1/2008'de Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış arkadaşlar ve bu şirketin serma
yesi 5 bin YTL, aldığı ihale 10 milyon 138 bin avro değerli arkadaşlarım! Böyle bir mantık olabilir 
mi? Ve buna, il başkanı "şaibelidir" diyor, kamuoyu "şaibelidir" diyor, AKP Genel Merkezi el koy
masına rağmen, hâlen ihale devam ediyor. Biz onun için bunlara karşıyız. 

Aynca neler yapılıyor belediyelerde? Bol bol imar tadilatları yapılıyor. Yeşil alanlar rantiye alan
larına çevriliyor, yeşil alanlar bir bir ortadan kaldırılıyor ve "kentsel dönüşüm" adı altında, yasal alt
yapısı, yönetmeliği hazır olmamasına rağmen, Belediye Yasası'nın 73'üncü maddesine göre rantsal 
dönüşüm yapılıyor değerli arkadaşlarım. Orada, yenileştiriyorum diye, barınan insanları alıyorsu
nuz, kapıya koyuyorsunuz, eline üç beş kuruş veriyorsunuz, ondan sonra kentsel dönüşüm diye, en 
önemli rant getirecek merkezlerdeki arsaları, yandaşlarına belediyeler peşkeş çekiyorlar. İşte, Boğaz 
Köprüsü'ne 2 kilometre mesafedeki yer. Bakın, Ankara'daki gar... Ankara'da yaşıyoruz. Cumhuri
yet kazanımlarıyla bu kadar uğraşmaya, AKP'lilerin ve AKP belediyelerinin hakkı yoktur. Ankara 
Garı cumhuriyet kazanımıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının olumsuz iki kararı var, 
üçüncü kararı olumlu. Niye? Araya birtakım siyasiler giriyor. Gidin bakın Ankara otogarının önüne, 
içleriniz, vicdanınız sızlar değerli arkadaşlarım. Galataport'u mu sayalım, Haydarpaşa Gar'ını mı 
sayalım, hangilerini sayalım? Binlerce yeşil alan gasbedildi bu dönemde. Bu belediyecilik değildir, 
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bunun adı "çağdaş belediyecilik" değildir. Sonra da deniliyor ki çağdaş belediye! Çağdaş belediye, 
akan suyu olan, ulaşımı rahat olan, modem yollarıyla, kaldırımlarıyla bütünsellik içerisinde beledi
yedir. Kaldırımları söküp yapmak, asfaltı söküp -Gaziantep'te olduğu gibi- kilit taşı döşemek mari
fet değildir, kaynak israfıdır değerli arkadaşlarım. 

O nedenle, bu yasayı biz olumlu görmemize rağmen yetersizdir, dengesizdir diye bağlarken 
bugün yaşanan bir olaya dikkatinizi çekmek istiyorum: Anayasa Mahkemesinde parti kapatma da
vasının sözlü savunması verilirken, yıllardır uzayan, bir yıldır uzayan ve destana dönen Ergenekon 
davası nedeniyle sayısız insan gözaltına alındı. Sabahleyin gözümüzü açtık, televizyonları açtık ki sa
yısız yazar, çizer, iş adamı, sivil toplum örgütü başkanları gözaltına alınmış. Bu olmaz değerli arka
daşlarım, bu olmaz. Ergenekon davasının bu kadar yıllarca sürmesine gerek yoktur. Bunu tehdit 
aracıyla kullanmak hukuka aykırı bir olaydır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sözünüzü tamamlar mısınız Sayın Ağyüz. 

YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - Ayrıca da değerli arkadaşlarım, AKP son günlerde Cumhuriyet 
Halk Partisiyle, cumhuriyetle ve Atatürk'le uğraşmayı kendisine görev edindi. Cumhuriyet Halk Par
tisinin 1 trilyon -haksız demeyelim- usulsüz yapılmış belgelerle harcaması sizi ilgilendirmez. Siz 
Başbakanlık Özel Kaleminin hesabına bakın, Büyükşehir Belediyesinin Özel Kaleminin hesabına 
bakın. Onları verin de ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisine söz söyleyin değerli arkadaşla-
rım.(CHP sıralarından alkışlar) Bizim yüz kızartıcı hiçbir şeyimiz yoktur, veremeyecek hiçbir hesa
bımız da yoktur. Hâlen 95-98 döneminin hesabını veremeyenler Cumhuriyet Halk Partisi hakkında, 
cumhuriyet hakkında, Atatürk hakkında konuşamazlar ve Atatürk devriminin altında da bu dingiller 
maalesef kalmaya mahkûmdur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ağyüz. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz. 

Buyurun Sayın Cengiz. 

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL CENGİZ (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; görüşülmekte olan 248 sıra sayılı kanunun 7'nci maddesi üzerinde Milliyetçi Hare
ket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum ve yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 7'nci maddesi il özel idareleri ile belediyeler ve 
bu idarelere bağlı kuruluşların 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu ile 4749 sayılı Kamu Finans
manı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında tanımlanan; 

1) Hazine alacağı niteliğindeki borçlar, 

2) İller Bankasına olan borçlar, 

3) Sosyal güvenlik kuruluşuna olan borçlar ile prim ve emeklilik kesenekleriyle ilgili yerel idare 
borçlan olarak zikredilmektedir. Bu gibi borçlar, alacaklı idarelerin başvurusuyla borçlu yerel ida
relerden Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından borçlu yerel idarelerin aylık paylarından ke
sinti yapılarak alacaklılara ödenmesi bu maddeyle hedeflenmiştir. 

Tasarının 7'nci maddesinde de; 

1) Borçların yapılandırılması, yerelde halkına gece gündüz hizmetkârlık yapan yerel yönetimle
rin kamu hizmeti yapması, hem işveren hem de hizmet üreten yerel yönetimlerin borç yaratan fasıl-
lanndaki kesintilerin daha makul seviyede tutulması daha doğru bir yaklaşım olacağı kanaatindeyim. 
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2) 7'nci maddenin dördüncü fıkrasında "Aylık pay tutarından kesinti yüzde 40'ı aşamaz." de
nilmektedir. Bir eski belediye başkanı olarak bu tutarın yüzde 20-25'ler civarında belirlenmesi daha 
doğru ve daha makul bir yaklaşım olacağı kanaati taşımaktayım çünkü devletimizin alacaklı birim
leri borç taksitlerini iki üç ay sonra geç alabilirler ama asla borçlarını alamama gibi bir olayla da 
karşı karşıya kalamazlar. Özellikle gece gündüz hizmet üreten halkımızın yirmi dört saat huzur ve 
mutluluğu için çalışan belediye başkan ve personelimizin diğer zaruri ve zorunlu hizmetleri olan har
camaları göz önüne alınacak olursa, bu yüzde 40 kesintilerin gerçekleşmesi hâlinde özellikle bele
diyelerimizde memurlarımız, işçilerimiz maaşlarını alamadıkları gibi, borca sebep bu kamu 
borçlarının o ayki yeni kesintileri ve ödenmesi gereken tutarlarını bile belediyelerimizin ödeme şansı 
kalmayacaktır. Bu durum ise, sorunların çok iyi irdelenmediği ve bu kanun tasarısında birazcık olsun 
belediyelerimiz penceresinden bakılmadığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle yerel yönetimlerden gelen biri olarak belediyecilik açısından tasarıyı incelediğimizde 
şu hususların belediyelerimizce ve onların temsilcisi olan belediye başkanlarımızca tasvip görmedi
ğini ifade etmek isterim: 

1) Büyükşehir belediyeleri ile diğer il belediyeleri, ilçe ve belde belediyeleri arasında gerçek 
manada kaynak, gelir dağıtımı ve paylaşımın adaletle sağlanamadığını tespit etmekteyiz. 

2) Büyükşehir belediyelerimizin aldığı pay, diğer illerimizdeki belediyelerimizin kişi başı ora
nını 3 katı olarak da teşkil etmektedir. Bu da terazinin kantarının büyükşehir belediyeleri lehine ağ
dırdığını göstermektedir. 

3) Kış nüfusu ile yaz nüfusu veya turizm mevsimi ile turizm mevsimi dışındaki belediyelerimi
zin nüfus hareketliliği, yerel idarelerimizin nüfus artış ve yoğunluğunun tasarıda dikkate alınmaması 
da çok büyük bir eksiklik olarak tarafımızdan tespit edilmiştir. Özellikle belediye paylarının dağıtı
mının kriterleri belirlenirken belediyelerimizin yaz ve kış turizmi gibi nüfus artırıcı ve diğer özgün 
koşullarının kriterler arasında yer alması daha doğru bir yaklaşım olacağı kanaatindeyiz. 

İl özel idareleriyle belediye gelirlerinin yeniden düzenlenmesi ve artırılmasıyla ilgili olarak ta
sarıda, faturanın halkımıza ve esnafımıza kesilmemesi ve onlara da yansıtılmamasını önemli bir yak
laşım olarak görmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle belediye gelirleri içinde yer alan harç ve vergi
lere bakıldığında, özetle bazılarından örnek verilirse: 

1) İmar işleri ruhsat harçları, 

2) İş yeri açma ve çalıştırma harçları, 

3) İş yeri hafta sonu çalışma, tatil günleri ruhsatı harcı, işgaliye harcı, emlak vergisi, çevre te
mizlik ve atık vergisi, belediye hizmetlerine katılım faturası, su faturaları, gaz faturaları ve belediye 
mülkleri kira faturaları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Harçlar, vergiler, faturalar, o yerleşim biriminde genelde halkımıza ve esnafımıza yüklenmiş be
lediye gelirleri olarak da her zaman bu kesime yüklenmiş ve bu kesimden tahsil edilmektedir. Hal
kımızın ve esnafımızın ekonomik travma geçirdiği bu süreçte, yerel yönetimlere kaynak genel bütçe 
vergi gelirlerinden aktarılmasını da tasarının belki de en güzel yanı olarak belirlemekteyiz. Özellikle 
bu tasarının yerel yönetimlere çok büyük katkı sağlaması, yerel yönetimlerin genel bütçe vergi ge
lirlerinden desteklenmesi noktasında belediyelerimizin ve başkanlarımızın çok büyük bir sevinç kay
nağını da görmekteyiz. Fakat bunun yanında, belediyelerimiz bu yasa tasarısıyla sevinirken, 
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halkımızın ve esnafımızın da "Acaba bu payların daha sonra dönüp dolaşıp faturası bize gelir mi gel
mez mi; yine, acaba bu fatura seçimlerden sonra bize tahvil edilir mi?" diye de yapmış olduğumuz 
görüşmelerde de özellikle halkımızın ve esnafımızın bir tedirginliği ve bir şüphesi de bulunmakta
dır. Özellikle bu şüpheyi de -inanıyorum- giderecek gene Hükûmetimizdir. Hükümetimizin, ileride 
bu faturayı halkımıza ve esnafımıza kesmemesi gerektiği ve daha sonra da bunun, bu bölüme, halka 
uzatılmaması gerektiğine inanıyoruz. 

Artık, devletimizin ve yerel idarelerimizin ellerinin halkın ve esnafın cebine uzanma alışkanlı
ğından vazgeçilmesi, diğer yerel kaynaklara yönelinmesi ve halkın şüphe ve endişelerinin giderile
rek, yerel yönetimlerde ülkemizin özgün koşullarının irdelenerek bu özgün koşullar içinde de daha 
reel kaynaklara doğru uzanılması ve reel kaynakların yerel idarelere doğru kanalize edilmesinin en 
doğru yaklaşım olacağı düşüncesindeyiz. 

Özellikle, belediyelerimize kaynak aktardığımız bu tasarıda da -eski bir yerel idareci olarak-
belediye başkanlarımızın, belediye personelimizin ve belediye işçilerimizin, halkımızın mutluluğu ve 
refahı için gece gündüz, yirmi dört saat hizmet götüren bu personelin düşünülmemesini, bu personelin 
hatırlanmamasını da burada en büyük eksiklik olarak görmekteyim. Çünkü, imar işlerinden çöpüne, 
çöpünden kanalizasyonuna ve park bahçe işlerine kadar yirmi dört saat halka hizmet amacı güden 
yerel idarelerin hem memurları hem işçileri bu tasarıdan beklediğini alamamıştır, bu tasarıda bekle
diğini görememiştir. 

Her ne kadar olumlu yönleri zikredilse de, özellikle bugün memur camiasının -memurların da için
den gelen biri olarak, memurları da temsil eden bir kişi olarak- son zamanlarda, altı yıldan beri memur ca
miamızın almış olduğu yüzde 6'lık zammın yüzde 25-30 olması gerektiğini hesaplamış bulunmaktayız. 

Özellikle bu memurlarımızın, polisinden belediyenin çöpçüsüne kadar, gerçekten çok büyük bir 
sıkıntı içinde geçinmeye çalıştıklarını ve geçim kaynaklarının daraltıldığını, son beş altı yıldan beri 
de memurlara ve işçilere yönelik zammın hiçbir kesimi tatmin etmediğini ve tatmin etmemekle bir
likte bütün memur kesiminin, işçi kesiminin kredilere ve borçlanmaya yönelik bir tenezzüle veya 
oraya doğru bir yönelimde olduğunu ve bütün katmanların borçlanmış olduğunu tespit etmiş bulun
maktayım. Bu tasarıyla da acaba bize bir şeyler düşer mi diyen çalışanlarımız da, personellerimiz de 
buradan, bu tasarıdan aradığını bulamamıştır. Bu tasarıyla da Meclisimiz, Hükümetimiz memuruna, 
belediye işçisine... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam ediniz Sayın Cengiz. 

Buyurun. 

MUSTAFA KEMAL CENGİZ (Devamla) - .. .hatta başkanına bir müjde verememenin de eski 
bir belediye başkanı olarak buradan burukluğunu yaşamaktayım. 

İnanıyorum bu dilek ve temennilerimizi Hükümetimiz duyar ve yerel yönetimlerde gece gündüz 
halkımızın huzurunu yirmi dört saat sağlama ve hizmetin idamesi açısından çalışan belediye çalı
şanlarını, memurlarını, işçilerini ve belediye başkanlarını memnun eder diyorum. 

Bu tasarının yerel yönetimlere, il özel idarelerine ve belediyelerimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum, Meclise saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Cengiz. 

Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Muş Milletvekili Nuri Yaman. 

Sayın Yaman buyurun efendim. (DTP sıralarından alkışlar) 
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DTP GRUBU ADINA M. NURİ YAMAN (Muş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İl Özel 
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Tekli-
fi'nin 7'nci maddesiyle ilgili Demokratik Toplum Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım, bu 
nedenle hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. 

Maddeyle ilgili düşüncelerimizi açıklamadan önce bundan on beş yıl önce 2 Temmuz 1993 yı
lında gerçekten insanlık dışı bir uygulama ile 35 canımızın, demokrat, ilerici ve devrimci, bu ülke
nin yetiştirdiği önemli evladının hunharca katledilişini de nefretle anarken, bu düşüncede olan 
kişilerin bundan sonra ülkemizde bu tür hareketlerde bulunmayacağı dileğini de belirtmeden geçe
meyeceğim. 

İnsanların bir arada, toplu olarak yaşamaları gereği ortak ihtiyaçlarının birlikte giderilmesi zo
runluluğunu doğurmuştur. Yerel ölçekte üretilmesi ve yerine getirilmesi mümkün olan bu hizmetler 
mahalli müşterek hizmetler olarak kabul edilegelmektedir. Gerek Anayasa'mızda gerek Avrupa Kon
seyi Yerel Yönetimler Özerklik Sözleşmesi'nde mahallî idarelerce yerine getirilecek görevler, bu 
kapsamda, mahallî müşterek hizmetler olarak benimsenmiştir. 

Mahallî müşterek hizmetlerin yerine getirilmesinde idari özerkliğin olması yanında temel be
lirleyici öğe ise malî özerkliktir. Yerel yönetimlerin yani belediye, il özel idaresi ve hatta muhtarlık-
larca bugün yerine getirilmesi öngörülen bu ortak hizmetler, malî kaynakların azlığı veya çokluğuna 
bağlı olarak hizmetin istenen düzeyde gerçekleştirilmesinde önemli bir kıstastır. Bugün ülkemizde 
saydığımız bu yerel yönetimler, mevcut yasalarla kendilerine verilen görevler sonucu elde ettikleri 
öz gelirleri bu hizmetlerin yerine getirilmesinde oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu nedenledir ki ulu
sal gelir kaynaklarının merkezî idare ile mahallî idareler arasında bu görev ve hizmetlerin yerine ge
tirilmesinde paylaşılması sonucunu doğurmuştur. İşte, bu payın öz gelirlerine oranı ve yerel 
harcamalarının toplam kamu harcamaları içindeki payı gibi ölçütler mahallî idare özerkliğiyle de 
doğru orantılıdır. 

Değerli milletvekilleri, mahallî idarelerin gelirlerine ilişkin olarak belediyelerle ilgili en önemli 
düzenleme, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'dur. Son olarak, bu Kanun'da öngörülen ve maktu 
vergi ve harçlar zaman içinde yüksek enflasyon nedeniyle gelir kaynağı olma özelliğini kaybettiği 
için, 2004 tarihli değişiklikle günün şartlarına uygun hâle dönüştürülmüştür. İl özel idarelerinde ma
hallî hizmetlerle ilgili kendi öz gelirlerini sağlamaya yönelik önemli bir düzenleme bugüne kadar 
yapılmamıştır. İl özel idarelerinin öz gelirleri ise 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nda sayılan bir
kaç kalemde gösterilen ve bazı kanunlarda öngörülen ruhsat gelirleri ve paylardan ibarettir. Her iki 
mahallî idare birimi için de öz geliri en kapsamlı olan ise belediyelerdir. 

İl özel idarelerinin öz gelirlerini, 5302 sayılı Kanun'da düzenlenen gelirlerden ziyade merkezî 
idareden yapılan transferler oluşturmaktadır. Belediyelerin gelirlerinin en önemli kalemleri ise biraz 
önce değindiğim Belediye Gelirleri Kanunu'nda belirtilen altı adet vergi ve on üç adet harçlardan alı
nan gelirler olup vergi ve harçlarda alt ve üst limitler konulmuş, bu limitler arasında miktar tespiti 
yetkisine, vergilerde belediye meclisleri, harçlarda ise Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış bulunmak
tadır. Belediyelerin vergi gelirlerinin herhangi bir hizmete bağlı olmadığı, harçların ise belediyele
rin sunduğu hizmet karşılığı olarak alındığı... Başka bir gelir kaynağı olan ücretler ise ilgililerin 
istemesine bağlı olarak yapılan hizmet ve işler karşılığı alınan gelirlerdir. Belediyelerin vergi, harç, 
katılım payı ve ücretlerden alınan bu öz gelirlerinin dönemsel olarak toplam belediye gelirleri için
deki paylan ise ortalama yüzde 14 ile yüzde 15 aralığının üzerine çıkamamaktadır. 
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Değinilen bu öz gelirlerin yapısı, toplam gelirlerine oranı, alınıp alınmamaları, tahsillerindeki sı
kıntılar ise belediyenin bulunduğu bölgeye ve diğer bazı özelliklere göre değişiklik göstermektedir. 
Örneğin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki birçok il ve ilçe belediyelerinde, bilhassa 
belde belediyelerinde, söz konusu bu harçlar katılım payı, hizmet karşılığı alınan ücretler ile emlak 
vergisi gelirleri yok denecek ölçüde gerçekleştirilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında ülkemizdeki belediyelerin büyük çoğunluğunun ge
lirlerinin önemli bir kısmı, merkezî bütçe vergi gelirlerinden bu idarelere yapılan transferlerden oluş
maktadır. Merkezî idareden mahallî idarelere pay ayrılması sistemi, bu yolla 2380 sayılı Kanun'a 
göre, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından belediyelere bugüne kadar verilen yüzde 6, il özel ida
relerine yüzde 1,2 paylarının verilmemesi hâlinde birçok belediyenin personel maaşlarını dahi öde
yemeyecek konumda olacağı da bugün ülkemizde yaşanan bir olgudur. Yine, bir gerçektir ki il özel 
idare gelirlerinin yüzde 85'inin üzerindeki geliri de merkezî idare tarafından bu yolla gönderilen pay
lar ile karşılanmaktadır. 

Bugün bile birçok belediye gelirlerinin yüzde 55'e varan bölümünün merkezî idarenin gönder
diği paydan oluştuğu ve bu oranın büyükşehirlerde yüzde 60'lar düzeyine çıkmış olduğu düşünül
düğünde ise bu paylardan yapılacak kesintilerin önemi daha da anlaşılır bir hâl almaktadır. 

Yeni kanun tasarısıyla, genel bütçe vergi gelirlerinin yüzde 2,90'ının belediyelere, yüzde 
2,65'inin büyükşehir ilçe belediyelerine, yüzde 1,15'inin il özel idarelerine verilmesi öngörülmekte; 
büyükşehir belediyesinin payının hesaplanmasında ise büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payın 
yüzde 30'u; büyükşehir belediyesi sınırları içinde toplanan vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 
5'inin yüzde 70'i ilgili büyükşehir belediyesine, yüzde 30'u ise büyükşehir belediyeleri arasında nü
fusa göre dağıtılacaktır. Bu düzenlemeye göre, yasa uygulamaya girdiğinde, belediyelere genel bütçe 
vergi gelirlerinden eskiye oranla yüzde 30 gibi bir artışın olacağı öngörülmektedir. Ancak bu dağı
tım oranları değerlendirildiğinde, bundan önceki uygulamada olduğu gibi, yine aslan payının bü
yükşehir belediyelerine gittiği açık ve net olarak görülecektir. Bu nedenle, büyükşehir belediyesi 
sınırları içinde toplanan vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 5; paylarının da, büyükşehir bele
diyesi ilçe belediyesine belli bir oranda pay ayrılmasının veya büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan 
yüzde 30'luk payın yüzde 40 oranına çıkarılmasının daha adil olacağını belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasal düzenlemeyle 7'nci madde kapsamında genel 
bütçeden gönderilen payların vergi hükmünde değerlendirilmesini olumlu bir yaklaşım olarak de
ğerlendirmekle beraber, 5393 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi kapsamındaki "Belediyelerin proje 
karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanı
lan mallarıyla, belediye tarafından da tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez." hük
müne paralellik sağlanmak suretiyle bu gelirlerin haczedilmesi önlenmişse de tüm belediyelerin 
yıllardan beri gerek İller Bankasına olan borçları ve gerekse sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borç
larına karşılık alacaklı idarelerin talebi üzerine ilgililerine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası 
tarafından bu borçlan kesilerek alacaklı idarelere ödenmekte, bilhassa çok miktarda borcu olan küçük 
belediyeler için bir nevi haciz işlemi bu kurumlar tarafından yıllardan beri zaten yerine getirilmiş 
bulunmaktadır. Büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyelerin ve bunlara bağlı kuruluşlar ile ser
mayesinin yüzde 50'si bu kuruluşlara ait olan şirketlerin alacakları ile borçları hakkında takas, mah
sup ve kesinti işlemleri de zaten 5216 sayılı Yasa'nın 3 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun geçici 
maddesi kapsamında 2005 yılından bu yana devam edegelmektedir. Aynı konu bu kez Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen, devlete olan borçları ile 
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4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki 
hazine alacağı niteliğindeki borçları ve İller Bankasına olan borçları ile sosyal güvenlik kuruluşla
rına olan borçlarını da kapsayacak şekilde güncelleştirilerek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam ediniz Sayın Yaman. 

M. NURİ YAMAN (Devamla) - .. .bilhassa bu tür borçlan olan belediyelerin gelirlerinde büyük 
azalmaya ve hizmetlerinin aksamasına neden olacaktır. Bu uygulamanın genişletilmesi... İleride bu 
belediyelerin büyük mali sıkıntı içine girerek hizmet üretemez duruma geleceğini de belirtmeden ge
çemeyeceğim. 

Yine, mayıs ayı sonu itibarıyla mahallî idarelerin hazineye 6 milyar 186 milyon YTL vadesi 
geçmiş borcu bulunduğu da göz önüne alındığında, bilhassa büyükşehir belediyelerinden Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin bu borç kapsamı içinde borcu rekor düzeyde ve yüzde 63 düzeyine ulaş
mış bir durumdadır. Bu şekilde borcu bulunan belediyelerden Ankara Büyükşehir Belediyesinin artık, 
bundan sonra seçimlerde hangi paketleri dağıtacağını ve kimlere top vereceğini de gerçekten merak 
etmekteyiz. Bundan sonra bu uygulama ile büyükşehir belediyesinin, bilhassa Ankara Büyükşehir Be
lediyesinin bu borçlarının ödenmesinin takipçisi olacağımızı belirtir, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yaman. 

Madde üzerinde şahısları adına ilk söz, Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan'a aittir. 

Sayın Öztaylan... Yoklar. 

İkinci sırada, Kastamonu Milletvekili Sayın Hasan Altan. 

Sayın Altan, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

HASAN ALTAN (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 248 sıra sayılı İl Özel İda
relerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin 
7'nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi en içten saygıla
rımla selamlıyorum. 

Hükümetimiz dönemine kadar, son yıllarda belediyeler büyük sıkıntılar içerisindeydi. Çoğu be
lediyemiz personel giderlerini karşılayamaz ve temel hizmetlerini veremez duruma gelmişti. Yetki
lerinin kısıtlanması ve gelirlerinin düşmesi sonunda belediye başkanlarımız "1930 yılında ilk çıkan 
1580 sayılı Belediye Kanunu'ndaki yetki ve haklar verilse başka bir şey istemeyiz." diyorlardı. Geç
miş hükümetler döneminde, belediyeler arasında siyasi ayrım yapılmış, genel bütçe vergi gelirlerin
den ayrılan payların borçlarına karşılık muhalefetteki belediyelerden tamamına yakını kesilmiş, 
iktidar veya koalisyon ortağı olan siyasi partideki belediyelerden çok az miktarda veya hiç kesinti ya
pılmadan payları gönderilmiştir. Değişik bakanlıkların bütçelerine konulan ödenekler de proje kar
şılığı olarak, yine siyasi ayrım gözetilerek dağıtılmıştır. Hatta, iktidar veya koalisyon ortağı olan 
birçok belediye doğal bir afete maruz kalmadığı hâlde afet kapsamına alınarak payları 2 kat sayıdan 
5 kat sayıya kadar artırılarak gönderiliyordu. Bu olayları belediye başkanlığım dönemlerinde bizzat 
yaşayan bir arkadaşınızım. 

Hükümetimiz döneminde bu ayrımcılıklar ve adaletsizlikler ortadan kaldırılmış, Belediye Ge
lirleri Kanunu güncelleştirilmiş -İller Bankası aracılığıyla yaptırılan proje karşılığı işlerde yıl içeri
sinde yüklenici firmaya ödenen hak ediş, yıl sonu itibarıyla yüzde 50 faiz ilave edilerek borç hanemize 
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yazılıyordu- bu faiz oranları yüzde 6'lara çekilmiş, hiçbir siyasi ayrım yapılmadan genel bütçe vergi 
gelirlerinden ayrılan paylardan borçlarına karşılık yapılan kesinti yüzde 40 ile sınırlandırılmıştır. 
Kalan yüzde 60'ın da belediyelerimize gönderilmesiyle personel giderlerini karşılar ve temel hiz
metlerini yürütür hâle getirilmişlerdir. Ayrıca Sayın Başbakanımızın talimatıyla çalışma sezonuna 
rastlayan haziran, temmuz, ağustos aylarında hiç kesinti yapılmadan belediyelerimizin paylan gön
derilmektedir. Bunlarla da yetinilmeyip kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çerçevesinde 
2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu 
ve 5302 sayılı tl Özel İdaresi Kanunu ile belediyeler ve il özel idareleri yeni bir anlayışla ele alın
mış, bu idarelerin yetki, görev ve sorumluluklarında önemli ölçüde genişleme sağlanmıştır. 

Şimdiyse, genişleyen bu sorumluluk alanlarında yerel yönetimlerimizin daha iyi hizmet vere
bilmesi için 248 sıra sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile gelirlerinin artırılması hedeflenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun hazırlanırken merkezî idareden yapılan transferle
rin mahallî idarelerin özerkliğini zedelemeyecek şekilde şartsız olması öngörülmüştür. Ekonominin 
içinde bulunduğu zorluklarla birlikte mali disiplinin sürdürülmesi ihtiyacıyla mahalli idarelerin artan 
görev, yetki ve sorumlulukları dengelenerek genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından belediyeler ve 
il özel idareleri için ayrılan pay, matrahı artırılarak önemli bir gelir transferine imkân vermiştir. 

Kanunla getirilen en önemli yeniliklerden biri de genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrı
lan payların dağıtım kriterinin değiştirilmesidir. Nüfus kriterine ilave olarak, yüz ölçümü, kırsal alan 
nüfusu, illerin gelişmişlik endeksine göre durumu yeni dağıtım kriterleri arasına alınmıştır. Böylece 
daha adil bir dağıtım sistemi getirilmiştir. 

Bilindiği gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan özel hesaplardan mahallî 
idarelere projeye bağlı olarak veya şartsız aktarılan kaynaklar bu idareler arasında eşitsizliklere yol 
açmaktadır. Diğer taraftan, nüfusu 10 bin ve altında olan belediyeler diğerlerine göre daha fazla kay
nak sıkıntısı çekmektedir. Hem bu eşitsizliğin önüne geçilmesi hem de nüfusu 10 binin altında olan 
belediyelere ek kaynak aktarılabilmesi için, özel hesapların tamamı kaldırılarak, Maliye Bakanlığı 
bütçesine konacak olan özel bir ödeneğin "denkleştirme ödeneği" adı altında bu belediyelere eşit şe
kilde dağıtılması öngörülmüştür. 

Kanunda il özel idareleri ve belediyelere merkezî idareden gönderilecek paylardan, kanunlarda 
öngörülmesi hâlinde ve en fazla yüzde 40 oranında kesinti yapılabilmesi öngörülmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin Sayın Altan. 

HASAN ALTAN (Devamla) - Böylece mahallî idarelere asgari düzeyde bir gelir garanti edile
rek en azından temel hizmetlerin devamlılığı sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 248 sıra sayılı Kanun Teklifı'nin 7'nci maddesiyle bele
diyelere gönderilecek paylardan yapılacak kesintiler konusunda temel hükümler ihdas edilmektedir. 
Öncelikle il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılacak paylar ile 
bu kanunda ve diğer kanunlarda bu idarelere verilmesi öngörülen payların vergi hükmünde olduğu 
ifade edilerek hukuki çerçevesi çizilmiş, bu gelirlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci mad
desinin son fıkrasındaki "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı ba
ğışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim 
ve harç gelirleri haczedilemez." hükmü uyarınca haczedilmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. 
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Madde metninde yapılan başka bir düzenleme ise sosyal güvenlik primleri ile emekli kesenek
leri ödenmesi konusunda yeni bir düzenleme getirmektedir. Buna göre, il özel idareleri ve belediye
ler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Altan. 

HASAN ALTAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanunun hazırlanma
sında emeği geçenlere teşekkür eder, ülkemize, milletimize ve yerel yönetimlerimize hayırlı olması 
dileklerimle saygılarımı sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Şahısları adına ikinci söz sırası İzmir Milletvekili Sayın Harun Öztürk'e aittir. 

Buyurun Sayın Öztürk. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bana verdi. 

BAŞKAN - Size mi veriyor? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Benim de. . . 

BAŞKAN - Efendim? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Benim de söz hakkım var. 

BAŞKAN - Size sıra gelmiyor ki, 2 kişi konuşacak zaten efendim. Allah Allah... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Öztürk'ten sonra benim efendim. 

BAŞKAN - Konuşuyor musunuz Sayın Öztürk? 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Hayır. 

BAŞKAN - O zaman siz buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 248 sıra sayılı yasa tasarısı
nın 7'nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir demokratik ülkede, 200 katrilyonluk 
bütçede 18 katrilyon açık veren bir bütçeye, hükümet hiçbir gelir kaynağını sağlamadan 7,5 katril
yon bir ek ödeme getiremez. Bu, ne ilimde var ne maliyede var ne de hiçbir akılda ve izanda yok. 

HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Senin aklın ermez böyle şeylere! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, böyle bir yönetimle bu Türkiye nereye gidiyor? Bakın, 
biz, İçişleri Bakanı gitmiş, çünkü... (AK PARTİ sıralarından "Burada" sesleri) 

Burada mı? Şimdi, bu kanunun müzakeresi sırasında, Ankara, İstanbul ve İzmit belediye baş
kanlarının borçlarını söyle dedim. Herhalde, daha bugün söyleyecek bakalım. Dedim ki, Sayın Bakan, 
siz belediyelere eşit mi para dağıtıyorsunuz? "Tabii canım, bizden daha adil bir hükümet olur mu?" 
dedi. Ama Sayın Bakan ben size bir teklifte bulunuyorum: Aynı ilde, bakın aynı ilde, AKP'li bele
diyelere 250 milyarla 300 milyar para yardımı yapmışsınız ama CHP'li, bağımsız, başka belediye
lere bir kuruş yapmamışsınız. Ben bunu ispatlarsam siz kendinize nasıl bir değer biçersiniz? Ben 
söylüyorum size, yani aynı il sınırları dâhilinde AKP'li belediyelere 250 ile 300 milyar lira arasında 
para yardımı yapıyorsunuz ama diğer belediyelere bir kuruş yardım yapmıyorsunuz. Yani çıkıp da bu
rada, böyle, insanları kandırmayın. "Efendim, biz o kadar adiliz ki . . ." Nerede adilsiniz kardeşim! Uy
gulamalarınızı keşke getirseniz de milletin karşısına çıksak da bunları konuşsak. 
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Sizin eski belediye başkanlığından gelen kişiler: "Efendim, biz şehirleri ağaçlandırıyoruz, çi-
çeklendiriyoruz..." Beyler, bu çiçeklendirme ve ağaçlandırmaya harcanan paralarla Türkiye ağaçla
nır, Türkiye çiçeklenir. Bizim istediğimiz dürüst yönetim, dürüst yönetim beyler. Dürüst, Dürüst... 
Dürüstlük var ya, o dürüstlük kavramını sizlerin kavraması lazım. Yani, eğer bir yerde... 

Bir harcama yapacağız, tabii ki şehirleri güzelleştireceğiz ama hangi maliyetlerle? Bakın, ben 
size öyle il başkanlarınızı söyleyebilirim ki -söylerim bunları zamanı geldikçe- beyler, devletten 17 
ihale alıyor. İl başkanı ya, AKP'li il başkanı, özel usullerle alıyor. 

Belediyeleriniz... Yahu şu Ankara Belediyesi, şurada, şu Meclisin önünde yaptığı kaldırımları 
bir yıkıyor bir söküyor, bir yıkıyor bir söküyor; ağaçları getiriyor, dikiyor söküyor, dikiyor söküyor. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kuruyor ağaçlar. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Beyler, bu memleketin parasını Yunanlılara harcatsanız, bu Yu
nanlılarda bir vicdan olur, der ki "Ya kardeşim, günahtır, bu memleketin kaynaklarını bu kadar hor 
kullanmayayım." 

Bu memlekette aç insan çok, çıplak insan çok. İnsanlar, her gün bize telefon ediyor, ağlıyor, sız
lıyor "Sayın Milletvekilim, ben açım." diyor. "Açım, Aç. . . Aç. . . Açım." diyor. Ama Tayyip Erdo
ğan gibi gidip de devletin bankalarından 1 katrilyon lira para alıp kendi damadının şirketine vermiyor. 

Beyler, sayın milletvekilleri; bakın, Türkiye bir bunalım içinde İktidarınız zamanında. Şimdi, 1 
Temmuzda Meclisin tatile girmesi lazım. Hangi kanun için siz bizi burada bekletiyorsunuz? Yani biz 
devamlı buraya geleceğiz ve şey edeceğiz! 

Bakın, bugün Türkiye'de çok saygıdeğer insanlar içeri alındı. Burada İçişleri Bakanına düşen, 
gelecekti Parlamento kürsüsüne "Ey milletvekilleri, bu memlekette bu insanlar içeri alınıyor." diye
cekti. Bugün Cumhuriyet gazetesinin Başyazarı Mustafa Balbay her gün okuduğum bir yazar. Benim 
gibi binlerce insan bu insanın fikirlerini okuyor. Niye bizi mahrum ediyorsunuz? Cumhuriyet gaze
tesinin Başyazarı İlhan Selçuk'u aldınız içeriye: ne çıktı ortaya? 

Bakın, şimdi, ben size bir tavsiyede bulunuyorum. Anayasa Mahkemesinin üyelerini de alın içeriye. 

BAŞKAN - Sayın Genç... Say in Genç.. . 

KAMER GENÇ (Devamla) - Alın içeriye... Siz nasıl olsa iktidar gücüsünüz, alın onları da içeriye. 

Bakın, mahkemelerde yapılan soruşturmalar bahanesiyle olayları insanların dikkatinden kaçır
mayın. Türkiye'ye çok kötülük yapıyorsunuz. Emperyalist güçler Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin en güçlü organlarını yıkmaya çalışıyorlar. Bugün Avrupa Birliğinin, Avrupa Konseyinin, 
Avrupa Parlamentosunun aldığı kararlar ortada. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin Parlamen
tosuna hakaret ediyorlar, yargısına hakaret ediyorlar. Peki, niye... Bugün ben Meclis Başkanlığına 
bir önerge verdim, dedim ki: "Bunlara bir cevap verin." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Genç, sürenizi veriyorum. Lütfen tamamlayın ve gündemden sapmayın efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben gündemden sapmıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Saptınız efendim, saptınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yalnız, fakat karşımda söz hakkımı verin efendim. 

BAŞKAN - Saptınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, sapmıyorum Sayın Başkan. Yani sapmamak için gayret 
sarf ediyorum da, fakat karşımda... 
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BAŞKAN - Tarzınız bu, tarzınız... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Kanunla ilgili konuşuyorum. 

Ben burada İçişleri Bakanının kendisine birşey soruyorum: Ey İçişleri Bakanı -bir örnek geti
receğim- siz aynı ilde AKP'li belediyelere 300 milyar para vermişsiniz, öteki partilere bir kuruş ver
mediniz. Var mısın buna? Var mısın? 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Nerede vermiş, nerede? Yerini söyle, nerede? Olmayan 
şeyi söylüyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Evvela desin söyle... Ama buradaki konuşmalarını geri alsın. 
Onun için, şimdi İçişleri Bakanı kürsüye çıktığı zaman polisi suçluyorsunuz. 

Sayın Bakan, polis bizim millî bir kurumumuzdur, polisin gölgesine sığınma. Polise yardım ede-
ceksen onun maaşını artır, onun insanca yaşaması için koşulları temin et, kendisine lojman temin et, 
polisin kişilik kazanmasını temin et. Kim polisi suçluyor? 

Efendim, böyle bahanelerle insanları kandırmayın. Bu millet sizin yaptığınız bu kandırmacalan 
yakında görecek ve diyorum ki, yakında bir erken seçim kararı alın da bakalım kim gelecek kim gel
meyecek. 

Saygılar sunuyorum. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Göreceksin... Acele etme göreceksin. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde soru-cevap işlemine başlıyoruz. 

Sayın Korkmaz, buyurun. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma sizin aracılığınızla şu so
ruyu yöneltmek istiyorum: Özel İdare Kanunu'na göre, "sözleşmeli personel ve işçiler hariç, başarı 
durumlarına göre memurların yüzde 10'unu ve memur aylık katsayısının gösterge rakamıyla çarpımı 
sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere encümen kararıyla yılda en az iki kez ikramiye ödenir" 
hükmünün, maalesef, objektif başarı kriterleriyle değerlendirme yapılmadığı için, "özel idare ve be
lediyelerde çalışan tüm kamu görevlilerine eşit olarak yılda iki maaş tutarında ikramiye encümen 
kararı ile ödenir" şeklinde değiştirilmesinin daha adil olacağını düşünüyoruz. Bu konuda Bakanlığı
nızca herhangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Sayın Tankut... 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 1998 yılında -yanlış hatırlamıyorsam-
339 milyon dolar karşılığında ihalesi yapılan ve akabinde temeli atılarak inşasına başlanan Adana 
metrosu olarak tanımlanan hafif raylı sistem yaklaşık on yıldır bir türlü bitirilememiştir. Geçtiğimiz 
yıl içerisinde 200 milyon dolar daha ek kredi sağlandığı bildirilen Adana metrosuyla ilgili olarak çe
şitli şaibe ve ithamlar Adana kamuoyunda değişik zaman ve zeminlerde dile getirilmiş, hâlen de ge
tirilmeye devam edilmektedir. Bu hususlar çerçevesinde Hükümet olarak Adana metrosu hakkında 
yeterince bilgiye sahip misiniz? Sahipseniz mahallî seçimlere kadar bir bölümünün hizmete açılacağı 
söylenen Adana metrosunun tamamının bitirilmesine yönelik bir tarih verebilir misiniz? Şayet yeterli 
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bilgiye sahip değilseniz, Adana metrosunun inşaatıyla ilgili bilgileri edinip, Adana kamuoyunu ay
dınlatacak kesin ve kati bir tarih vermeyi düşünür müsünüz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Sayın Genç.. . 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, Bakanlar Kurulu sırasında kim oturuyor, ona göre soru 
sorayım? Hükümeti temsil edeni göremiyorum da... 

BAŞKAN - Sayın İçişleri Bakanı oturuyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - O zaman kürsüden yaptığım konuşmayı tekrarlıyorum: Bir ilin hu
dutları içinde AKP'li belediyelere 250 ile 300 milyar para yardımı yapılmış, öteki partilere yapıl
mamış. Bu doğru mudur yanlış mıdır? 

İkincisi: Ankara, İstanbul ve İzmit belediye başkanlarının borçları kaç liradır? Neden tahsil et
mediniz şimdiye kadar? 

Üç: Ankara, İstanbul ve yine İzmit belediyelerinin ağaçlandırmaya ve çiçeklendirmeye harca
dığı paraların miktarı nedir? 

Bu üçüncü haftadır soruyorum, bu sorularıma cevap versin efendim. 

BAŞKAN - Tamam, teşekkürler. 

Sayın Aslanoğlu, buyurun efendim. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, büyükşehir belediyeleri arasında 
haksızlığa uğrayan ve büyükşehir olmamış iller konusunda bir standart amacıyla bu Meclis bir yasa 
teklifi verirse öncelikle bu yasayı hemen komisyonlarda görüşülmek üzere ele aldırır mısınız? Buna 
olumlu bakar mısınız? Hak kaybına uğrayan, diğer büyükşehir olmayı hak etmiş, nüfusu bazı bü-
yükşehirlerden daha fazla olan belediyelerin bu kaybını önlemeye hazır mısınız? 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Sayın Doğru, buyurun efendim. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ederim. 

Sayın Bakanımıza sormak istiyorum: İl özel idarelerinde son zamanlarda ödenek sıkıntısı çe
kilmektedir. Bu yönlü olarak özellikle köy yolları gibi çeşitli çalışmalarda, hizmette sıkıntılar görül
mektedir. Bu konu Tokat ilinde ciddi boyutlardadır. KÖYDEŞ ve il özel idarelerine yakın bir zamanda 
ek bir kaynak aktarmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Sayın Kışanak, buyurun. 

GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, aracılığınızla Bakanlığımıza sormak isti
yorum: Cizre Belediyesinde uzun yıllardan beri devredilmiş olan Dicle Nehri kıyısındaki park, geçen 
hafta alelacele kıyı şeridinde olduğu bahanesiyle hazineye devredilmesi gerektiği yönünde bir karar 
alındı. Bununla da yetinilmeyip ihtiyati tedbir konularak parkta yapılmak istenen bir açılış önlendi. 
Çünkü açılması öngörülen şey, bu Mecliste haksızlığa uğrayıp yaka paça Meclis dışarısına çıkartı
lan ve tutuklanan Sayın Orhan Doğan'ın anısına, büyük bir mücadele, barış mücadelesi veren Sayın 
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Orhan Doğan'ın anısına yapılan bir büsttü. Bu büstün açılış törenini önlemek adına, otuz yıldan beri 
belediyenin denetiminde olan, belediyenin binlerce liralık yatırım yaptığı, düzenlemesini yaptığı 
Cizre Parkı'nın hazineye ait olduğuna, kıyı şeridinde olduğuna dair üstünkörü bir karar alındı. Bunu 
nasıl değerlendiriyor Sayın Bakanımız, öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Sayın Bakan, sorular tamamlandı, buyurun cevap verebilirsiniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Korkmaz'ın sorusuyla ilgili, bu ikramiyelerle ilgili şu unda Bakanlığımızda yapılan, yü
rütülen bir çalışma yoktur, onu ifade edeyim. 

Adana metrosuyla ilgili bilgi alıp Sayın Tankut'a sunacağım. Şu anda metroyla ilgili ayrıntılı 
bilgi elimde yok. 

Belediyelere gönderilen ödeneklerle ilgili farklı uygulama konusunda bir milletvekilimizin so
rusu var. Bu konuda biz hep şunu söylüyoruz, bir yanlış anlama olmasın: AK PARTİ Hükümeti ola
rak Türkiye'deki bütün belediyelere İller Bankasından gönderilen ödenekler, hak ettikleri neyse, 
adaletli ve eşit şekilde gönderilmiştir, belediyeler arasında hiçbir fark gözetilmemiştir. Geçmiş yıl
larda maalesef acı örnekleri olmuştur. "İktidar belediyesi", "muhalefet belediyesi" gibi bir ayrım ya
pılmamıştır. İller Bankasından her belediyemiz alacağını bilmektedir ve o kendisine gönderilmektedir. 
Türkiye'de yaz aylarında bütün belediyelerimiz için kesintisiz ödenek gönderiyoruz, bu sene dört ay 
olarak karar verdik. Bu, hangi partiden seçilirse seçilsin, bütün belediyeler için geçerlidir. Şimdi gine 
belediye gelirlerini artırma yönünde bir teklif üzerinde çalışıyor Meclisimiz. Hepsi aynı oranda ar
tacaktır, bir adaletsizlik olmayacaktır. Ben bunu ifade ediyorum, bunda gine ısrarlıyız. 

Teşekkür ederim. 

Diğer... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Bakan, benim sorularıma cevap vermediniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Ben cevaplarımı veriyorum. 

Sayın Aslanoğlu'nun gündeme getirdiği konu: Şimdi... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ankara, İstanbul, İzmit ne oldu? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Onların daha sonra cevabını vereceğim, ya
nımda o bilgiler yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi ver, halk duysun işte. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Aslanoğlu'nun, tabii, gündeme getir
diği konu köklü bir konudur, büyükşehir ve diğer belediyeler ayırımı. Tabii, bu teklif Meclisimizde 
görüşülmeye başladığı günden itibaren, daha komisyon safhasından itibaren bu konu gündeme geli
yor. Haklı olarak, nüfus büyüklükleri fazla olan illerimiz var. Büyükşehir konusunun tekrar değer
lendirilmesi mümkün olur mu diye sordular. Ben şuna rahatça olumlu cevap verebiliyorum: Bu konu 
çalışılmalı, bu konu tekrar değerlendirilmeli, bir şekilde bu konu üzerinde Meclis durmalıdır, buna 
bir itirazım yok, onu ifade ediyorum. Varsa buradaki düzeltmeler, onlar yapılmalıdır. 

Sayın Doğru'nun, il özel idarelerindeki ödenek sıkıntısıyla ilgili... Bilindiği gibi KÖYDEŞ öde
nekleri yeni gönderildi. Ama, tabii, şu da yine bilginizdedir: Bu teklif yasalaştığında, 1 Temmuzdan 
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itibaren, yani bugünden itibaren il özel idarelerinin gelirleri de yüzde 50'nin üzerinde, yüzde 56 ci
varında artış gösterecektir. Bu da il özel idareleri için ciddi bir katkıdır, onu ifade etmek istiyorum. 

Cizre olayıyla ilgili şu anda elimde bilgi yok, daha sonra bilgi sunacağım. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakanım. 

Madde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykı
rılık sırasına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 248 sıra sayılı kanun tasarısının 7. maddesinin 4 numaralı fıkrasındaki "yüzde 
40'nı" ibaresinin "yüzde 20'sini" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hamit Geylani 

Hakkâri 

Sevahir Bayındır 

Şırnak 

Pervin Buldan 

İğdır 

Selahattin Demirtaş 

Diyarbakır 

Nuri Yaman 

Muş 

Akın Birdal 

Diyarbakır 

Sırrı Sakık 

Muş 

M. Nezir Karabaş 

Bitlis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 248 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 7 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 

Yaşar Tüzün 

Bilecik 

Şevket Köse 

Adıyaman 

Gürol Ergin 

Muğla 

Hüseyin Unsal 

Amasya 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

Hikmet Erenkaya 

Kocaeli 

R. Kerim Özkan 

Burdur 

"(5) Yapılacak kesintilerin oranlarını alacakların nev'ine göre ayrı ayrı veya topluca belirle
meye, kesinti ve mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanı yet
kilidir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl
mıyoruz Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Aslanoğlu. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaş
larım; hepinize saygılar sunuyorum. 

- 9 5 6 -
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Arkadaşlar, yasaya bakın, başından beri her yetki Maliye Bakanlığında. Burada, getiriyoruz so
nunda bir "Hazine" sokuyoruz, "Hazineye bakan Bakan." Eğer bir yasada yukarıdan aşağıya bir 
düzen varsa, yani İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına yetki vermişseniz, bir de burada "Hazi
neye bakan Bakan"ı niye sokuyorsunuz? Eğer bu konuda inisiyatif kullanılacaksa, bu konuda kararı 
tabii Bakanlar Kurulu ile birlikte Maliye Bakanına... Maddenin tümünde, yani bu yasanın başından 
beri "Her konuda yetkili Maliye Bakanı." diyorsunuz, getiriyorsunuz, bir yerinde "Hazineye bakan 
Bakan." diye sokuyorsunuz. Yani o zaman yasanın bütünlüğünü bozuyorsunuz. Bunu Komisyonda 
da söyledik. Eğer bir yetkiyi veriyorsanız... Biz vermeyin demiyoruz, yetkiyi Maliye Bakanına verin 
diyoruz. Çünkü yasayı uygulayan o, İçişleri Bakanlığıyla sürekli belediyeler konusunda... Yani bu
rada, gelin, hiç değilse bir yerinde, bugüne kadar taksitlendirilmiş borçları onlar yaptılar ama bun
dan böyle -nasıl olsa kesiyorsunuz- artık devreden çıkarın Hazineye bakan Bakanı. Eğer bir yetki 
olacaksa Maliye Bakanının olsun. Bizim dediğimiz bu. 

Değerli milletvekilleri, birkaç konuyu da dile getirmek istiyorum. Tabii, Sayın Bakan mevsim
lik işçileri... Tabii, insanlara ekmek vermek, insanları çalıştırmak ve onlara aş, ekmek vermek hepi
mizin görevi. Belediyelere mevsimlik işçileri aldık ama sonra tümünü sürekli işçi hâline getirdik, 
çok güzel. Özellikle bunlar genelde kar mücadelesi nedeniyle kışın çalışan arkadaşlarımız, yani sü
rekli işçi hâline geldikleri için artık bu belediyelerimiz önemli ölçüde bunların maaşlarını ödeyemez 
hâle geliyorlar. Onun için, geçici işçiden sürekli işçi yaptığımız belediyelere en azından... Geçici iş
çilerden dolayı çok önemli bir mağduriyet hâli bu. Örneğin, 100 tane geçici işçiyi, siz, sürekli bele
diyenin -senede dört ay, beş ay çalışan arkadaşlarımız, biz de seviniriz böyle bir şeye ama- sırtına 
yıktığınız zaman bu belediyeler altından kalkamaz hâle gelirler. 

Bu nedenle, en azından, geçici işçilerle ilgili olarak yaptığınız bu düzenlemede belediyelere 

mutlaka ilave bir katkı sağlamamız lazım. Altından... 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Veriyoruz işte. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hiç vermiyorsunuz, ilgisi yoktur yani çünkü bunu 
İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bir genelgeyle yaptı. İnsan çalıştırmak, insana ekmek vermek 
çok kutsal bir duygu ama o belediyelerin geleceğini düşünmediniz, bir kez daha dile getiriyorum. 

Tabii, yine sokak aydınlatmaları hâlâ bir kaos olarak duruyor arkadaşlar. TEDAŞ, her ay bele
diyelere faturayı gönderiyor. 

Arkadaşlar, sokak aydınlatmanın amacı vatandaşın güvenliğini sağlamaktır. Vatandaşın güven
liğini sağlamak belediyelerin görevi değildir, devletin görevidir. Geçen dönemde aynı bu konu oldu, 
yine her ay fatura gönderiyor belediyelere sokak aydınlatmasından dolayı TEDAŞ. Hâlâ bir kişi çıkıp 
da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Burada 2 kez gündeme getirdim. "Alınmaya
cak." dediler ama arkadaşlar, TEDAŞ hâlâ belediyelere fatura gönderiyor. Ne yaptı belediyeler de? 
Döndüler "Siz benim bu kadar metrekare yerimi işgal ediyorsunuz." dediler, TEDAŞ'a ihtarname 
çektiler. Devletin iki kurumunu kavga ettiriyorsunuz ve o ona faiz yürütüyor, o ona faiz yürütüyor. 

Arkadaşlar, bu konuyu kesip atalım. Artık, TEDAŞ'ın elektrik bedellerini, sokak aydınlatma 
bedellerini belediyelerin ödemesi diye bir şey olamaz, hepiniz kabul ediyorsunuz, hepiniz evet di
yorsunuz. Vatandaşın emniyetini sağlamak devletin görevidir, belediyenin görevi değildir ama TE-
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DAŞ'tan dolayı haciz yapılan, artık yavaş yavaş haczedilen ve elektriği kesilen belediyeler yarın çı
kacaktır. Ben bunu burada söylüyorum. Bir şekilde, artık bunu kesip atalım. Ya bu kanun içerisinde, 
bugüne kadar belediyelerin TEDAŞ'a olan birikmiş borçlarını artık bununla bugünden itibaren 
kesip... Sokak aydınlatması devletin görevidir, kamunun görevidir. Vatandaşın emniyetini sağla
mak. .. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Aslanoğlu. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bir dakikamı vermediniz efendim. 

BAŞKAN - Verdim bir dakikanızı. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Peki efendim. 

Teşekkür ediyorum. (CHP 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 248 sıra sayılı kanun tasarısının 7. maddesinin 4 numaralı fıkrasındaki "yüzde 
40'nı" ibaresinin "yüzde 20'sini" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hamit Geylani (Hakkâri) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl
mıyoruz Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Hamit Geylani... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Geylani. (DTP sıralarından alkışlar) 

HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önergeye ilişkin sözlerime 
başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, yaklaşan yerel yönetimler seçimleri arifesinde günü kurtarma adına su
nulan bu yama yasa önerisinin yerel yönetimlerin çözüm bekleyen devasa sorunlarına deva olama
yacağı bilinmektedir. Çünkü sivil toplumun kendini yönetme modelinin güçlendirilmesi için evrensel 
ilkelerle ülke ve bölgelerin gerçekleriyle donanmış yerel yönetimler yasası artık bilişim çağının bir 
kaçınılmazıdır. Halktan yana, gerçekten demokratik bir yerel yönetim biçiminin kriterleri şeffaflık, 
dürüstlük, katılımcılık, etkinlik ve verimliliktir. Temel anlayış ise herkese eşit davranan, ademimer-
keziyetçi ve sosyal adaletçi bir yaklaşım olmalıdır. Merkezî bütçeden yerel yönetimlere kaynak ak
tarımı ve kesintiler, bölgelerin kalkınmışlık, yoksulluk, kültürel, coğrafık ve demografik yapılan göz 
önünde bulundurularak yapılmalıdır. Dolayısıyla, denkleştirici adaletten ziyade dağıtıcı adaletin ger
çekleştirilmesi gerekir. 
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Yerel yönetimler, özellikle de belediyeler son yıllarda hızlı kentleşmeye paralel olarak büyük bir 
önem kazanmışlardır. Yerel yönetimler, yalnız sosyal yarar sağlayan yerel hizmet kuruluşları değil
dir, aynı zamanda katılımcı demokrasilerin uygulama organlarıdır. Çağa yanıt olma noktasında da de
mokratik ve özerk olmalarıyla ancak olanaklıdır. Bu projenin yaşamsal olduğunu düşünüyoruz. 
Bugün, merkezî yönetimin ekonomik baskısı ve aşırı vesayet denetimi yapıyı işlemez duruma getir
miştir. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, Doğu ve Güneydoğu'daki illere güvenlik gerekçesiyle 
ama bize göre, devletin hukuk dışı baskısından kaynaklı kitlesel bir göç hadisesi yaşandı. Köylerin 
boşaltılmasıyla yaşanan göç olayları yurttaşı üretim ilişkilerinden koparmış, başta ekonomik olmak 
üzere, sağlık, işsizlik ve altyapı sorunlarıyla baş başa bırakmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izin verirseniz, bu bağlamda, şimdi size seçim bölgem 
olan Hakkâri'den birkaç örnek vermek istiyorum. Hakkâri merkez ve ilçeleriyle tüm doğal afetlerin 
yaşadığı bir bölge ama hiçbir şekilde afet yardımlarından yararlandırılamıyor. Yoğun göç nedeniyle 
ortaya çıkan altyapı, işsizlik, sağlık sorunlarını ve diğer sorunları burada anlatmaya ne zaman yeter 
ne sözcükler kifayet eder. 

Dağından, taşından su fışkıran bu coğrafyada, Hakkâri merkez ve ilçelerinde vatandaşa ancak 
günaşırı, birkaç saatliğine su verilebilmektedir. Hakkâri şehir merkezinin kanalizasyon şebekesi kırk 
yıl önceki nüfus yoğunluğuna ve o günün koşullarına göre yapılmıştır. Bugün sorun, çağın ayıbı du
rumuna gelmiştir. Hakkâri Belediyesi her ay 673 bin YTL açıkla toplam 62 milyon YTL borca ulaş
mıştır. Ayrıca personeline de yirmi dört aylık maaş borcu bulunmaktadır. 

Yaklaşık 70 bin nüfuslu Yüksekova ilçesinde hâlen kanalizasyon sistemi bulunmamaktadır. Be
lediyenin 18 milyon YTL borcu olup personel aylıklarını da ödeyemez durumdadır. 

Yine, 5 Kasım 2006 yılında can ve mal kaybına neden olan büyük sel felaketinin yaşandığı 
Şemdinli ilçe merkezinde yine benzer su, altyapı, kanalizasyon ve işsizlik sorunları çözüm bekle
mektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam ediniz Sayın Geylani. 

Buyurun. 

HAMİT GEYLANİ (Devamla) - Belediyenin personeline olan borcu hariç 2 milyon 220 bin 
YTL borcu bulunmaktadır. Hakkâri'nin Çukurca ve diğer beldelerinde de aynı sorunlar yaşanmak
tadır. Bize göre temel neden, bu belediyelerin DTP'li belediye olmalarından kaynaklıdır. 

Özce anlattığımız bu sorunlara görüşülmekte olan yasa teklifiyle çözüm bulanamayacağını tak
dir edersiniz. 

Önergemizde de belirttiğimiz gibi, 7'nci maddenin 4'üncü fıkrasındaki kesintilerin tümden kal
dırılması, olmadığı takdirde yüzde 40'tan yüzde 20'ye indirilmesi gerektiğini öneriyoruz. Zaten ye
teri kadar kaynak ayrılmayan yerel yönetimlerin bu tür kesintilerle daha da güç bir durumda 
kalacaklarını takdir edersiniz. 

Bu nedenle, önerimizin kabul edilmesi dileğiyle, hepinizi yeniden saygıyla selamlıyorum. (DTP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Geylani. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

7'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7'nci madde kabul 
edilmiştir. 

8'inci maddeyi okutuyorum: 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve hükümler 

MADDE 8- (1) a) 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, 

b) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkrası, 

c) 15/7/1963 tarihli ve 277 sayılı 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Diğer Kanunlarla, 
Belediyelere Verilen Payların Belediye Vergi ve Resimleri Hükmünde Olduğuna Dair Kanun, 

ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fık
rası, 

d) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin altıncı fık
rasında yer alan "tahsil edilen vergiden 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 10/7/2004 tarihli ve 
5216 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez" cümlesi, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) Diğer mevzuatta, 277 sayılı 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Diğer Kanunlarla, Be
lediyelere Verilen Payların Belediye Vergi ve Resimleri Hükmünde Olduğuna Dair Kanun ve 2380 
sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bartın Mil
letvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya. 

Buyurun Sayın Yalçınkaya. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Sayın Başkan, saygı
değer milletvekili arkadaşlarım; 248 sıra sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın 8'inci maddesiyle ilgili söz almış bulu
nuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddeyle, yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri düzenlenmekte
dir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 17'nci maddesi ve 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nunu'nun 39'uncu maddesinde yapılan değişikliklerle pay matrahının kapsamı daraltılmış, yeni 
yapılan düzenlemelerle söz konusu kısıtlamalar kaldırılmış, petrol ürünleri üzerinden alınan özel tü
ketim vergisinin tamamı ve motorlu taşıtlardan alınan özel tüketim vergisinin yüzde 28'i, alkollü ve 
gazlı içeceklerden alınan özel tüketim vergisinin yüzde 60'ı, özel iletişim vergisi, şans oyunları ver
gisi ve özel işlem vergisinin tamamı havuza dâhil edilmiş olmaktadır, tasarının genelinde ise belediye 
gelirlerinin artırılması amaçlanmaktadır. 

Aslında, belediye gelirlerinin artırılması hususu, üzerinde uzun uzun konuşulması, tartışılması 
ve yerel yönetim birimlerince ortak çerçeve oluşturularak aceleye getirilmemesi gereken bir konu
dur. Hizmetlerin paylaşılmasına paralel olarak, gelirin paylaşılması sorunu ciddi bir sorundur. Gelir 
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paylaşımının dayanakları, ülke gerçeklerine göre, vatandaşların ve hizmet götürülen yerin ihtiyaçla
rına uygun olarak tespit edilmesi gerekmektedir fakat önümüze gelen tasarıya baktığımızda, hangi be
lediyeden bir görüş alışverişinde bulunulduğunu, tasarının kimlerle konuşulup, tartışılıp 
hazırlandığını, hangi belediye başkanının bir önerisinin kabul gördüğünü bilemiyoruz. 

Belediye gelirlerini artırmaya yönelik olduğu söylenen bu tasarı da, Türkiye'nin Avrupa Birli
ğine entegrasyon hedefi nedeniyle, yerel demokrasinin uluslararası kabul gören ilkelerine uymak 
amacıyla acilen önümüze konulmuş bir tasarıdır. İl özel idarelerine ve belediyelere genel bütçe vergi 
gelirlerinden pay verilmesi yasa tasarısıyla, yerel yönetimlerin gelirlerinde artış sağlanmaktadır ancak 
bu gelirin belediyeler arasındaki dağılım adaletsizliğini ortadan kaldırdığını söylemek mümkün de
ğildir. Ayrıca amaç belediye gelirlerini artırmaksa 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda da ciddi 
çalışmalar yapılması gerekirdi. 

Belediyelerin görevleri yasalarla belirlenirken herhangi bir ayrım gözetilmemişse de her bele
diyenin yerine getirmek zorunda olduğu hizmetlerin farklı olacağı kuşkusuzdur. Herhangi bir bele
diyenin nüfusu yanında yöredeki sanayi yoğunluğu, eğitim kurumlarının sayısı, gelişme hızı, üretim 
ve tüketim kapasitesi, ekonomik faktörler ve turizm, mahallî hizmetlerin niteliğini ve maliyetini et
kileyen faktörlerdir. Bu etkenler gözetildiğinde belediyelerin hizmet maliyetlerinin nüfusla doğru 
orantılı olarak artmadığı gerçektir. Bu nedenle yerel yönetimlere yapılan mali yardımların, gelir fark
lılığı, gelir eşitsizliği, bölgeler arası gelişmişlik farkından kaynaklanan ihtiyaç farklılığını, yörenin 
mevsimsel nüfus farklılığından kaynaklanan sorunlarını giderici nitelikte olması gerekmektedir. Pay
ların dağıtımında nüfus kriterleri yanında kalkınmışlık derecesi, mali kaynaklar, coğrafi konum, tu
ristik oluşum gibi ölçütlerin de yer alması gerekmektedir. 

Belediye ve il özel idarelerine 2008 yılı genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paya baktığı
mızda 2008 yılında net vergi gelirleri 174 milyon 615 bin YTL'dir. 2008 yılında mevcut duruma 
göre tüm mahallî idarelere 15 milyon 335 bin YTL aktarılmış, 2008 yılında kanun teklifinde belirti
len oranlar dâhilinde de tüm mahallî idarelere 19 milyon 710 bin YTL aktarılacaktır, aradaki fark 4 
milyon 375 bin YTL'dir. Bu fark bize Türkiye'de sadece bu kanunun yürürlüğe girmesinden dolayı 
4 milyon 375 bin YTL'lik bütçe açığı olacağını göstermektedir. Bu açığı kapatmanın yolu ise ya yeni 
vergiler oluşturmak ya da kamu harcama kalemlerinde tasarrufa gitmektir. Türkiye'de daha radikal 
önlemler alınmadığı takdirde belediye gelirlerinde meydana gelen artış tutarı yine garibanın sırtın
dan çıkarılmaya çalışılacak, Türk insanı yeni vergilerle boğuşacaktır. 

2007 yılı rakamlarına göre genel bütçe vergi gelirlerinin yüzde 8,5'u yerel yönetimlere aktarıl
mıştır. Tasarı bu oranın 2008 yılı için yüzde 11,8 olmasını öngörmektedir. 

Yine tasarıda yer alan büyükşehir belediyelerine büyükşehir belediye sınırları içerisinde tahsil 
edilen genel bütçe vergi gelirlerinin yüzde 5'i ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerin
den büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30'unun büyükşehir belediye payı olarak 
ayrılması yönündeki düzenleme adil değildir. Bu düzenleme ile bazı büyükşehir belediyelerinin pay
ları, özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin belediyelerinin payları diğerlerine göre önemli 
ölçüde artmış olacaktır. Bunun nedeni de bu illerimizde toplanan gelir vergileri tutarının diğer ille
rimize göre oldukça yüksek olmasıdır. 

Turistik yörelerdeki belediyelerin yaz-kış mevsimleri arasındaki nüfus farklılığından kaynakla
nan sorunları da tasanda dikkate alınmamıştır. 
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Tasarıda yer alan bir diğer adaletsizlik ise... Kent nüfusunun yaklaşık yüzde 53 'ü büyükşehir be
lediyesi sınırları içerisinde yaşamaktadır. Yani büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yaşayan pay 
dağılımına esas nüfusun yüzde 53'ü toplam transferlerin yüzde 71 'ini alacaktır. Buna karşılık bü
yükşehir belediyesi sınırları dışında yaşayan pay dağıtımına esas nüfusun yüzde 46'sı ise toplam 
transferin yüzde 29'unu alacaktır. Bu rakamlar da mevcut sistemde dengesiz, adaletsiz bir yapının ol
duğunu göstermektedir. 

Aslında, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda yapılacak ciddi düzenlemeler sonucunda 
belediyeler kendi gelirlerini kontrol altında tatmayı başarabileceklerdir. Bu konuda neredeyse bütün 
belediyelerimizin gelir artırımına yönelik çalışmaları bulunmakta ama bu birlikteliği sağlayacak bu 
çalışmalardan faydalanacak Hükümet ortada bulunmamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, konuşmamın başında da söylemiş olduğum gibi, dayatmalar karşısında önü
müze getirilen ve belediye gelirlerini artırmaya yönelik olduğu söylenen bu tasarı, tamamen vatan
daşlarımızın vergilerle, zamlarla boğulacağı bir tasarı olarak hazırlanmıştır. Hükümet daha önce 
belediye gelirlerini artırabilmeyi, muhtelif harç oranlarını artırarak, emlak vergisi oranını, ilan ve 
reklam vergisi oranını, eğlence vergisi oranını, elektrik, gaz, tüketim vergisi oranını, konaklama ver
gisi oranını, çevre temizlik vergisi oranını, harcamalara katılma oranını artırarak yapmak istemiş 
fakat gördüğü tepkiler karşısında tasarıyı geri çekmiştir. Şimdi ise Hükümet bu artışları farklı bir 
yöntemle yani belediye gelirlerini artırıyoruz diye tekrar yapmaktadır. Seçimlerin yaklaştığım ve va
tandaşlarımızın tepkisini alacağını bilen Hükümet, tasarıyı Avrupa Birliği dayatmaları karşısında 
farklı bir kılıfa sokarak önümüze getirmiştir. 

Kaynak yaratılmadan, gelir elde edilmeden verilen, dağıtılan paralar başkasının parası olmayıp 
yine bizim ülkemizin parası olduğuna göre, bu tasarıda belediyelerin gelirinin arttığını içtenlikle söy
leyebilmek doğru değildir. Hükümet belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay vererek, so
nuçta siz yapacağınız hizmetleriniz için borçlanmayın, Hükümet olarak biz borçlanalım ve biz bu 
parayı vatandaşımızın sırtından çıkarırız demektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu düşüncelerimle, tasarının dayatma bir tasarı olduğunu, üzerinde hiç ça
lışılmadan, tartışılmadan, görüş alınmadan hazırlanmış bir tasarı olduğunu üzülerek belirtmek isti
yorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edeniz Sayın Yalçınkaya, buyurunuz. 

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Devamla) - Bu yasa tasarısı, yerel seçimleri kazanmak 
için üstünkörü hazırlanmış bir siyasi yatırım yasasıdır. Gelir sağlamak adına hazırlanan bu yasa ta
sarısıyla sadece büyükşehir belediyelerinin geliri artmakta, diğer belediyelerin gelirleri eski gelirle
rinden bile yoksun bırakılmaktadır. 

2002 yılından bu yana Hükümet olarak sosyal devleti yok ederek sadaka devleti yarattınız. 2004 
yılından bu yana da AKP'li belediyeler, sosyal belediyeciliği yok ederek rant belediyeciliğini ya
rattı. Özelleştirmeler ile belediye kaynakları peşkeş çekildi. Bedelini de Türk halkı ödemiştir. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yalçınkaya. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İsparta Milletvekili Nevzat Korkmaz. 

Sayın Korkmaz, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
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MHP GRUBU ADINA S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Belediye ve Özel İdarelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi'yle ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayım. Yüce heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, kamu hizmeti tanımı, niteliği ve kimler tarafından verileceği hususu son 
otuz yılda büyük değişiklikler göstermiştir. İnsanların yaşam kalitesini etkileyen birçok temel hiz
metler yanında kültürel ve sanatsal faaliyetlerden, sosyal yardım ve desteklere kadar birçok alan 
yerel yönetimlere bırakılmış, böylece insanların kendilerine sunulan hizmetlerin karar sürecinde yer 
alması sağlanmıştır. 

Anayasa'mızın 127'nci maddesi, merkezî idarenin yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yet
kisine sahip olduğunu belirtmiş, son fıkrasında da "Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynak
ları sağlanır." demiştir. Buna rağmen belediye ve özel idarelere, artan görev ve sorumlulukları ile 
orantılı gelir kaynakları verilebildiğini söyleyemeyiz. 

59'uncu ve 60'ıncı AKP Hükümetleri eski bir belediye başkanı olan Sayın Erdoğan'ın Başba-
kanlığıyla yürütülmektedir. Beklenirdi ki sorumluluk ve gelir orantısı sağlansın. Ancak bugünkü ge
linen noktada belediyeler, biraz da AKP'li popülist yönetim anlayışının etkisiyle borç batağına 
saplanmış, temel hizmetleri veremez, personel maaşlarını dahi ödeyemez duruma düşmüşlerdir. 
"Yerel yönetimleri ihya ettik." diyenlerin belediyelerin eskiyi neden mumla arar hâle geldiklerini de 
açıklamak mecburiyetleri vardır. Vatandaşa hizmete talip olmuş belediye başkanlarının, seçmenleri 
önünde nasıl zor duruma düşürüldüğünü görmeleri lazımdır. Çareyi kolaycılıkta yani bu belediyele
rin çoğunu kapatmakta bulan AKP İktidarının, çoğunluğunu kendi belediyelerinin oluşturduğu bel
delerde hem belediye yönetimleriyle hem de AKP'yi oy istedikleri insanlarla helalleşmeleri 
gerekmektedir. Bir tarafta sadece boya badana dışında hizmet alamayan halk, diğer tarafta ücretle
rini alamayan belediye çalışanları. Üzülerek belirtmemeliyim ki, belediyecilik en sıkıntılı günlerini 
yaşamaktadır. 

Bu teklif 5216 sayılı Büyükşehir ve 5393 sayılı Belediye Kanunlarıyla birlikte Meclise getiril
miş olmalıydı. Bugün son derece geciktirilmiş bir teklifi görüşüyoruz. Herhalde, AKP Hükümetinin 
cumhuriyetimizin temel nitelikleriyle uğraşmak ve Atatürk inkılaplarını bir travma olarak görmek ve 
hizmet etmek yerine ülkeyi kaosa sürüklemek gibi çok daha önemli görevleri vardı. 

Bu gecikmişlik belediyelerin sorunlarının daha da içinden çıkılamaz bir hâl almasına sebep ol
muştur. Nitekim, bugün itibarıyla toplam 21 katrilyon liralık borçtan bahsedilmektedir ve bu borcun 
beşte l ' i tek başına AKP'li Ankara Büyükşehir Belcdiyesinindir. Bu Mecliste birkaç kez bu husus 
dile getirilmiş, Melih Gökçek'in devleti fütursuzca borçlandıran bu tavrı sorgulanmıştır. AKP, Sayın 
Gökçek'i gözden çıkarmış olmalı ki, kendi belediye başkanını savunmak gibi bir zahmete dahi kat
lanmamıştır. Galiba Sayın Gökçek AKP için miadını doldurmuş ve gözden çıkarılmış bir figürdür. 
Bu teklifin derde deva olamayacağı ortadadır ve dağ fare doğurmuştur. 

Yerel yönetimleri güçlendirmek mi istiyorsunuz? Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok; 
yetki ve sorumlulukların sahibini net olarak belirler, kendi gelirlerini yaratır hâle getirir, merkezî büt
çeden destekler, sonra da harcamaları kamu parasının kullanıldığı gerekçesinden hareketle devlet 
tüzel kişiliğince denetlersiniz. 

Denilebilir ki altı yıllık devri AKP İktidarında bu temel hususlardan ne biri ne diğeri gerçek
leştirilememiştir. Yapılan hiçbir şey yok mudur? Elbette vardır. İçme suyundan tutun da yol, trafik 
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gibi hayati meseleler dururken en küçük yeşil alanlar dahi Lale Devri'ni aratmayacak biçimde lale 
ve çiçeklerle bezenmiş -ki bunun sadece İstanbullulara maliyeti trilyonlarca liradır- iklimi müsait 
olsun olmasın her yere palmiye ağaçları dikilmiş -ki bunların bir çoğu kurumuştur- olmadı plastik pal
miye ağaçları satın alınmış, şehir dışlarına kadar kilit parke taşları döşenmiştir. Trilyonlarca liralık 
kamu parası yapılması zaruri o kadar hizmet dururken israf edilmiştir. Anlaşılmaktadır ki bu savur
ganlık tüm ülkede âdeta yandaşlarını zengin etmek, öte yandan da AKP siyasetini fınans etmek, üzere 
yönlendirilmiştir. 

Bu faaliyetlerin ortak özelliği oynak birim fiyatlarıdır, kim ne tutturursa. Belediyeler bu parayı 
nereden bulmuştur? Bu konuda da bazı bakanlıkların fonları devreye sokulmuş, tek elden çıkmış 
projeler üzerinden kaynaklar aktarılmıştır. Zengin ettikleri insanlar da 22 Temmuzda AKP'ye borç
larını sponsor olarak ödemişlerdir. Bu yağma ve talan süreci maalesef devam etmektedir. 

Bu sürecin denetlenmesi engellenmiştir. Ne kadar zor bir işmiş ki milletin ihtiyacı olmayan Va
kıflar Kanunu, TCK 301 gibi düzenlemeler gece yarısı getirilirken, hâlâ daha Sayıştay Kanunu Genel 
Kurula indirilmemiştir. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kuruluna, Mahallî İdareler Kontrolörler 
Kuruluna denetim yaptırılmamış, iç denetim, dış denetim gibi henüz kimsenin sınırlarını dahi tam ola
rak bilmediği bir sistem getirilmiştir. 

Sonuç mu: Katrilyonlarca liralık ülke kaynağını kullanan AKP'li belediyeler denetlenememek
tedir. Defalarca söyledik, bu paralar kamunun parasıdır. Sesimizi duyuramadık. Galiba AKP'nin is
tediği tam olarak da bu. Harcayan ama hesap vermeyen bir idare. Durun bakalım bu saltanat nereye 
kadar sürecek? Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimize taahhüdümüz var. Haram her kör kuru
şun hesabını mutlaka soracağız er ya da geç. (MHP sıralarından alkışlar) 

Belediyecilik, kullanılan yetkiler ve katrilyonlarca liralık kaynak kullanımı düşünüldüğünde ha
kikaten ciddi bir iş. Artık, bu hizmetleri sunan seçilmiş yerel yöneticilerin kamu yararı açısından se
çilme yeterliliklerini tartışmak zamanı gelmedi mi değerli arkadaşlar? 

Anadolu'nun hiçbir beldesinde artık eğitimli insan bulma sorunu kalmadı. Bilgi sahibi olma
dan fikir sahibi olan bazı belediye ve il genel meclislerinin, bulundukları yerlere ne kadar katkısı 
olabilir? Altı yıllık iktidarda, bu kadar hayati mevzular dururken AKP, küpünü doldurmaya, kendi ser
maye sınıfını yaratmaya kalkışmıştır. Soruyorum size değerli arkadaşlar: Ülkemiz bu denli kaynak 
hovardalığı yapacak kadar zengin midir? 

Değerli milletvekilleri, vatandaş yeterli ve kaliteli hizmet istiyor, hizmetin kimin tarafından gö
rüldüğü de çok umrunda değil. Bazı hizmetleri merkezin taşra teşkilatlarıyla paylaşmanın zamanı 
geldi. Yerel yönetim reformu içerisinde, içinde valilikler, kaymakamlıklar, il ve bölge müdürlükle
rini barındıran yerinden yönetim kuruluşlarım da değerlendirmemiz lazım. Bu birimleri de yetki ve 
kaynak açısından güçlendirmemiz gerekiyor. 

Sayın Başbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yaşadığınız kötü teftiş hatıralarını 
bir unutun, merkezî idareye karşı önyargılarınızdan bir vazgeçin, bir zamanlar bir travma yaşamış ola
bilirsiniz, artık merkezî ve yerel yönetimlerle birlikte tüm ülkeyi idare ettiğinize kendinizi lütfen bir 
inandırın. 

Bu tasarı ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır, belirttik. Belli başlı eksikliklerini de sizlerle pay
laşmak istiyorum: Öncelikle büyükşehir lehine bir pay dağıtımı söz konusudur. Diğer belediyelerin 
de, yürüttükleri hizmete yetecek kadar pay almaları sağlanmalıdır. Büyükşehir dışındaki altmış beş 
il belediyesi de kendi sınırları içinden toplanan vergi gelirlerinden pay almalıdır. İl belediyeleri, bü-
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yükşehir belediyelerinin, vatandaşlarına verdiği hizmetten farklı bir şey mi yapıyorlar? Bu düzeltme, 
aynı zamanda belediyeler arasındaki gelir uçurumunu da azaltacak, hizmetlerde standardizasyon sağ
layacaktır. Hem özel idarelerin hem de belediyelerin toplam gelirleri içindeki öz gelirleri artırılmalı, 
bu idareler "baba parası yiyen evlat" konumundan çıkartılıp "evin giderlerine yardımcı olan evlat" 
durumuna getirilmelidir. Yerel yönetimlerin kendine yeter hâle getirilmesi hem hizmet-maliyet den
gesinin kurulması hem de kendisine kaynak gönderen devletin kıymetinin bazı belediyelerce anla
şılması ve devlete meydan okumaktan vazgeçmelerinin temini açısından önemlidir. 

Bölücülüğü şiar edinmiş bazı belediyelerin beş kuruşluk öz geliri yoktur. Belediye başkanı, maa
şını dahi merkezden gönderilen paradan alır, öte yandan âdeta devletine, bayrağına hakaret etmeyi 
kendisine bir görev edinir. AKP ne yapar? Altı yıldır seyreder, cesaret verir. Bir an önce bu rezale
tin önüne geçilmelidir. 

Tasanda özel idareye verilen paylar oldukça azdır. Bu idarelerin görevlerini ifa edecekleri ge
lire kavuşturulmaları sağlanmalıdır. Tıpkı Belediye Gelirleri Yasası gibi bağımsız özel idare gelirleri 
yasası çıkartılarak, vermiş oldukları iskân, inşaat, çalışma ruhsatı gibi hizmetler karşılığında harç, 
rüsum gibi gelirler toplayabilme imkânı kendilerine tanınmalıdır. 

Bu yasa teklifini olumlu ancak yetersiz ve gecikmiş bulduğumuzu tekrarlarken... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlar mısınız lütfen. 

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - ...her ne suretle olursa olsun kamu kaynağı kullanan 
tüm merkezî ve yerel idarelerin süratle denetlenmesini, belediyecilik kisvesi altında ilindeki çocuk
lara temiz içme suyu hizmeti bile veremeyip, onların hayatına kasteden beceriksiz, aciz, hem kel 
hem fodul bir tarzla devlete söz söyleyen tüm belediye başkanlarının yasal sınırlarına çekilip işlerini 
yapmalarının sağlanmasını, direniyorsa da hizmet edecek birinin getirilmesi yönünde yargı süreci
nin başlatılmasını beklediğimizi ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Korkmaz. 

Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal. 

Sayın Birdal, buyurun. (DTP sıralarından alkışlar) 

DTP GRUBU ADINA AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 248 sıra 
sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi'nin 8'inci maddesi üzerine Demokratik Toplum Partisi adına söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Ancak izninizle güncel iki konuya değinmek istiyorum. Birincisi, bugün bir görüşümüzün ga
zetede yer alması üzerine... Bölgemizde, biliyorsunuz, mevsimlik işçiler bu mevsimde Karadeniz'e 
giderler ve çoğu kez, geçmişte de tanık olduk, kimi mülki amirler ülkemizin bir yerinden gelen tanm 
işçilerine kentin kapısını kapatırlar ve geçen yıl da, yine yasama dönemi başlarken bölgemizden Ka
radeniz'e giden tanm işçilerinin trajedilerini yüce Meclise sunmuş ve burada, yasal önlemler alınması 
gerektiğini istemiştik ama ne yazık ki yine orada kaldı ve şimdi de, aldığımız birtakım bilgiler üze
rine bir görüşü kamuoyuna bildirdik. Trabzon ve Ordu Valilerimizi, bölgemizden gelen işçilerin il
lere sokulmadığını insan hakları açısından, çalışma hakkı açısından eleştirmiştik. Bugün, Trabzon 
Valisi Sayın Nuri Okutan, böyle bir sorun olmadığına ve bütün Türkiye'nin her bir yanından gelen 
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işçilerin Trabzon'da çalıştığına ilişkin az önce telefonla arayarak bilgi verdiler. Kendilerine teşekkür 
ediyorum. Umuyor ve diliyorum ki aynı uygulama Ordu ve başka kentlerimizde de olsun. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde olan başka bir olguyu da görmezlikten gelmemeliyiz. Nedir 
bu? Türkiye'nin bir temiz toplum olamayışının sancılarıdır. Örneğin, kimilerine göre değerlidir, ki
milerine göre değersizdir ama bir durum vardır, olgu vardır. Nedir bu olgu? Türkiye'de hâlâ temiz 
bir toplum yaratılamayışıdır. Örneğin, az önceki Sayın Konuşmacı kendisini yargıç ve savcılar ye
rine koyarak kimi belediyelerimizi bölücü olarak ilan etmiştir. Kimi yargıç, savcılar da kendilerini 
yasama gücünün yerine koyup "Bu yasaları çıkaramazsınız" demektedirler. İşte, bu kaotik duruma 
yine son vermek gerekir. O nedenle, kuvvetler ayrılığının o kargaşası... Gerçekten, taşlar yerinden 
oynamıştır. Bunu nasıl oturtacağız? Nasıl oturtacağımızın karşılığı bellidir: Bu da, gerçekten, eksik
siz bir demokrasi, demokratik sivil bir anayasa ve oradan kaynağını alan yasalarla olacaktır. Yani 
hukukun üstünlüğüyle olacaktır. Hiç kimse dokunulmaz değildir ve herkes hukukun üstünlüğüne 
bağlı olmak durumundadır. 

Şimdi, soğuk savaş döneminde NATO üyesi ülkelerde hepimiz biliyoruz ki hukuk dışı örgütler 
oluşmuştur. Bunun adı kimi yerde Gladio'dur, kimi yerde GAL'dir, kimi yerde kontrgerilladır. Ama 
soğuk savaş sonrası bütün bu NATO üyesi ülkelerde bu hukuk dışı örgütler dağıtılmıştır, minimize 
edilmiştir ve halkın iradesi olan yasama gücüne ve hukukun üstünlüğüne bağlı kılınmıştır. 

Şimdi bizde sorun nedir? Hâlâ bu hukuk dışı örgütlerin varlığını kabul etmeyişimizden kay
naklanmaktadır. Var mıdır yok mudur? Vardır. O zaman bunu bir defa kabul edelim. Eğer gerçekten 
yüzde 87 halkın iradesini yansıtan bir Parlamentonun üzerinde irade yaratmaya kalkışan kaotik bir 
durum varsa işte bu, kaynağını buradan almaktadır. Bu nedenle, temiz toplum yaratmanın dört para
metresi vardır, başka yerlerde böyle olmuştur: Birincisi, hukukun gücüdür; ikincisi, demokratik ka
muoyunun gücüdür; üçüncüsü, o demokratik kamuoyunun gücünü yaratan özgür basındır; 
dördüncüsü ve en önemlisi de siyasi iradenin gücüdür. 

Şimdi burada bir şeyler oluyor, kimileri savunuyor, kimileri karşı çıkıyor. Bu değer kimilerine 
göre vardır, kimilerine göre yoktur. O zaman eksiksiz bir demokrasiyi gelin biz hep beraber inşa ede
lim ve temiz bir toplum yaratma iradesini ve kararlılığını gösterelim. Bu da nasıl olacak? Tarihimizle 
biraz yüzleşerek olacak. Hâlâ darbeli, sabıkalı bir tarihimizle yüzleşmeden ve insanlığa karşı suç iş
lemiş olanları sanık sandalyesine oturtup sorgulamadan ve onları mahkûm etmeden biz burada bazen 
neyin değerli olup olmadığını daha çok tartışırız ya da halkın yüzde 80 iradesinin yansıdığı Parla
mentonun üzerinde başka iradeler ve güçler yaratmaya kalkışırız. Bunları söyledikten sonra izninizle 
konumuza dönelim. 

Şimdi, kuşku yok ki yerel yönetimler demokrasinin gelişmesi, uygulanması açısından çok önemli 
ve gerekli organlardır, ayrıca demokrasi okullarıdır. Gerçekten yerel yönetimlerin özgün, doğrudan 
demokrasiyle ve katılımla yönetilmesi, işte o demokrasi kültürünün inşasını da oluşturur ve bugün 
buralara da yansıtmış olur. Özellikle belediyelerin bütün yönetim kademelerinde seçimle işbaşına 
geliyor olması bu savımızı güçlendirmektedir. Ama, tam demokrasinin sadece beş yılda bir sandık 
başına gidip oyların kullanılmasıyla olmadığı da ne yazık ki görülmektedir. 

Dolayısıyla, bu denli önemli kurumların mali yönden de güçlü olması beklenen bir durumdur. 
Bu anlamıyla yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payı artıran bu yasa önerisi 
olumlu karşılanabilir. Ancak, dikkatle incelendiğinde -eğer öneri bu haliyle geçerse- önerinin eşit
sizliği, haksızlığı ve karmaşası iyice, açıkça görülebilecektir. Oysa yasa değişiklikleri, var olan ya-
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sanın yetersiz kalması, günün koşullarına uygun olmaması, ortaya çıkan adaletsiz, dengesiz ve eşit
siz durumu gidermek için yapılır. Bu yasa önerisi ise bırakalım eşitsizliği, dengesizliği gidermeyi, adil 
bir dağılım sağlamayı, tam aksine eşitsizliği ve dengesizliği artıran önemli düzenlemeler içermekte
dir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi gelirlerinden alınacak payın yükseltilmesi, daha iyi 
hizmet verilmesi, yerel yönetimlerin görevlerini daha iyi yerine getirmeleri, halka daha ucuz ve ka
liteli hizmet verilmesi sonucunu doğurmalıdır. Üstelik bu olgunun bütün yerel yönetimler için geçerli 
olması gerekmekte ve bu payın dağılımının adil olması gerekmektedir. Oysa öneriye baktığımızda, 
büyükşehir belediyelerinin payındaki artışın daha yüksek olduğu, diğer şehir ve ilçe belediye payla-
rındaki artışın daha düşük olduğu görülmektedir. Bu, belediyeler arasındaki zaten eşitsiz olan du
rumu daha da ağırlaştırmaktadır. 

Önerinin yaratacağı başka bir olumsuzluk da büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyelerinin ge
lirlerinden aldığı payın yükseltilecek olmasıdır. Böylelikle büyükşehir belediyelerinin vergi gelirle
rinden aldığı pay, öneride belirtilen oranların çok üstünde olacaktır. Yasa önerisinin gerekçesinde 
eşitsizliğin giderilmesinden, dengesizliğin, önlenmesinden söz edilmektedir. Vergi gelirlerinden alı
nacak payların oranlarını her bir yerel yönetim için değişik saptarsanız eşitliği, dengeyi, adil dağılımı 
nasıl sağlayacaksınız? Payları düzenleyelim ki 'Yere! yönetimler daha iyi hizmet versin." diyebile
lim. Burada ilçe belediyelerinin paylarından büyükşehir belediyesine kaynak aktarıyorsunuz. Peki ilçe 
belediyeleri bu durumda nasıl daha iyi hizmet verecek? Bu durum ilçe belediyeleri aleyhine bir den
gesizlik yaratmayacak mı? 

Bir de zamanın -hemen- darlığını dikkate alarak, kimi sahil bölgelerimizdeki ilçe belediyele
rine ayrılan payın yetersizliği ve toplumun gerçekten yazlığa tatilcilerin gittikleri zaman gereksin
melerini karşılayamaması sorunu vardır. Örneğin Marmaris, Bodrum gibi yerleşim yerlerinin yaz 
nüfusu 300-400 bin iken kış nüfusu 30-40 bine düşmektedir. Pay dağılımı ise 30-40 bin kişilik nüfus 
esas alınarak yapılmaktadır. Bu haliyle bu belediyelerimizin yazın hizmet vermesi neredeyse ola
naksız hâle gelmektedir. 

Bir başka örnek de bölgemizdeki yerel yönetimlerin durumudur. Bilindiği gibi bölgemizde gelir 
düzeyi düşük, işsizlik ve yoksulluk ise çok yüksek boyutlardadır. Üstelik boşaltılan köyler ve yerle
şim yerleri nedeniyle kent merkezleri görülmemiş ölçüde göç almıştır. Özellikle Diyarbakır, Van ve 
Hakkâri illerinde göçle oluşan bir nüfus şişkinliği söz konusudur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Birdal, devam ediniz. 

AKIN BİRDAL (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Bu durum, yetersiz olanaklarla hizmet veren bölgemizdeki yerel yönetimlerin çalışmalarını daha 
da güçleştirmektedir. Eğer bu önerinin bütün yurttaşlarımıza eşit hizmet verilecek bir düzenleme ol
masını istiyorsak, bölgeler arası eşitsizliği, dengesizliği giderecek bir sonuç bekliyorsak nüfus dı
şında bu saydığım kıstasların da göz önüne alınması, değerlendirmelerde bunun da yer alması 
gerekmektedir ki bölgemizde bu yıl yaşanan kuraklığın, gerçekten, getireceği trajik sonuçları da 
Sayın Genel Kurulumuzun, yüce Meclisin değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir ay 
sonra borçların geri ödenmesi durumunda gerçekten trajik sonuçlar yaşanacaktır. 

Bu umutla, yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Birdal. 

Madde üzerinde şahsı adına ilk söz Giresun Milletvekili Hasan Sönmez'e aittir. 

Sayın Sönmez, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

H. HASAN SÖNMEZ (Giresun) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 248 sıra sayılı İl Özel 
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Ayrılmasına İlişkin Kanun Tekli-
fı'nin 8'inci maddesi üzerinde şahsım adına söz aldım. Bu vesileyle yüce heyeti saygıyla selamlıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi il özel idarelerine ve belediyelere kanunlarla verilmiş olan 
yükümlülük ve sorumluluklar yine kanunlarla bu yerel yönetimlere verilen mali imkânlarla karşıla
nacak durumda değildir. Öteden beri özellikle belediyelerimiz kendilerine yüklenen yükümlülükleri 
yerine getirirken ciddi mali sıkıntılar içerisinde kıvranmakta idi. Bugün getirilen bu teklifle ve bu tek
lifin içeriğinde yüzde 40'ları aşan bir gelir artışıyla kanunlarca verilen yükümlülükleri daha rahat 
yerine getireceklerine inanıyorum ve inanıyorum ki bu kanun teklifi görüşülmeye başlandığı andan 
itibaren ülkemizde 3 bini aşkın belediye başkanı bu görüşmeleri izlemekte ve katkısı olan siz değerli 
milletvekillerine kanunlaştığında teşekkürlerini sunacaklardır. 

Tabii ki belediyelere özellikle bazı kanunlarda verilen yükümlülükler yerine getirilmediği tak
dirde cezai müeyyide olarak hapis cezası bile öngörülmektedir. Ancak tabii ki belediyelerimiz ve il 
özel idarelerimiz bütün bunları mali imkânlarıyla yerine getirecektir. Örneğin, belediyelerimizin katı 
atık deponi alanı, arıtma tesisi -fenni deponi alanını kastediyorum- gibi yükümlülüklerini yerine ge
tirmediği takdirde Çevre Kanunu'ndan getirilen ciddi müeyyideler vardır. Ancak, bugün ülkemizde 
bir anket yapılsa belediyelerimizin büyük bir kısmında mali imkânsızlık nedeniyle bu sorumluluk
lar yerine getirilmemektedir. İnşallah bu getirilen imkânlarla belediyelere yüklenen bu yükümlü
lükler yerine getirilecektir. 

Ben kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere ve görüşülme sırasında katkıda bulu
nanlara teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum teklif kanunlaştığı takdirde. 

Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Sönmez. 

Şahsı adına ikinci söz Batman Milletvekili Ahmet İnal'a aittir. 

Sayın İnal, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AHMET İNAL (Batman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İl Özel İdarelerine ve Beledi
yelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin 8'inci maddesi 
üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi toplumun yüzde 70'ine yakını şehirlerde, yani belediye hu
dutları dâhilinde oturmaktadır. Belediyelerimizin ve il özel idarelerimizin hizmetleri sayılmayacak 
kadar her geçen gün artmaktadır. Teknoloji, iletişim, kültür, eğitim, üniversiteler, sosyal yapı, kadın 
sığınma evi, yaşlılar evi, çocuk sığınma evleri, ulaşım, trafik, metro, tramvay, deniz ulaşımı, çevre, 
hava kirliliği, park, bahçe, altyapı, su, kanalizasyon, barajlar, doğal gaz, toplantı kongre merkez ve 
sarayları, uluslararası kardeş belediyecilik iş birliği, tarihî ve kültürel şehirler birliği gibi çok önemli 
görev ve fonksiyonları üstlenmektedirler. Bu hizmetlerin sonucu belediye ve il özel idarelerimizin 
giderlerinde ciddi artışlar olmaktadır. Oysa, gelirleri mevcut kanunla sınırlı olup karşılanamamak-
tadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de yerel 
yönetimler merkeziyetçi yapıdan uzaklaşmış, değişen şartlara ve vatandaşın beklentilerine daha hızlı 
cevap verebilen bir yapıya kavuşmuştur. Sizlerin de bildiği gibi, geçen dönem çıkarmaya başladığı
mız yerel yönetim reform yasalarıyla, yerel yönetimlerin yetkilerinin ve etkinliğinin artırılması he
deflenmiş idi. Buna göre merkezî idarenin görev ve işlevleri belirlendikten sonra geriye kalan her 
türlü mahalli nitelikli görev ve hizmetler yerel yönetimlerin sorumluluğuna bırakılmıştı. 

Yaptığımız bu yasal düzenlemelerle görev, yetki ve sorumlulukları genişletilen yerel yönetim
lerin bunlara paralel olarak kaynak ihtiyaçları da gittikçe artmaktadır. Yapılan bu yasal düzenleme
lerle il özel idareleri çağdaş bir yerel yönetim birimi olarak bölgelerin kalkınmasında önemli görevler 
üstlenmiş olacaktır. Bu reform süreciyle il özel idarelerinin artan hizmet alanları ve sorumluluklarıyla 
birlikte gelirlerinin de aynı ölçüde artırılması gerekirdi. Bu nedenle görüşmekte olduğumuz teklif 
hazırlanarak gündemimize getirilmiştir. 

Tasarının 8'inci maddesiyle il özel idarelerinin pay matrahını daraltıcı mevzuat hükümleri de il
gili kanunların metninden çıkarılmıştır. 

2380 sayılı Kanun'un ek 3'üncü maddesinde, mahalli idarelere verilecek payların matrahına 
esas miktar, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamından vergi idareleri düşüldükten sonra kalan 
kısmı ifade ediyordu. Bu pay matrahını daraltıcı mevzuat hükmü de kaldırılmıştır. 

Ayrıca, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin (a) ve (b) bentle
riyle ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. "Özel tüketim vergisi hasılatından belediyelere ve il 
özel idarelerine büyükşehir belediyelerine pay verilmez." ibaresi kaldırılmaktadır. Bu kanunda ya
pılan düzenleme ile Belediye Gelirleri Kanunu ile Diğer Kanunlarla Belediyelere Verilen Payların Be
lediye Vergi ve Resimleri Hükmünde Olduğuna Dair Kanun'un ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl 
Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun'a yapılan atıflar bu 
kanuna yapılmış sayılacaktır. Böylelikle belediye ve il özel idarelerine genel bütçe gelirlerinden ak
tarma yapılırken matraha dâhil edilmeyen özel tüketim vergisiyle, özel iletişim vergisi tahsilatları
nın da matraha dâhil edilerek gelirin arttırılması sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; il özel idareleri yüz elli yıldan beri çeşitli yasalar çerçe
vesinde var olmuştur. Bu süreçte de il özel idareleri sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek 
için yeterli kaynaklara da çoğu zaman sahip olamamışlardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın İnal, konuşmanızı lütfen tamamlayın. 

AHMET İNAL (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

Sonuç olarak: Görüşmekte olduğumuz bu kanunla, yerel yönetimlere tüm Batı ülkelerinde ol
duğu gibi, hizmette öncelik tanıyıp onların gerekli kamu hizmetlerini verebilmeleri için bütçe har
cama kalemlerinde gerekli düzenlemeleri yapmanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. 

Bu vesileyle, kanunun milletimiz, belediye ve özel idareler için hayırlı olmasını temenni eder, 
yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın İnal. 

Madde üzerinde soru-cevap işlemine başlıyoruz. 

Soru soracak üyelerin isimlerini okuyorum: Sayın Bayındır, Sayın Kışanak, Sayın Genç, Sayın 
Kaplan, Sayın İnan. 
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Buyurun Sayın Bayındır. 

SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Sayın Başkan, aracılığınızla Bakana sormak istiyorum. Şimdi 
yerel yönetimler ele alınıyor. Biraz önce farklı ithamlarda da bulundu ama yerel yönetimlere ilişkin 
şu ayrımcılığı sormak istiyorum: Mardin'in Ömerli ilçesinin arasından geçtiğinizde, kara yolları ya
pılmış, küçücük belde şehir görünümünde ama Silopi, Şırnak, Cizre, İdil'e baktığınızda, ipek yolu 
geçer ve kenar mahallelerine kadar yol yapılmış olmasına rağmen, bu ara, çevre yolu, kara yoluna 
bağlı bu yol yapılmıyor. Bu ayrımcılığı ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz diye sormak istiyorum. 

İkincisi: İller Bankası bir ayda belediyelerden 100 trilyon kestiler. Bu para nereye aktarıldı? 
Yine, İller Bankası üç ayda bir 76 milyar lira ortaklık parası kesiyor. Bu ortaklık parasından Sımak 
ve ilçeleri pay alıyor mu? Bu para nereye harcanıyor? 

Yine, belediyeler özel bankalardan yüzde 1,5 faizle kredi alıyor, oysa İller Bankasından yüzde 
0,5 faizle kredi almak mümkün. Yine, İller Bankası, özel bankalardan kredi alınması konusunda te
minat oluyor. Peki, bu noktada, neden İller Bankası doğrudan kredi vermiyor? Yoksula harcanacak, 
halka harcanacak para neden daha yüksek faizlerle başka bankalardan alınıp özel sermayedarlara ak
tarılıyor? Bu politikayı sormak istiyorum. 

Yine, yerel yönetimler ve ekoloji iç içedir. Özellikle son üç haftada, Gabar ve Bagok Dağları ya
kıldı. Doğaya bu kadar düşman olmayı gerektiren ne var? Bu doğa hepimizin. Ekolojik denge yerle 
bir oldu, kuraklık paşa başını almış götürüyor. Bütün bunlar bu doğaya olan düşmanlığımızdan değil 
mi? Bu da bu ormanları yakanlardan hesap soracak mısınız diye sormak istiyorum. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, cevap vermek ister misiniz? 

Sayın Genç mi? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Yok dediniz, ben de süreyi açmadım. O zaman herkese vereyim. Sayın Kışanak da 
var. 

Ben süreyi açayım o zaman. Yalnız, Sayın Bayındır fazla sora sordu, onun için süre çok azaldı, 

birer dakikadan fazla vermeyeceğim, onu bilesiniz. 

Sayın Kışanak, buyuran. 

GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, Bakanımızdan şu konuda bir açıklama duy
mak istiyoruz: DTP'li belediyeler hakkında Kürtçeyi çeşitli vesilelerle kullandıklarına dair açılmış 
çok sayıda -sayısını artık unuttuğumuz- yüzleri geçen davalar var ve bu davalar İçişleri Bakanlığı mü
fettişlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda açılıyor. Bu davalardan bir kısmı mahkemelerde be
raatla sonuçlanmasına rağmen hâlâ ısrarla -Bakanlık müfettişleri- Kürtçe kullanımından dolayı, 
temizlik kampanyasında Kürtçe broşür bastırdılar diye, yeni yıl nedeniyle Kürtçe pankart astılar diye, 
"sersale" ve "pirozbe" dediler diye haklarında hâlâ dava açılmasına dair soruşturmalar var. En son 
olarak da Kürtçe nikâh kıydığı gerekçesiyle Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanımız hakkında 
Bakanlık müfettişi soruşturma... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kışanak. 

Sayın Genç, buyuran. 



TBMM B: 124 1 . 7 . 2008 O: 3 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Efendim, Sayın Bakan maalesef bizim sorduğumuz sorulara cevap vermiyor. Ben hâlâ ısrarlı
yım: Ankara, İstanbul, İzmit belediyelerinin borçlarını bize söylesin ki halk duysun. İnkarcılıkla bir 
yere varamaz. 

Benim belediyelere yaptığınız yardımları sorduğum, İller Bankasından yapılan dağıtım değil, 
Hazine ve Maliyenin ve Başbakanın özel kaleminden verilen paralar. Sayın Bakan, inkarcı olmayın, 
yiğit olun, cesaretli olun, halkın karşısına çıkın, yaptıklarınızın hesabını verin. 

Ayrıca bizim Pülümür'ün Kozluca ve Elmalı köyleri üzerinde Erzincan ve Erzurum yolundan 
gelen iki tel köprü kesilmiştir. Buradan gelen birçok Almancı, köylüler var. Köylerin irtibatları ke
silmiştir. Lütfen, bu iki köprüyü de en kısa zamanda yapmanızı rica ediyorum. 

Sayın Başkan, maddede bir hata var, yazılış hatası var. Şu l'inci maddenin (c) bendinde diyor 
ki: İşte şu tarihli ve "277 sayılı", yine "5237 sayılı." Yani böyle iki tane sayılı peş peşe çıkmış. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Redaksiyon... 

Sayın Kaplan, soracak mısınız sualinizi? 

HASİP KAPLAN (Sımak) - Evet. 

BAŞKAN - Buyurun. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Bakan, çok önemli görüyorum, Cizre'de bir park var ve Ciz
re'nin can damarıdır. Dicle Nehri'nin kıyısındadır bu park. Tam otuz yıldır, belediye, bu parkın ba
kımını yapar, bugüne kadar 1 trilyonun üstünde para harcamıştır. Yollarına, altyapılarına, duvarlarına, 
tuvaletlerine, çevresine kadar hepsini belediye yapmıştır. Ancak şimdi Kaymakamlık, hazine, Dicle 
Nehri kıyısında kıyı şeridi diye hazine adına tescil ve belediyeden alınması için dava açıyor ve bir 
yargıç da tatile çıkmadan, son gün ihtiyati tedbir kararı koydurarak belediyenin o parktaki faaliyet
lerine son vermeye çalışıyor, veriyor. Şu an fiilen durum bu. Peki, parklara bakmayacaksa belediye
ler, kıyı şeridi bahanesiyle halkın seçtiği belediye başkanları bakmayacaksa, yine Birca Belek, Cizre 
Kalesi tarihi ve kültür... Tarih ve kültür belediyelerin en... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kaplan. 

Sayın İnan... 

ÖMER İNAN (Mersin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakanım, belediyelere İller Bankasından gönderilen parada esas kriter nüfus alınıyor. Hâl
buki Mersin'de bazı belediyelerin, yayla belediyelerinin, sahil belediyelerinin yazın nüfusu çok fazla, 
kışın nüfusu az. Dolayısıyla burada nüfus kriteri esas alınınca, bu belediyelere bir nevi haksızlık ya
pılmış oluyor. Acaba bu gibi belediyelerde konut esas alınamaz mı para gönderilirken? Bunu arz 
etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Sayın Bakanım, cevap vereceksiniz herhalde, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, vakit de az kaldı, kısa kısa 
cevap vermeye çalışayım. 
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Önce birincisi -Sayın Aslanoğlu'nun konuşmasında değindiği önemli bir konu olduğu için- bu 
belediyelerin şeylerle ilgili, sokak lambalarıyla ilgili, belediye ve il özel idarelerinin şu anda zor du
rumda olduğu bir konu var. Bu konuda Bakanlar Kurulumuz çalışıyor. Herhalde bir iki hafta içinde 
bir kararname çıkacak ve bunlar tamamen hazineden karşılanacak, sokak lambalarıyla ilgili konu 
böylece kökten halledilmiş olacak. Onu ifade etmiş olayım. 

Diğer sorulara gelince şöyle kısa kısa... Yerel yönetimlerle ilgili ayrımlardan söz ediliyor. Tabii, 
tam doğrusu... Yol yapımıyla, yollarla ilgili bir konudan Sayın Milletvekilimiz ifade ettiler ama o böl
geyi şöyle bir gözden geçirirlerse... Biz bölge farkı da gözetmeden ama özellikle de tabii, daha ih
tiyacı fazla olan bölgelerimizde şu son beş yılda ne kadar yol yaptık, o gidilmez köylerin yolları bile 
asfalt oldu. Sayın Milletvekilim, ben o sizin ifade ettiğiniz yerlerin birçoğundan arabayla seyahat 
ederek gittim ve köy yollarının bile asfalt olduğunu gördüm. 

SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Cizre'ye ve Silopi'ye birlikte gidelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Yani, biz, bu konuda hiçbir ayrım yapma
dan... Biliyorsunuz, KÖYDEŞ ödeneği de biraz nüfusa göre, biraz oradaki ihtiyaca göre gönderili
yor ve çok başanlı yürüyen bir şey. 

Diğer sorular, DTP'li belediyelerle ilgili. Yani, o konuda müfettişlerle ilgili söylediklerinizde bir 
yanlış anlama var. Genellikle bu konular savcılıkların veya oradaki mülki idare temsilcilerinin şika
yetleriyle olur. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Soruşturma izni veriyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Ondan sonra Bakanlık ancak o konularla il
gili işlem yapar. Onu da ifade edeyim. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Savcılar sizden soruşturma izni istiyor, veriyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Savcılar isterler, savcılar tespit ederler, Ba
kanlığa başvururlar, işlemler öyle yürür. Yani, bizim kendimizin teftiş göndermemizle değil. Onu 
ifade edeyim. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Soruşturma izni vermeyin Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Diğer konularla ilgili... Doğrusu Cizre'deki 
park konusunu inceleteyim ben, bilgim yok. Yani, kaymakamlıkla belediye arasında anladığım ka
darıyla yeni bir sorun var. O konuda bilgi edinelim. Eğer yapacağımız bir şey varsa da yaparız, mü
dahale etmemiz gerekiyorsa ederiz. 

Son soruyla ilgili de Pülümür - Kozlu köprü meselesini not aldık, ilgileneceğiz; ben bilgi ala
cağım, gerekeni yaptıracağız. 

İller Bankası payıyla ilgili Sayın İnan'ın... Tabii, yaz nüfusu kış nüfusu konusunda şu anda bir 
çalışmamız yok. Yalnız ben size şunu ifade edeyim değerli milletvekilleri son olarak: Hatırlayın, 
daha kısa süre önce, bir yıl öncesinde on yıl bekliyorduk nüfusumuzu öğrenmek için, on yıl. Yani on 
yılda bir nüfus sayımı yapılıyordu ve on yıl aynı nüfus sayımının sonucuna göre ödenekler geliyordu 
vesaire. Şimdi daha, tabii, çağdaş bir sistem getirdik ve artık her yılın başında o yörenin nüfusu be
lirlenmiş olacak. Böylece yerleşim yerlerimiz gerçekten ciddi bir problemi çözmüş oldular. Dileği
miz, bu yaz nüfusu kış nüfusu, konusunda da bir çalışma olsun, biz de o konuda düşünelim, eğer ona 
da bir çözüm bulabilirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. 

Buyurun Sayın Bayındır. 

SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Sayın Bakanımı davet ediyorum, birlikte bir kara yolu yol
culuğu yapalım. On kilometre Silopi ve Cizre'yi dolaşalım, resmini de çekip gösterelim isterseniz. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Efendim, parkı alıyorsunuz. Oraya 1 trilyon harcama yapılmış. Be
lediyenin elinden o park alınır mı? 

BAŞKAN - Sayın Genç, sizin ileri sürdüğünüz şu kanunun adı öyle. Onun için yanlışlık yok 
efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Kontrol edin efendim. Sayın Başkan, Kanunlar Kararlar... 

BAŞKAN - Kontrol ettik efendim. Şimdi Kanunlar Dairesi de kontrol etti, kanunun adı öyle 

efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BOŞTOPÇU (Kocaeli) - Evet, 
evet. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, kanunun adı hem 277 sayılı... 

BAŞKAN - Kanunun adı öyle efendim. Bakın, Komisyon da aynı görüşte, kanunun adı öyle 
efendim. Redaksiyon yapmıyorlar. 

Tamam, buyurun efendim. 

8'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından "Geç 
kaldın." sesleri) 

BAŞKAN - Geçti efendim. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Alınan karar gereğince kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 2 Temmuz 2008 Çar
şamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.52 
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27/06/2008 

Prof. Dr. Osman ÇAKIR 
Samsun Milletvekili / 

SORULAR : 

Yaş çay sezonunun başlamasına ve çay alımlarının devam etmesine rağmen çay alım fiyatları 
henüz açıklanmamıştır. 

a) Çay alım fiyatlarını açıklamayı düşünüyor musunuz? 
b) Fiyatlar ne zaman açıklanacaktır? 

T.C. 
T A R I M V E KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştjrme Başkanlığı 

Sayı : B . 1 2 . 0 . S G B . 0 . 0 3 - 6 1 0 / ^ <r- -> 
Konu : Yazılı Soru Önergesi - o 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: 30 .05 .2008 tarihli ve K A N . K A R . M D . A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 2 4 3 0 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan Samsun Milletvekili Osman Ç A K I R ' a ait 7 /3537 esas nolu 
yazıl ı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: Mehmet Mehdi E K E R 
1) Görüş 7 /3537 Bakan 

YAZILI SORU Ö N E R G E S İ 
Önerge Sahibi : Osman ÇAKIR 

Samsun Milletvekili 
Esas No : 7/3537 

Yaş çay sezonunun başlamasına ve çay alımlarının devam etmesine rağmen çay alım fiyatları 
henüz açıklanmamıştır. 

SORU 1-Çay alım fiyatlarını açıklamayı düşünüyor musunuz? 
SORU 2-Fiyatlar ne zaman açıklanacaktır? 

CEVAP 1-2- 2 0 0 8 yılı yaş çay fiyatı 0,73 7 YTL/Kg, destekleme fiyatı 0,113 Y T L / K g 
olmak üzere toplam 0,85 Y T L olarak 09 .05 .2008 tarihinde açıklanmıştır. 

- 9 7 4 -

XI- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Samsun Milletvekili Osman Çakır 'ın, çay alım fiyatlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/3537) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 'nın 98.Maddesi v e Türkiye Büyük Millet Meclis i İç 
Tüzüğünün 96 ve 99.Maddeleri gereğince gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
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2.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, İskenderun Limanı 'na işlerlik kazandırılma
sına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakılan 'm cevabı (7/3539) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n B a ş b a k a n S a y ı n R e c e p T a y y i p E R D O Ğ A N 
t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı s a y g ı l a r ı m l a a r z e d e r i m . 0 8 . 0 5 . 2 0 0 8 

S ü l e y m a n T u r a n Ç İ R K İ N 
H a t a y M İ L L E T V E K İ L İ ^ 

1- Y ı l d a 3 . 5 - 4 m i l y o n t o n t a h m ü - t a h l i y c k a p a s i t e l i İ s k e n d e r u n L i m a n ı n a 
i ş l e r l i k k a z a n d ı r ı l m a k ü z e r e , b u l i m a n ı n r e h a b i l i t a s y o n u , m o d e r n i z a s y o n u 
v e k o n t e y n e r s i s t e m i n e d ö n ü ş ü m ü n ü g e r ç e k l e ş t i r e c e k b i r p r o j e n i z 
b u l u n m a k t a m ı d ı r ? 

2 - M e r s i n L i m a n ı n ı n ö z e l l e ş t i r i l m e s i n i n a r d ı n d a n , b ö l g e d e k i k o n t e y n e r 
t r a f i ğ i n i n İ s k e n d e r u n ' a k a y d ı r ı l m a s ı p r o j e s i n e d e n g e r ç e k l e ş t i r i l m e m i ş t i r ? 

3 - Ö z e l l e ş t i r m e k a p s a m ı n a a l ı n m a s ı n e d e n i y l e h i ç b i r y a t ı r ı m y a p ı l m a y a n 
i s k e n d e r u n L i m a n ı n d a k i b e l i r s i z l i k n e z a m a n g i d e r i l e c e k t i r ? Ö z e l l e ş t i r m e 
k a p s a m ı n d a o l d u ğ u i ç i n y a t ı r ı m y a p ı l m a m a s ı , l i m a n ı n atı l d u r u m a 
b ı r a k ı l m a s ı l i m a n ı n fiyatının b e d e l i n i n a l t ı n a d ü ş m e s i n e n e d e n o l m a m a k t a 
m ı d ı r ? 

T:C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Özel leşt irme İdaresi Başkanlığı 
27 Haziran 2008 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 4 8 5 3 
K O N U : 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L İ Ğ İ N A 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3539 esas sayılı yazılı soru önerges inde yer alan hususlara ilişkin 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU I- Yılda 3.5-4 milyon ton tahmil-tahliye kapasiteli İskenderun Limanına islerlik 
kazandırılmak üzere, bu limanın rehabilitasyonu, modernizasyonu ve konteyner sistemine 
dönüşümü gerçekleştirilecek bir projeniz bulunmakta mıdır? 
C E V A P 1- iskenderun Limanı'nm özelleştirmeye hazırlık çalışmaları halen devam etmekte olup, 
liman için gerekli olan yatırım şartı (Konteyner, Kuru Yük ve Dökme Yüklerde kapasite artırımına 
gidilmesi, bu yatırımlar için gerekli makine, teçhizat ve altyapı yatırımları, v.b.) İhale Şartları 
Belgesinde düzenlenecektir. 
SORU 2- Mersin Limanı'nm özelleştirilmesinin ardından, bölgedeki konteyner trajiğinin 
İskenderun 'a kaydırılması projesi neden gerçekleştirilmemiştir? 
C E V A P 2- İskenderun Limam'nda, teknik olarak rıhtımların konteyner clleçleınesine uygun 
vinçleri taşımayacağı düşünülmektedir. Hâlihazırda Limanda gerekli yatırımların yapılmasını 
takiben konteyner trafiği oluşturulması mümkün olacaktır. 

SORU 3- Özelleştirme kapsamına alınması nedeniyle hiçbir yatırım yapılmayan İskenderun 
Limanındaki belirsizlik ne zaman giderilecektir? Özelleştirme kapsamında olduğu için yatırım 
yapılmaması, limanın atıl duruma bırakılması limanın fiyatının bedelinin altına düşmesine 
neden olmamakta mıdır? 
C E V A P 3- İskenderun Limanı'nm özelleştirilmesine yönelik çalışmalar, liman faaliyetlerini 
olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde sürdürülmekte olup, söz konusu çalışmaların 
tamamlanmasını müteakip en kısa sürede ihaleye çıkılması planlanmaktadır. 
Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

JNAKITA.N 
•laliye Bakanı 

- 9 7 5 -
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3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yunusemre Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/3547) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 09.05.2008 

09.05.2008 tarihli Resmi Gazete'de Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet üyeliklerine 
Prof. Dr. Mehmet Kara, Rasim Ozdcnören, Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan, Doç. Dr. Coşkun 
Çakır'ın atanmalarına ilişkin karar yayınlanmıştır. 

1- 18.05.2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5653 sayılı Yunus 
Emre Vakfı Kanunu'nun organlar başlıklı 4. maddesinin a bendinin "kültür ve sanat 
alanında kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve vergi muafiyeti tanınmış va
kıfların üyeleri arasından Bakanlar Kurulunun seçeceği iki kişi" hükmü 
doğrultusunda belirlenen 2 Mütevelli Üyesi hangileridir? Bu kişiler hangi dernek ve 
vergi muafiyeti tanınmış vakıftan seçilmişlerdir? Bu kişilerin mensubu oldukları 
demek ve vakfa hangi tarihte kamu yararına çalışan dernek statüsü ve vergi muafiyeti 
tanınan vakıf statüsü verilmiştir? 

2- Yine aynı kanunun 4. maddesinin a bendinin "kültür, sanat ve Türk dili alanında 
çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasından Bakanlar Kurulunun seçeceği iki kişi" 
hükmü doğrultusunda Bakanlar Kurulu tarafından seçilen iki kişi kimdir? 

3- Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen bu 4 üyeden 3'ünün kamuoyunda türbana 
özgürlük bildirisi olarak bilinen bildiriye imza atmaları ve diğer üyenin Yeni Şafak 
Gazetesi'nde yazdığı yazılarda türbanı savunması bir tesadüf müdür? Bu kişilerin 
Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine getirilmeleri, türbana özgürlük 
bildirisine imza atmalarının ve türbanı savunmalarının bir ödülü müdür? 

- 9 7 6 -
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T . C 
D E V L E T B A K A N I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

Sayı :B .02 .0 .001 /53 f" 27.06.2008 
Konu :Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ -.28.05.2008 tarih ve K A N . K A R . M D . A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 3 5 4 7 - 6 4 0 7 / 1 3 5 3 7 sayılı 
yazınız. 

Yalova Milletvekili Sn. Muharrem ÎNCE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7 /3547 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

I 
Bilgilerinizi v e gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanın'e 
Ek-1 soru önergesi cevabı Başbakan Yardımcısı 

T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

S A Y I : B .02 .0 .002 - •< 36"2> 
K O N U : Soru Önergesi 7 /3547 

25T./06/2008 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sn.Cemil ÇİÇEK) 

İLGİ: a) 03 .06 .2008 tarih ve B.02 .0 .001/477 sayılı yazınız. 
b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 23 .06 .2008 tarih ve B.02.1 . V G M - 1 2 - 0 0 - 3 1 9 -

0 1 - 0 6 - 1 0 3 3 - 1 9 3 1 - 8 8 7 5 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazınız ile istenen 7/3547 sayılı yazılı soru önergesine cevap olmak üzere, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan ilgi (b) yazı ve eki ilişiktedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
i Dev:-.- .. • •• , 
İ ga sbakan ıv--':-'î Hayati Vfti&Cl' 

Devlet Bakanı ve 
Ek: tlgi (b) yazı soru önergesi cevabı ve eki | S a y , | "<jÇ%_ '} Başbakan Yardımcısı 

T.C, 
B A Ş B A K A N L I K 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1 VGM-0-12 -00 -319 -01 -06 -1033-1931 8 8 7 5 77/06/2008 
Konu : Soru Önergesi • " 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞINA 
( Sayın Hayati YAZICI) 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce'nin 7/3547 esas sayılı soru önergesine 
hazırlanan cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. ) A f ^ & 

E K . TARIH 1 3 . û t . O o o 8 Burhan ERSE 
, „ ' „ SAY! ,r>c-^ Genel MüdüV 1-Cevap Yazıs ı J 

O t. T-OO R Burhan El 
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YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 
7/3547 SAYILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

BİLGİ NOTU 

09/05/2008 tarihli Resmi Gazetede Yunus Emre Vakfı mütevelli heyet üyeliklerine 
Prof. Dr. Mehmet Kara, Rasim Özdenören, Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan, Doç. Dr. Coşkun 
Çakır'ın atanmalarına ilişkin karar yayımlanmıştır. 

Soru : 1- 18/05/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5653 sayılı 
Yunus Emre Vakfı Kanununun organlar başlıklı 4. maddesinin a bendinin "kültür ve sanat 
alanında kamu yararına faaliyet gösteren demek ve vergi muafiyeti tanınmış vakıfların üyeleri 
arasından Bakanlar Kurulunun seçeceği iki kişi" hükmü doğrultusunda belirlenen 2 mütevelli 
üyesi hangileridir? Bu kişiler hangi demek ve vergi muafiyeti tanınmış vakıftan 
seçilmişlerdir? Bu kişilerin mensubu oldukları demek ve vakfa hangi tarihte kamu yararına 
çalışan dernek statüsü ve vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsü verilmiştir? 

Soru ': 2- Yine aynı Kanunun 4. maddesinin a bendinin "kültür, sanat ve Türk Dili alanında 
çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasından Bakanlar Kurulunun seçeceği iki kişi" hükmü 
doğrultusunda Bakanlar Kurulu tarafından seçilen iki kişi kimdir? 

Cevap: 1-2- Yunus Emre Vakfının Mütevelli Heyet üyelerinin atanma işlemleri Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından yapılmakta olup, oradan alınan bilgiye göre; Prof. Dr. Ali Fuat 
Bilkan, Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Tacikistan Dostluk 
Demeği; Prof. Dr. Mehmet Kara ise Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olup, demekler İçişleri 
Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunmaktadır. 

Soru : 3- Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen bu dört üyeden 3'ünün kamuoyunda 
türbana özgürlük bildirisi olarak bilinen bildiriye imza atmaları ve diğer üyenin Yeni Şafak 
Gazetesinde yazdığı yazılarda türbanı savunması bir tesadüf müdür? Bu kişilerin Yunus Emre 
Vakfı mütevelli heyeti üyeliklerine getirilmeleri, türbana özgürlük bildirisine imza 
atmalarının ve türbanı savunmalarının bir ödülü müdür? 

Cevap: 3- Konu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluk alanında 
bulunmamaktadır. 
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4.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok 'un, Türk Telekom 'un satışına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/3548) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

^ / ^ ^ 
Nesrin Baytok y 
Ankara Milletvekili 

Türk Telekom'un yüzde 55'i, 2005 yılının Temmuz ayında, OGER Gruba 6 Milyar 
550 Milyon dolara satıldı. Yılda 1 Milyar 100 Milyon dolar taksitlerle. Aradan geçen süre 
içinde karlı bir şirket olduğu anlaşılan Türk Telekom 2007 yılında 1 Milyar 375 Milyon dolar 
kar etti. Yıllık ödemesinden fazla bir yıllık karı olan bu firma yıllık taksitlerini, yani 1 Milyar 
100 Milyon dolan bu karın içinden ödemektedir. Henüz ödemeleri de tamamlanmamıştır. 

Türk Telekom'u alan OGER Grubu'nun, elindeki hisselerin yüzde 35'ini Saudi 
Telecom Company'ye 20 milyar dolar piyasa değeri üzerinden 21 Nisan 2008'de saltığı ifade 
ediliyor. 

Hemen hemen aynı tarihlerde de Türk Telekom hisselerinde halka arz süreci başladı. 
Ancak OGER gibi 20 milyar dolar piyasa değeri üzerinden değil 12.5 milyar dolarlık piyasa 
değeri üzerinden halka arz ediyor. Halka arz edilen bölümün yüzde 35'inin küçük yatırımcıya 
satılacağı, geri kalan yüzde 65'lik bölümün ise blok olarak yurt dışındaki fonlara satılacağı 
belirtiliyor. Yüzde 17.25'lik hisseden kaybın bu durumda 1.3 milyar dolar olacağı iddia 
ediliyor. 

Bu çerçevede: 

1- Bu kadar karlı bir şirket olan Türk Telekom, 2005 yılının Temmuzunda 6 Milyar 550 
Milyon dolar gibi bugün ucuz olduğu ortaya çıkan bir fiyata neden satılmıştır? Telekom'un 
satışından bugüne kadar şirket toplam olarak ne kadar kar elde etmiştir ve bu kardan OGER'c 
düşen tutar nedir? Bu satış o tarihte yıllık karı içinden rahatlıkla ödeme imkânı tanıyacak 
biçimde neden yıllık taksitlerle yapılmıştır? 

2- OGER Grubu elindeki hisselerin bir bölümünü Nisan 2008'de, 20 milyar dolar piyasa 
değeri üzerinden salmış mıdır? 

3- Türk Telekom'un Kamu'nun elindeki hisselerinin bir bölümünün satış kararının OGER 
Grubunun hisselerini satmasıyla bir ilgisi var mıdır? 

4- Bu doğru ise özelleştirme İdaresi Başkanlığı elindeki hisselerin yüzde 17.25'lik kısmını 
neden 12.5 milyar dolar değer üzerinden satmaktadır? 

5- Halka arz edileceği belirtilen 17.25'lik bölümün en fazla yüzde 35'lik bölümünün küçük 
yatırımcıya satılacağı, geri kalan yüzde 65'lik bölümün blok olarak yabancı fonlara satılacağı 
doğru mudur? Doğru ise alacak olanların kimler olduğu bilinmekte midir? 

6- Bu satıştan kamunun tahmini 1,3 milyar dolarlık bir zararı oluşabilecek midir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI 
KONU 

: B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 4S50 2 7 Saira2008 
: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 09.05.2008 tarih ve 7/3548 sayılı soru önergesi. 

Ankara Milletvekili Sayın Nesrin BAYTOK tarafından sorulan 7/3548 esas sayılı yazılı soru 
önergesinde yer alan hususlara ilişkin olarak verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Türk Telekom'un yüzde 55'i, 2005 yılının Temmuz ayında, OGER Gruba 6 milyar 550 milyon 
dolara satıldı. Yılda 1 milyar 100 milyon dolar taksitlerle. Aradan geçen süre içinde karlı bir 
şirket olduğu anlaşılan Türk Telekom 2007 yılında 1 milyar 375 milyon dolar kar etti. Yıllık 
ödemesinden fazla bir yıllık karı olan bu firma yıllık taksitlerini, yani 1 milyar 100 milyon doları 
bu karın içinden ödemektedir. Henüz ödemeleri de tamamlanmamıştır. 

Türk Telekom'u alan OGER Grubu'nun, elindeki hisselerin yüzde 35'ini Saudi Telecom 
Company'ye 20 milyar dolar piyasa değeri üzerinden 21 Nisan 2008'de sattığı ifade ediliyor. 

Hemen hemen aynı tarihlerde de Türk Telekom hisselerinde halka arz süreci başladı. Ancak 
OGER gibi 20 milyar dolar piyasa değeri üzerinden değil 12.5 milyar dolarlık piyasa değeri 
üzerinden halka arz ediliyor. Halka arz edilen bölümün yüzde 35'inin küçük yatırımcıya 
satılacağı, geri kalan yüzde 65'lik bölümün ise blok olarak yurt dışındaki fonlara satılacağı 
belirtiliyor. Yüzde 17.25'lik hisseden kaybın bu durumda 1.3 milyar dolar olacağı iddia ediliyor. 

Bu çerçevede; 

SORU 1 - Bu kadar karlı bir şirket olan Türk Telekom, 2005 yılının Temmuzunda 6 milyar 550 
milyon dolar gibi bugün ucuz olduğu ortaya çıkan bir fiyata neden satılmıştır? Telekom'un 
satışından bugüne kadar şirket toplam olarak ne kadar kar elde etmiştir ve bu kardan OGER'e 
düşen tutar nedir? Bu satış o tarihte yıllık karı içinden rahatlıkla ödeme imkanı tanıyacak biçimde 
neden yıllık taksitlerle yapılmıştır? > 

CEVAP 1 - Türk Telekom'da Hazine'ye ait bulunan % 55 oranındaki hissesinin blok satışına yönelik 
olarak 01.07.2005 tarihinde kamuoyu önünde gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi Ojer 
Telekomünikasyon A.Ş. vermiştir. Türk Telekom'un devri ise 14.11.2005 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Türk Telekom'un blok satışına ilişkin hisselerinin değeri o günkü ekonomik koşullar ve uluslararası 
finans ve sermaye piyasalarında kabul görmüş değerlendirme yöntemleri kullanılmak suretiyle Değer 
Tespit Komisyonu'nca tespit edilmiştir. 
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Türk Telekom'un % 55 hissesine, % 20'si peşin ve kalanı 5 yıl vade (yıllık LIBOR + 2.5 faiz) olmak 
üzere 6.550.000.000 ABD Doları teklif edilmiştir. Oger Telekomünikasyon A.Ş., blok satış tutan olan 
6.550.000.000 ABD Dolarının ödemesinde % 20'si peşin olmak üzere 5 eşil taksitte vadeli ödeme 
opsiyonunu kullanmış olup, imzalanan sözleşme gereği bakiye borca ilişkin olarak uygulanan faiz 
oranı ise "Libor + % 2,5" olarak belirlenmiştir. Ancak, Oger Telekomünikasyon A.Ş. ihalede vadeli 
ödeme opsiyonunu tercih etmiş olmasına rağmen 29.03.2007 tarihinde hisse satışına ait bakiyeyi erken 
ödeyerek borcunun tamamını kapatmıştır. Böylelikle, Türk Telekom'un % 55 oranındaki hissesinin 
satışından toplam 7.055 milyon ABD Doları tahsil edilmiştir. 

SORU'2 - OGER Grubu elindeki hisselerin bir bölümünü Nisan 2008'de, 20 milyar dolar piyasa 
değeri üzerinden satmış mıdır? 

CEVAP 2 - Satışa konu hisseler Oger Telecom'un mülkiyetinde bulunduğundan İdaremizde söz 
konusu satışa ilişkin detaylı bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

SORU 3 - Türk Telekom'un kamunun elindeki hisselerinin bir bölümünün satış kararının OGER 
Grubunun hisselerini satmasıyla bir ilgisi var mıdır? 

CEVAP 3 - Türk Telekom'da Hazine mülkiyetinde bulunan % 15 oranındaki hissenin halka arzına 
ilişkin karar 10.12.2007 tarihli ve 2007/12973 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile alınmıştır. Oger 
Telecom'un bir kısım hissesinin satışı kararından tamamen bağımsız olarak gerçekleştirilen bir 
işlemdir. 

SORU 4 - Bu doğru ise, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı elindeki hisselerin yüzde 17.25'lik kısmını 
neden 12.5 milyar dolar değer üzerinden satmaktadır? 

CEVAP 4 - Türk Telekom'daki kamu hisselerinin değeri, 04.02.1924 tarih ve 406 sayılı Telgraf ve 
Telefon Kanunu'nun Ek 17'nci maddesi uyarınca, günün ekonomik koşullan göz önünde 
bulundurularak uluslararası fınans ve sermaye piyasalarında kabul görmüş değerlendirme yöntemleri 
kullanılmak suretiyle, Türk Telekom Değer Tespit Komisyonu'nca tespit edilmiştir. Türk Telekom 
Değer Tespit Komisyonu'nun aldığı karar, Bakanlar Kurulu tarafından 21.04.2008 tarihinde 
onaylanmıştır. 

SORU 5 - Halka arz edileceği belirtilen 17.25'lik bölümün en fazla 35'lik bölümünün küçük 
yatırımcıya satılacağı, geri kalan yüzde 65'lik bölümün blok olarak yabancı fonlara satılacağı doğru 
mudur? Doğru ise alacak olanların kimler olduğu bilinmekte midir? 

CEVAP 5 - Türk Telekom'un %15 oranındaki hissesinin halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
ve İMKB mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup, yasal olarak gereken bütün izin, bildirim ve 
raporlamalar bu kurumlar nezdinde gerçekleştirilmiştir. 

SPK mevzuatı uyarınca, halka arzda % 5 ve üzerinde hisse alan yatınmcıların kimliklerinin kamuya 
açıklanması gerekmektedir. Türk Telekom halka arzında % 5 ve üzerinde hisse alan herhangi bir 
yatırımcı bulunmamaktadır. 

Türk Telekom'un % 15 oranındaki hissesinin satışında yurt içi yerleşik yatırımcıların % 40, yurt dışı 
kurumsal yatırımcılara ise, % 60 oranında tahsisat yapılmıştır. 

SORU 6-Bu satıştan kamunun tahmini 1.3 milyar dolarlık bir zararı oluşabilecek midir? 

CEVAP 6 - Halka arz işleminden sağlanan özelleştirme geliri 2.415.000.000 YTL olarak, 
gerçekleştirilmiş olup, herhangi bir zarar söz konusu değildir. ^ / ^ ^ 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
I U N A K 1 T A N 

M a l î y e B a k a n ı 
- 9 8 1 
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5. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'ın, demir ve çelikfiyatlarındaki artışa ilişkin sorusu ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/3567) 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Zafer 
Çağlayan tarafından yazı l ı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
08.05.2008 _ 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Teşki lat ve Görevleri Hakkında Kanun'un ikinci 
maddesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın görevleri arasında; iç piyasadaki 
başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini takip etmek ve iç piyasayı 
denetlemek, sağlıkl ı bir rekabet düzeninin oluşturulmasına yönelik politikaların 
belirlenmesi amacıyla inceleme, araştırma ve düzenlemelerde bulunmak hususları 
olduğu belirtilmektedir. 

Ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın görevleri arasında olmasına karşı l ık son 
günlerde iç piyasada yaşanan demir ve çelik ürünlerinin altı aylık süre içerisinde % 
100'e, üç aylık kısa dönemde % 80'e varan fiyat artışları yatırımcıyı ve.üreticiyi iş 
yapamaz duruma getirmekte, hatta iflas noktasına sürüklemektedir. 

1 - Son birkaç ay içinde demir ve çelik ürünlerindeki aşır ı fiyat artışlarının sebebi 

2- Bakanlık olarak bu fiyat artışlarına karşı l ık hangi tedbirleri aldınız? 

3- Bu fiyat artışlarından dolayı Kamu İhalelerinde yıllara sari işlerde fiyat farkı 
olarak devletin zararı ne kadardır? 

SAYI : B 14 0 BHİ 0 00 00 0 2 - ^ 2_ ' 2 . o ne 
KONU : Yazıl ı Soru Önergesi

 c f 2008 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ: 28.05.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3567/6385/13495 sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'ın, "Demir ve Çelik fiyatlarındaki artışa " ilişkin 
olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3567) e sas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Erkan AKÇAY 
Manisa Milletvekili 

nedir? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Zafer Ç A Ğ L A Y A N 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: önerge cevabı 
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2-Bakanlık olarak bu fiyat artışlarına karşılık hangi tedbirleri aldınız? 

Dünya piyasalarında hammadde fiyatlanmn yukarıda sayılan sebeplerden dolayı artmasında 
yaşanan gelişmeler ülkemizde ve dünyada demir çelik ürün fiyatlanmn yükselmesini neden 
olmuştur. Serbest piyasa koşullannda hiçbir ürün fiyatına müdahale edilemeyeceği dolayısıyla 
zaman içerinde fiyatların konjönktürel olarak istikrar kazanacağı düşünülmektedir. 

Bakanlığımız ilişkili kuruluşlarından Rekabet Kurumunda demir çelik sektörüne yönelik 
olarak iki farklı inceleme yürütülmektedir. Bunlardan birincisi, yassı demir çelik ürünleri 
pazanna yönelik olarak Rekabet Kurulu'nun 2.4.2008 tarih ve 08-27/313-M sayılı kararıyla, 
Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş., Borçelik San. ve Tic. A.Ş., ArcelorMittal Ambalaj Çeliği 
San. ve Tic. A.Ş. ve ArcelorMittal ECE Çelik Ticaret A.Ş. hakkında açılan ve halen devam 
eden soruşturmadır. 

Diğeri ise, Rekabet Kurulu'nun 13.9.2007 tarih ve 07-71/865-M sayılı karanyla uzun demir 
çelik ürünleri pazanna yönelik olarak açtığı önaraştırmadır. Halen devam etmekte olan 
önaraştırma süreci sonunda, elde edilen deliller ve yapılan değerlendirmelere bağlı olarak 
uzun demir çelik ürünleri üreten teşebbüslerin tamamı ve ya bir kısmı hakkında soruşturma 
açılması ya da açılmamasına karar verilebilecektir. 

3-Bu fiyat artışlarından dolayı Kamu ihalelerinde yıllara sari işlerde fiyat farkı olarak 
devletin zararı ne kadardır? 

Demir ve çelik ürünlerindeki aşın fiyat artışları nedeniyle kamu ihalelerinde devlet zararı 
oluşmasından değil, olsa olsa kamu yatınmlannda oluşabilecek maliyet artışlarından söz 
edebiliriz. Yatırım maliyetlerinde meydana gelebilecek artışlar ise bu aşamada hesaplanamaz. 

- 9 8 3 -

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

1-Son birkaç ay içerisinde demir çelik ürünlerindeki aşırı fiyat artışlarının sebebi nedir? 

Demir çelik üretiminde, ağırlıklı olarak ithal girdi kullanılmaktadır. Söz konusu 
hammaddelerden hurdanın %70'i, cevherin %60'ı ve taşkömürünün %90'ı ithalat ile 
karşılanmaktadır. Ülkemizdeki demir ve çelik üreticileri yıllık hurda veya cevher ihtiyaçları 
bir yıl önceden tedarik ettikleri için, yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç artışları karşısında elindeki 
hurda ve cevher stoklarını eritmeye başlayınca yeni hurda ve cevher siparişlerinde yaşadıkları 
aşın fiyat artışlarıda iç fiyat artışlarında etkili olmuştur. 

Diğer taraftan 2008 yılının başından itibaren; enerji fiyatlarının artması, cevher istihracında 
maliyetlerin yükselmesi, petrol fiyatlanmn yükselmesi, daha maliyetli petrol üretimi (daha 
önce ekonomik olmayan kuyulann faaliyete geçirilmesi), petrol artışına dayalı doğal gaz 
fiyatlanmn artması, kömür fiyatlanmn artması, elektrik enerjisine zam yapılması, petrole 
dayalı olarak cevher, hurda, kütük ve bitmiş üründe navlun fiyatlarının artması, EURO'nun 
YTL'karşısında değer kazanması, başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere global talepte artış 
olması, dünya genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarının artması, demir 
çeliğin yanında dünyada diğer metallerin dc fiyatlarının artması, hurda fiyatlarının yurt 
içerisinde ve diğer ülkelerde artması, Ukrayna'nın hurda ihraç fiyatlarına vergi koyması 
ülkemizde Ark Ocaklı tesislerin maliyetlerini arttırması, enflasyonun artacağı beklentisinin 
geçici etkinlik göstermesi, TOKİ'nin toplu konut yapma dinamizminin dikkate alınması, gibi 
nedenlerden dolayı dünyada ve ülkemizdeki demir çelik ürün fiyatlan yükselmiştir. 
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6.-İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam 'm, demir-çelik fiyatlarındaki artışa ilişkin sorusu ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/3568) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 08.05.2008 

Bilindiği üzere inşaat sektörü şu sıralar çok sıkıntılı günler geçirmektedir. Sektörü 
olumsuz etkileyen en önemli faktör, demir fiyatlarında son birkaç ayda gerçekleşmiş olan 
yüzde 120 oranındaki zamdır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayında tüketici 
fiyatlarındaki (TÜFE) artış 1.29, üretici fiyatlarındaki (ÜFE) artış ise yüzde 2.56 olarak 
gerçekleşirken, aynı ayda demir fiyatlarında yüzde 30 artış yaşanmıştır. Şubat ayında tonu 
1000 YTL'den satılan sektörün en önemli girdi maddesi olan nervürlü demirin fiyatı, 11 Mart 
itibarı ile 1300 YTL'den satılmaya başlanmıştır. Mayıs ayına gelindiğinde 1850 YTL olan 
demir fiyatının, çok kısa bir süre içinde 2200 YTL'ye çıkacağına kesin gözle bakılmaktadır. 

Petrol fiyatlarının rekor kırmasından da oldukça etkilenen sektörde, maliyeti artıran 
diğer bir önemli faktör ise navlun fiyatlarındaki değişim, kömür ve demir cevheri taşıma 
oranları olmuştur. Tüm bunların sonucu demir-çelik sektörü bir ayda-yıllık enflasyonun 
yaklaşık 21 puan üzerinde bir fiyat artışı yaşamıştır. 

Sonuç olarak, müteahhitler yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü büyük zararlara 
uğramaktadırlar. 

Bu bilgiler sonucunda; 

1- Bakanlığınız, ani fiyat artışları nedeniyle büyük kayıplar veren inşaat sektörünün 
zararlarının karşılanması konusunda.herhangi bir önlem almayı öngörmekte midir? 

2- Türkiye'deki demir fiyatları, dünyadaki demir fiyatlarından farklı bir şekilde 
artmaktadır. Dolar ve euro bazında bir artış olmamakla beraber, YTL bazında fiyat 
artışı yapılmaktadır. Bu da demir-çelik fiyatlarının dünya ile paralel artmadığını 
ortaya koymaktadır. Türkiye'deki bu yüksek artışın sebebini Bakanlığınız neye 
bağlamaktadır? 

3- Bakanlığınız, demir- çelik fiyatlarındaki artışın durdurulması ve yeniden dünya 
geneliyle paralel düzeye çekilmesi hususunda ne yapmayı düşünmektedir? 

Mehmet Ali SUSAM 
CHP İzmir Milletvekili 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHI 0 00 00 0 2 - ^ 2 - ^ 2 7 -06 2008 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 28.05.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3568-6419/13549 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Mehmet Ali SUSAM'ın, "Demir-Çelik fiyatlarındaki artışa" ilişkin olarak 
tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3568) e sas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

1-Bakanlığınız ani fiyat artışı nedeniyle büyük kayıplar veren inşaat sektörünün 
Zararlarının karşılanması konusunda herhangi bir önlem almayı öngörmekte inidir? 

Dünya piyasalarında demir çelik hammadde fiyatlarında yaşanan gelişmeler ülkemizdeki 
demir çelik ürün fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. İnşaat sektöründeki durgunluk 
sadece demir çelik ürün fiyatlarının artmasından kaynaklanmamaktadır. Dünyadaki global 
kriz diğer sektörlerde olduğu gibi inşaat sektörünü de olumsuz olarak etkilemektedir. Zaman 
içerisinde fiyatların istikrar kazanması ile birlikte inşaat sektörünün yeniden ivme kazanacağı 
düşünülmektedir. 

2-Türkiye'dcki demir fiyatları dünyadaki demir fiyatlarından farklı bir şekilde 
artmaktadır. Dolar ve Euro bazında bir artış olmamakla beraber, YTL bazında fiyat 
artışı yapılmaktadır. Bu da demir çelik fiyatlarının dünya ile paralel artmadığını ortaya 
koymaktadır. Türkiye'deki bu yüksek artışın sebebini Bakanlığınız neye 
bağlamaktadır? 

Zafer Ç A Ğ L A Y A N 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek:'önerge cevabı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ALİ SUSAM'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 
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Türkiye'deki demir çelik fiyatları ile dünyadaki demir çelik fiyatları aynı düzeyde 
artmaktadır. Çünkü dünyada hurda, cevher ve taşkömürü fiyatlarında 2008 yılının başından 
itibaren büyük artışlar olmuştur. Ayrıca petrol ve enerji fiyatlarının artması da demir-çelik 
fiyatlanmn artmasına sebep olmuştur. Yurtiçi demir-çelik fiyatlarının, yurtdışındaki 
fiyatlardan bağımsız bir şekilde oluşması mümkün değildir. Yurtiçi demir-çelik fiyatları, 
dünya çelik sektöründeki konjonktüre bağlı olarak belirlenmektedir. Dünya fiyatlarının 
oluşmasında arz-talep dengesi yanında, girdi ve navlun fiyatları da etkili olmaktadır. Ayrıca 
körfez ve orta doğu ülkelerindeki talep artışına paralel olarak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin iç 
talep artışının ve ihracatı teşvik edici yardımları kaldırması da fiyat artışlarında etkili 
olmuştur. 

Bakanlığımız ilişkili kuruluşlarından Rekabet Kurumunda demir çelik sektörüne yönelik 
olarak iki farklı inceleme yürütülmektedir. Bunlardan birincisi, yassı demir çelik ürünleri 
pazarına yönelik olarak Rekabet Kurulu'nun 2.4.2008 tarih ve 08-27/313-M sayılı kararıyla, 
Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş., Borçelik San. ve Tic. A.Ş., ArcelorMittal Ambalaj Çeliği 
San. ve Tic. A.Ş. ve ArcelorMittal FCE Çelik Ticaret A.Ş. hakkında açılan ve halen devam 
eden soruşturmadır. 

Diğeri ise, Rekabet Kurulu'nun 13.9.2007 tarih ve 07-71/865-M sayılı kararıyla uzun demir 
çelik ürünleri pazanna yönelik olarak açtığı önaraştırmadır. Halen devam etmekte olan 
önaraştırma süreci sonunda, elde edilen deliller ve yapılan değerlendirmelere bağlı olarak 
uzun demir çelik ürünleri üreten teşebbüslerin tamamı ve ya bir kısmı hakkında soruşturma 
açılması ya da açılmamasına karar verilebilecektir. 

3-Bakanlığınız, demir-çelik fiyatlarındaki artışın durdurulması ve yeniden dünya 
geneliyle paralel düzeye çekilmesi hususunda ne yapmayı düşünmektedir? 
Söz konusu sektörün kullanmış olduğu hammaddelerin büyük çoğunluğu yurt dışından temin 
edilmekte olup, dünya hammadde fiyatlarında yaşanan artışın durması ile birlikte ülkemizde 
de demir çelik ürün fiyatlarında istikrar sağlanacaktır. Fiyatlar uluslararası borsalarda 
belirlenmektedir. 

Bu nedenle ülkemizdeki demir çelik hammadde ve ürün fiyatları dünya fiyatları ile paralellik 
göstermektedir.Ayrıca dünya demir çelik fiyatlarının yükselmesine rağmen yurt içi çelik 
fiyatları dünya piyasalarından ton başına 100$ daha düşük bulunmaktadır. Dolayısıyla serbest 
piyasa koşullarında hammadde de dışarı bağımlı olan sektör dünya hammadde fiyatlarında 
yaşanan artışlardan olumsuz olarak etkilenmiştir. 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: a) 28 .05 .2008 tarihli ve A.Ol .O.GNS.0 .10 .00 .02-7 /3579-6427/13603 sayılı yazı , 
b) 30 .05 .2008 tarihli ve B.02 .0 .KKG.0.12/106-68-20/2431 sayılı yazı. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Başbakanlığa gönderilen ve İlgi (b)'de kayıtlı yazı ile 
Başbakanlıktan Bakanlığımıza gönderilen yazı ekinde yer alan Adana Milletvekil i N e v i n 
Gaye E R B A T U R ' a ait 7 /3579 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü 
ekte sunulmuştur. 

B ı l g ı l e n n ı z e a r z e d e n m . Mehmet Mehdi EKER 
EKLER: n . 
1 - Görtls 7 /3579 BaKan 
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7. - Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan so
rusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/3579) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruları. Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Uluslar arası Para Fonu Başkanı Dominique Strauss Kahn, dünyada yükselen gıda 

fiyatlarının hükümetlerin yıkılması ve hatta savaşların patlak vermesi gibi korkunç sonuçları 

olduğu uyarısında bulunmuştur. Gerçekten de Dünya Tarihi incelendiğinde ulusların yaşadığı 

büyük acıların gıda fiyatlarının hızla artması ile yoksulluk ile ilişkili olduğu da açıkça 

görülebilir. İçinde bulunduğumuz son birkaç ayda ülkemizde de gıda fiyatlarındaki hızlı artış 

vatandaşları darboğaza sokmuş ve çeşitli kamu görevlilerince de enflasyon uyarısında 

bulunulmuştur. Bu çerçevede; 

1. Basında da geniş yer aldığı üzere, gıda fiyatlarında yaşanan hızlı artışının sebebi 

nedir? 

2. Bu hızlı artışın gerçekleşebileceği konusunda uzmanlarca çok önceden uyanlar 

yapılmış olmasına rağmen neden zamanında gerekli tedbirler alınmamıştır? 

3. Yaşanan küresel ısınmanın da etkisiyle kuraklık sonucu daha da şiddetli hissedilmesi 

beklenen gıda fiyatları artışı ve yoksulluğun vatandaşlarımızı etkilememesi için 

herhangi bir acil eylem planı oluşturulmuş mudur? Oluşturulmadı ise böyle bir planın 

oluşturulması düşünülmekte midir? 
T.C,. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.SGB.0.03-610- 2 S U 27 HAZİRAN 2008 
Konu : Soru Önergesi 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi :Nevin Gaye ERBATUR 

Adana Milletvekili 
:7/3S79 Esas No 

Uluslararası Para Fonu Başkanı Dominique Strauss Kahn, dünyada yükselen gıda fiyatlarının 
hükümetlerin yıkılması ve hatta savaşların patlak vermesi gibi korkunç sonuçlan olduğu 
uyansında bulunmuştur. Gerçekten de Dünya Tarihi incelendiğinde ulusların yaşadığı büyük 
acıların gıda fiyatlanmn hızla artması ile yoksulluk ile ilişkili olduğu da açıkça görülebilir. 
İçinde bulunduğumuz son birkaç ayda ülkemizde de gıda fiyatlarındaki hızlı artış vatandaşları 
darboğaza sokmuş ve çeşitli kamu görevlilerince de enflasyon uyansında bulunulmuştur. Bu 
çerçevede; 
SORU I) Basında da geniş yer aldığı üzere, gıda fıyatlannda yaşanan hızlı artışının sebebi 
nedir? 
SORU 2) Bu hızlı artışın gerçekleşebileceği konusunda uzmanlarca çok önceden uyanlar 
yapılmış olmasına rağmen neden zamanında gerekli tedbirler alınmamıştır? 
SORU 3) Yaşanan küresel ısınmanın da etkisiyle kuraklık sonucu daha da şiddetli 
hissedilmesi beklenen gıda fiyatları artışı ve yoksulluğun vatandaşlanmızı etkilememesi için 
herhangi bir acil eylem planı oluşturulmuş mudur? Oluşturulmadı ise böyle bir planın 
oluşturulması düşünülmekte midir? 

CEVAP 1-2-3) Bilindiği üzere 2007 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle ülkemizin buğday ve 
mısır üretiminde bir miktar azalma olmuştur. Ancak, Bakanlığımızca insanlanmızın yeterli ve 
kaliteli gıda temin edebilmesi için ithalat dahil tüm tedbirler alınmıştır. 

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin 21.yüzyılda dünya gündemini meşgul 
edeceği hususu, dünya bilim adamlan tarafından her platformda ülkemizde dile 
getirilmektedir. Bu bağlamda küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından, yurdumuzun da 
risk grubu bölgeler arasında yer alacağı daha sıcak ve daha kurak iklim kuşağı etkisinde 
kalacağı değerlendirilmektedir. 

Küresel ısınma ve birçok nedenle oluşan doğal bir afet olan kuraklığın, her an 
yaşanma riski Tanmsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlanmasını ve 
uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bu kapsamda; ülkemizde de kuraklık çalışmalanna başlanmış olup, Bakanlığımız 
koordinasyonunda 07 Ağustos 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Tanmsal Kuraklıkla Mücadele ile Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkındaki 2007/12477 sayılı Bakanlar Kurulu Karan gereğince oluşturulan, Tanmsal 
Kuraklık ve Koordinasyon Kurulu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşan başkanlığında; 
Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı, Tanmsal Araştırmalar Genel Müdürü, Tanmsal Üretim 
ve Geliştirme Genel Müdürü, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürü, Tanm İşletmeleri Genel Müdürü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü, Mahalli İdareler Genel Müdürü, Bütçe ve 
Mali Kontrol Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü, Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü, Çevre 
Yönetimi Genel Müdürü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve konu ile ilgili sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile çalışmalannı sürdürmektedir. 

Tanmsal Kuraklıkla Mücadele ile Kuraklık Yönetimi Çalışmalanna İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Karar (BKK 2007/12477) doğrultusunda; Tanmsal Kuraklıkla Mücadele 
Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslanna Dair Yönetmelik 02 Mart 2008 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisinde temel amaç kamuoyunun bilinç düzeyini 
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arttırarak tüm paydaşların sürece dahil edilmesiyle arz ve talep yönetiminin de dikkate alarak 
çevresel açıdan sürdürülebilir tarımsal su kullanım planlaması ile kuraklığın yaşanmadığı 
dönemlerde ileriye dönük gerekli bütün tedbirlerin alınmasının; kriz dönemlerinde ise etkin 
bir mücadele programını uygulayarak kuraklığın etkilerinin asgari düzeyde kalmasını 
sağlamaktır. 

Bu itibarla; Kuraklıkla mücadelede, kurak yıllarda alınması gereken tedbirlerden önce 
normal şartlardaki yıllarda alınması gereken tedbirler daha çok önem kazanmaktadır. Bu 
nedenlerle "Kuraklık Eylem Planı" sadece kuraklık olduğu yıllarda alınacak önlemleri değil, 
kuraklık olmadan önce yağışlı yıllarda alınacak tedbirleri de içermektedir. Bu bağlamda 
merkezde ilgili bakanlıklar konulan itibariyle gelecek yıllarda yapacaklan yatınmlar ve 
kuraklık halinde kısa dönemde yapacaklan çalışmalan kapsayan eylem planlarım 
hazırlamaktadırlar. İllerde ise uygulamaya yönelik tüm kuruluş çalışmalannı kapsayan 
tanmsal kuraklık eylem planlan hazırlanmaktadır. Tanmsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve 
Eylem Planı çalışmaları da bu kapsamda 2008-2012 dönemini kapsayacak bir şekilde 
tamamlanmıştır. 

Kuraklıkla Mücadele ile Kuraklık Yönetimi Çalışmalanna İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Karar gereği, Vali'ler başkanlığında illerde Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi 
oluşturularak Tanmsal Kuraklık Eylem Planlan hazırlama çalışmalan yapılmaktadır. Her il 
kendi şartlarına göre, Tanmsal Kuraklık Eylem Planını hazırlamaktadır. 

Hazırlanmakta olan eylem planlarında, kuraklık için alınması gereken önlemler belirli 
adımlarda belirlenmiştir. Bu adımlar içinde sulu ve kuru tarım arazileri için ayn ayn çalışma 
yapılmaktadır. Kuraklık Eylem planında normal koşullarda yapılacak işler ile kurak 
koşullarda yapılacak işler olarak belirlenmiş Kuraklık Eylemi 4 aşamadan oluşmuştur. Bu 
aşamalar; Kuraklık Alarmı, Kuraklığa Hazırlanma, Kısıtlama, Acil Eylem şeklinde 
belirlenmiştir. 

Diğer yandan, bugüne kadar alınan yağış miktarı göz önünde bulundurulduğunda, 2008 
yılında temel ürünlerin (buğday, arpa, mısır vs.) üretiminde 2007 yılma göre artış yaşanacağı 
tahmin edilmektedir. 

8.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, Hatay 'da su ürünleri üretimindeki azalmaya 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/3582) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n B a ş b a k a n S a y ı n R e c e p T a y y i p E R D O Ğ A N 
t a ra f ından yazı l ı o l a rak cevap land ı r ı lmas ın ı sayg ı la r ımla arz ede r im. 12 .05 .2008 

Süleyman^Turan Ç İ R K İ N 
H a t a y M İ L L E T V E K İ L İ 

A n t a k y a T i c a r e t v e Sanay i O d a s ı taraf ından K a s ı m - 2 0 0 7 ta r ih inde 
haz ı r l anan , " H a t a y E k o n o m i k R a p o r u " baş l ık l ı ça l ı şmada , Ha t ay ilinin y ı l la ra 
g ö r e su ürünler i ü r e t imi o ran ın ın 2 0 0 3 y ı l ından i t ibaren düşüş gös terd iğ i 
göz l enmiş t i r . 
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S o r u l a r : 

1- Hatay'da su ürünleri üretimi oranının düşmesine neden olan faktör 
araştırılmış mıdır? 

2- Hatay'da su ürünleri üretiminde görülen düşüşte, arıtma tesislerinin 
olmayışı ve zararlı atıkların denizlere aktarılmasının rolü araştırılmış 
mıdır? 

3 - Hatay'da su ürünleri üretiminde görülen düşüşte, Ulla Gemisinden 
kaynaklanan kirlenmenin rolü bulunmakta mıdır? 

4- Hatay'da su ürünleri üretiminde görülen düşüşte, İskenderun Körfezi'nde 
bulunan termik santralin yarattığı k i r l i l i k ve sonuçları araştırılmış mıdır? 

5- Hatay'da su ürünleri üretiminin arttırılması için alınması gereken 
önlemler nelerdir? 

İlgi a)Başbakanhğa gönderdiğiniz 28.05.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A. 
Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3582-6443/13619 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 30.05.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-68-23/2432 sayılı yazısı. 

İlgi (a) da kayıtlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının yazısı ile, ilgi (b) de 
kayıtlı yazınız ekinde alınan, Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN'e ait 7/3582 esas 
no'lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610/ 2 S"S1 27 HAZİRAN 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1- Görüş 
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Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 
Ö n e r g e Sahibi : S ü l e y m a n T u r a n Ç İ R K İ N 

H a t a y Mil letveki l i 
E s a s N o : 7 /3582 

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kas ım-2007 tarihinde hazırlanan, "Hatay 
Ekonomik Raporu" başlıklı çalışmada, Hatay ilinin yıllara göre su ürünleri üretimi oranının 
2003 yılından itibaren düşüş gösterdiği gözlenmiştir. 
Sorular: 

S O R U 1-Hatay'da su ürünleri üretimi oranının düşmesine neden olan faktör araştırılmış 
mıdır? 

S O R U 2-Hatay'da su ürünleri üretiminde görülen düşüşte, arıtma tesislerinin olmayışı ve 
zararlı atıkların denizlere aktarılmasının rolü araştınlmışmıdır? 

S O R U 3 - Hatay'da su ürünleri üretiminde görülen düşüşte, Ulla Gemis inden 
kaynaklanan kirlenmenin rolü bulunmakta mıdır? 

S O R U 4-Hatay'da su ürünleri üretiminde görülen düşüşte, İskenderun Körfezi'nde bulunan 
termik santralin yarattığı kirlilik ve sonuçlan araştınlmış mıdır? 

C E V A P 1-2-3-4- Doğa l kaynakların işletilmesi esasına dayanan su ürünleri üretimi, 
mevsimsel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Üretime ilişkin sağlıklı bir 
değerlendirmede bulunabilmek için, değerlendirmeye esas olacak istatistiki kayıtların sağlıklı 
olarak tutulması ve uzun yıllar serisinin izlenmesi gerekmektedir. 

Hatay Ekonomik Raporu adlı yayında yer alan üretim rakamları incelendiğinde 2 0 0 3 yılındaki 
3221 tonluk üretimin 2 0 0 4 yılında 2507 tona düştüğü, 2005 yılında ise 2962 tona çıktığı, 2 0 0 6 
yılında ise 2508 ton olduğu görülmektedir. 2003 yılını baz alarak bir değerlendirme yapmak 
doğru olmamakla birlikte, bu verilere bakarak bile sürekli bir azalıştan bahsetmek mümkün 
bulunmamaktadır. 

ö t e yandan su ürünleri istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Deniz 
Ürünleri Anketleri i le toplanmaktadır. Avcıl ık verileri denizler bazında olup, il bazında bir 
veri yer almamaktadır. Bu kapsamda hazırlanan 2003 ve sonraki yıllar istatistiki verileri ve 
Hatay Ekonomik Raporundaki veriler birlikte incelendiğinde, su ürünleri üretiminde faaliyetin 
özel l iğine bağlı olarak bir dalgalanma olduğu, bir düşüş olarak nitelendirilecek bir durum 
olmadığı görülebilecektir. 

Aynca Ul la gemisi batmasından itibaren Bakanlığımızca izlenmekte olup, alman su ve ürün 
örneklerinde olumsuz bir sonuç bulunmamıştır. ' 

S O R U 5-Hatay'da su ürünleri üretiminin arttınlması için alınması gereken önlemler 
nelerdir? 

C E V A P 5- Türkiye, gerek iç suları ve gerekse denizleri açısından su ürünleri yetiştiriciliğine 
çok uygun olup büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin, yeni teknolojiler kullanılarak 
verimli bir şekilde değerlendirilmesi, gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan ülkemize büyük 
katkı sağlayacaktır. 

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de avlanan (su ürünleri) miktarın artmayacağı göz 
önünde bulundurulduğunda; su ürünleri yetiştiriciliğine ö n e m verilmesi gerekmektedir. 

Bakanl ığımız Hatay'da sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimi amacıyla üretim 
sabaları belirlemiş ve üreticilerin yatırım yapmâlan teşvik edilmiştir. Bu kapsamda 26 adet 
müteşebbisin 22 .000 ton/yıl kapasiteli üretim talepleri değerlendirilmektedir. 

Üretimin artırılmasını teşvik etmek amacıyla, yürütülen destekleme uygulaması çerçevesinde 
Hatay i l imizde su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere toplam 342 .146 Y T L destek 
ödemesi yapılmıştır. 
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9.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, Hatay'da tarıma dayalı sanayinin geliştiril
mesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın B a ş b a k a n Say ın R e c e p T a y y i p E R D O Ğ A N 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 09.05.2008 

Ülkemizin en verimli topraklarının bulunduğu Hatay'ın, tarım 
potansiyelini değerlendirmek üzere; 

1- Özellikle Altınözü'nde zeytin/zeytinyağı, Reyhanlı'da pamuk/iplik, 
Erzin'de narenciye/gıda/meyvesuyu üretimi üzerine yoğunlaşacak ihtisas 
sanayi bölgelerinin oluşturulması düşünülmekte midir? 

2- Tarım sanayinin çeşitlendirilmesine yönelik çiftçinin desteklenmesi ve 
teşvik edilmesi düşünülmekte midir? 

3- Girişimcilerin yaş sebze ve meyve paketleme tesislerine yatırım yapmaları 
konusunda teşvik edilmeleri ve bu konuda destek sağlanması 
düşünülmekte midir? 

4- Yurtdışına ihracı da teşvik etmek üzere, zeytinyağı rafinerilerinin 
kurulması planlanmakta mıdır? , 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28.05.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A. 
Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3583-6445/13624 sayılı yazısı, 

b) 30.05.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-68-24/2433 sayılı yazınız. 

İlgi (a) da kayıtlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının yazısı ile, ilgi (b) de 
kayıtlı yazınız ekinde alınan, Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN'e ait 7/3583 esas 
no'lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

(7/3583) 

Süleymarn T u r a n Ç İ R K İ N 
H a t a y M İ L L E T V E K İ L İ 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610/ 2 '2^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

27 HAZİRAN 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

EKLER: 
1- Görüş 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Süleyman Turan ÇİRKİN 

Hatay Milletvekili 
Esas No : 7/3583 

SORU 1-Özellikle Altınözü'nde zeytin/zeytinyağı, Reyhanlı'da pamuk/iplik, Erzin'de 
narenciye/gıda/meyvesuyu üretimi üzerine yoğunlaşacak ihtisas sanayi bölgelerinin 
oluşturulması düşünülmekte midir? 

CEVAP 1- Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alman cevabi görüş aşağıda 
belirtilmektedir. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu ve bu Kanuna bağlı çıkartılan 
Yönetmelikler doğrultusunda bir bölgede ya da yerleşim biriminde OSB çalışmalarına 
başlanabilmesi için Valiliklerin talepte bulunması gerekmektedir. 

Altınözü'nde zeytin/zeytinyağı, Reyhanlı'da pamuk/iplik, Erzin'de narenciye/gıda/meyve suyu 
üretimi üzerine yoğunlaşacak ihtisas sanayi bölgelerinin kurulması yönünde Bakanlığımıza 
intikal etmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır. Ancak, Erzin'de yer seçimi etüt çalışmalan 
deVam eden Erzin OSB projesi bulunmaktadır. 

SORU 2-Tanm sanayinin çeşitlendirilmesine yönelik çiftçinin desteklenmesi ve teşvik 
edilmesi düşünülmekte midir? 

SORU 3-Girişimcilerin yaş sebze ve meyve paketleme tesislerine yatırım yapmalan 
konusunda teşvik edilmeleri ve bu konuda destek sağlanması düşünülmekte midir? 

SORU 4-Yurtdışma ihracı da teşvik etmek üzere, zeytinyağı rafinerilerinin kurulması 
planlanmakta mıdır? 

CEVAP 2-3-4-Tanmsal sanayinin çeşitlendirilmesi ve ülkemiz tarımsal ürünlerinin katma 
değeri yüksek bir şekilde değerlendirilmesi temel bir hedeftir. Bu nedenle, tanmsal üretimin 
tanm-sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirilmesi 5488 sayılı Tanm 
Kanunu'nda öngörülen "Tanm politikalannın öncelikleri" arasında da yer almaktadır. 

Aynca, genel teşvik sisteminin daha da iyileştirilmesi yönünde çalışmalar devam etmekte 
olup, tanmsal sanayinin, dolayısıyla paketleme ve işletme tesislerinin, geliştirilmesi de bu 
kapsamda ele alınmaktadır. 

Bakanlığımız tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatınmlanmn Desteklenmesi ve Köy 
Bazlı Katılımcı Yatınm Programı dahilinde 2006 yılından bugüne kadar tarıma dayalı sanayi 
yatınmlarma %50 hibe desteği sağlanmıştır. 29.04.2008 tarih ve 26861 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanan 2008/19 no'lu Kırsal Kalkınma Yatınmlanmn Desteklenmesi Programı 
Çerçevesinde Tanma Dayalı Yatınmlann Desteklenmesi Tebliği ile 2008 yılında IV. Etap 
başvurulan kabul edilmeye başlanmış olup, yaş sebze ve meyve paketleme tesisleri de 
program kapsamında bulunmaktadır. 
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10.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bazı firmaların elektrik borçlarının yapılandırılmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'm cevabı (7/3584) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

12.05.2008 

Aşağıdaki sorularımın B a ş b a k a n S n . R . T a y y i p E r d o ğ a n tarafından 
yazı l ı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nm 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. ^ 3 / 1 <\s\*ısJ* 

^ A t i l l a K a r t 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi ; Tanmsal sulama elektrik borçlannın yapılandırılmasıyla ilgili olarak 
Tarım ve Köyişleri Bakanına yöneltilen 29.01.2008 tarihli önergemiz 
ve bu önergeye Maliye Bakanı tarafından verilen 29.02.2008 tarihli 
cevap. 

İlgi önergemizle ; gübre ve yakıt fiyatlarındaki artış sebebiyle çiftçinin ve 
hayvan üreticisinin büyük sıkıntı içinde olduğunu, bu maliyetlerin üstüne tanmsal sulamadan 
doğan elektrik borçlan da eklendiğinde, MEDAŞ'ın icra takiplerine maruz kalan çiftçinin ve 
üreticinin perişan ve çaresiz durumda olduğunu ifade ederek; 

tarımsal sulamada kullanılan elektriğin üretime geri dönüşü de göz önüne 
alınarak, elektriğin % 50 indirimli kullanılması ve elektrik borçlarıyla sınırlı yeni bir 
yapılandırmanın neden yapılmadığı sorulmuştur. 

Bakanlık ilgi cevabıyla; üreticinin çok zamanlı tarifenin gece dönemi olan 
22.00-06.00 saatlerinde kullanmaları halinde ucuz enerji kullanılabileceğini, fiyatlara 
müdahale edilemeyeceğini belirtmiştir. Borçların yapılandırılmasından ise hiç söz 
edilmemiştir. 

Hal böyle iken; Çalık Grubu yetkilisi ve sahibi Ahmet Çalık'ın babası 
Mahmut Çalık'ın Malatya'da bulunan 2 şirketinin 17.677.852 YTL tutarındaki elektrik borcu 
hakkında 4 yıldan buyana hiçbir yasal işlemin uygulanmadığı, konunun yerel basında yer 
almasından sonra, şirket borçlarının 24 ve 12 ay vadeye yayıldığı öğrenilmiştir. Bu borcun, 
Malatya'daki elektrik tüketiminin % 30'una isabet ettiği ifade edilmektedir. 

Hükümet nezdinde "özel himayeye mazhar" olan bu grup lehine kamu 
yetkisinin kötüye kullanıldığına dair bulgu ve iddiaların söz konusu olduğu bir dönemde 
böylesine özel ve imtiyazlı bir uygulama yapılırken; üretim ve istihdam yaratan milyonlarca 
çiftçi ve üretici için benzeri uygulamalardan kesin bir dille kaçınılması ibret verici ve 
düşündürücü bir haldir. Vatandaş arasında böylesine ayırımcılık yapılması ve adalet 
duygusunun yok edilmesi, kabul etmek gerekir ki, en hafif deyimiyle görevi kötüye 
kullanmak ve haksız çıkar sağlamak anlamına gelmektedir. 
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Çiftçi ve üretici için çok zamanlı tarife enerjisini tavsiye eden Hükümet, belli 
kişi ve gruplara yönelik olarak ise 4 yıl boyunca hiçbir işlem yapmamaya cesaret 
edebilmektedir. 

Bu bilgi v e d e ğ e r l e n d i r m e l e r ı ş ığ ında aşağ ıdak i h u s u s l a r ı n 
ivedi o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı ta lep e t m e k g e r e ğ i 
d o ğ m u ş t u r ; 

(1) M a h m u t Ç a h k ' a ait Anateks ve İPAŞ isimli firmaların e l ek tr ik 
borcu tutar ı nedir? Bu borç hangi t a r i h l e r e aittir? M a h m u t Ç a l ı k ' ı n elektrik 
borcu olan başka f i rmas ı var mıdır? 

4 y ı l boyunca borcun takibi ve tahsili için bir iş lem y a p ı l m a d ı ğ ı 
doğru mudur? Neden 4 yı l b e k l e n m i ş t i r ? 

Kim veya kimlerin t a l imat ıy la işlem yapılmamıştır? 
Yerel yetkililerin inisyatifiyle mi işlem bek le t i lmiş t i r? 
Borcun takip ve tahsiline yönelik işlem ne z a m a n baş la t ı lmı ş t ı r? 

(2) M a h m u t Ç a l ı k ve ş i r k e t l e r i n e ait bu borç, hangi şartlarda 
y e n i d e n y a p ı l a n d ı r ı l m ı ş t ı r ? 

Hangi oranda ve hangi tarihten itibaren faiz uygulaması yapılmıştır? 

(3)Bu süreç ve olaydan sonra, üretici ve çiftçinin t a r ı m s a l 
s u l a m a d a n d o ğ a n e l ek tr ik b o r c u n u n yeniden yapılandırılması yolunda herhangi 
bir çalışma yapılacak mıdır? 

Böyle bir çalışmanın yapılmaması, v a t a n d a ş l a r a r a s ı n d a 
ay ı r ımc ı l ık y a p ı l m a s ı v e g ö r e v i n k ö t ü y e k u l l a n ı l m a s ı anlamına gelmez mi? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

4 84 8 2 7 fer»2008 
S A Y I :B.02.1.ÖİB.0.65.00.610/ •• 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/3584 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur. 

İLGİ: Tarımsal sulama elektrik borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili olarak Tarım ve Köy 
İsleri Bakanına yöneltilen 29.01.2008 tarihli önergemiz ve bu önergeye Maliye Bakanı 
tarafından verilen 29.02.2008 tarihli cevap. 
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ilgi önergemizle; gübre ve yakıt fiyatlarındaki artış sebebiyle çiftçinin ve hayvan üreticisinin 
büyük sıkıntı içinde olduğunu, bu maliyetlerin üstüne tarımsal sulamadan doğan elektrik 
borçları da eklendiğinde, MEDAŞ'ın icra takiplerine maruz kalan çiftçinin ve üreticinin perişan 
ve çaresiz durumda olduğunu ifade ederek; 

Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin üretime geri dönüşü de göz önüne alınarak, elektriğin 
%50 indirimli kullanılması ve elektrik borçlarıyla sınırlı yeni bir yapılandırmanın neden 
yapılmadığı sorulmuştur. 

Bakanlık ilgi cevabıyla; üreticinin çok zamanlı tarifenin gece dönemi olan 22.00-06.00 
saatlerinde kullanmaları halinde ucuz enerji kullanabileceğini, fiyatlara müdahale 
edilemeyeceğini belirtmiştir. Borçların yapılandırılmasından ise hiç söz edilmemiştir. 

Hal böyle iken; Çalık Grubu yetkilisi ve sahibi Ahmet ÇALIK'ın babası Mahmut ÇALIK'ın 
Malatya'da bulunan 2 şirketinin 17.677.852 YTL tutarındaki elektrik borcu hakkında 4yıldan 
bu yana hiçbir yasal işlemin uygulanmadığı, konunun yerel basında yer almasından sonra, 
şirket borçlarının 24 ve 12 ay vadeye yayıldığı öğrenilmiştir. Bu borcun, Malatya'daki elektrik 
tüketiminin %30'una isabet ettiği ifade edilmektedir. 

ı 

Hükümet nezdinde "özel himayeye mazhar" olan bu grup lehine kamu yetkisinin kötüye 
kullanıldığına dair bulgu ve iddiaların söz konusu olduğu bir dönemde böylesine özel ve 
imtiyazlı bir uygulama yapılırken; üretim ve istihdam yaratan milyonlarca çiftçi ve üretici için 
benzeri uygulamalardan kesin bir dille kaçınılması ibret verici ve düşündürücü bir haldir. 
Vatandaş arasında böylesine ayrımcılık yapılması ve adalet duygusunun yok edilmesi, kabul 
etmek gerekir ki, en hafif deyimiyle görevi kötüye kullanmak ve haksız çıkar sağlamak 
anlamına gelmektedir. 

l 
Çiftçi ve üretici için çok zamanlı tarife enerjisini tavsiye eden Hükümet, belli kişi ve gruplara 
yönelik olarak ise 4 yıl boyunca hiçbir işlem yapmamaya cesaret edebilmektedir. 

Bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hususların ivedi olarak cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur. 

SORU 1- Mahmut ÇALIK'a ait Anateks ve İPAŞ isimli firmaların elektrik borcu tutarı nedir? 
Bu borç hangi tarihlere aittir? Mahmut ÇALIK'ın elektrik borcu olan başka firması var mıdır? 
4 yıl boyunca borcun takibi ve tahsili için bir işlem yapılmadığı doğru mudur? Neden 4 yıl 
beklenmiştir? 
Kim veya kimlerin talimatıyla işlem yapılmamıştır? 
Yerel yetkililerin inisiyatifiyle mi işlem bekletilmiştir? 
Borcun takip ve tahsiline yönelik işlem ne zaman başlatılmıştır? 

SORU 2- Mahmut ÇALIK ve şirketlerine ait bu borç, hangi şartlarda yeniden 
yapılandırılmıştır? 
Hangi oranda ve hangi tarihten itibaren faiz uygulaması yapılmıştır? 

SORU 3- Bu süreç ve olaydan sonra, üretici ve çiftçinin tarımsal sulamadan doğan elektrik 
borcunun yeniden yapılandırılması yolunda herhangi bir çalışma yapılacak mıdır? 
Böyle bir çalışmanın yapılmaması, vatandaşlar arasında ayırımcılık yapılması ve görevin kötüye 
kullanılması anlamına gelmez mi? 
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CEVAP 1,2,3- Mahmut ÇALIK'a ait ANATEKS ve İPAŞ isimli firmaların 04.06.2008 tarihi 
itibariyle elektrik borcu 2005 yılı ile 2007 yılları arasında muhtelif aylara ait faturaları ihtiva 
etmekte olup anılan şahıslara ait elektrik borcu bulunan başka bir abonelik bulunmamaktadır. 

Söz konusu borçlarla ilgili olarak ilgili mevzuat uyarınca çeşitli defalar elektrik kesintisi 
uygulanmış ve her aboneye yönelik uygulanmakta olan yeniden yapılandırma bu aboneler için de 
yapılmıştır. 

TEDAŞ'ın anapara, gecikme zammı ve KDV'sinden oluşan enerji bedeli alacaklarının zaman 
içerisinde tahsilatına yönelik esaslar dikkate alınarak; Yönetim Kurulunun 14.06.2007 tarih ve 15-
246 sayılı Kararı ekinde yer alan "Taksitlendirme Uygulama Usul ve Esasları" çerçevesinde bütün 
tarımsal sulama abonelerine ait enerji borçları için 36 aya kadar taksitlendirme yapılabilmektedir. 

/ 

Bu uygulamaların dışında, tarımsal sulama abonelerinin borçlarında yeniden yapılandırmaya 
gidilmesi şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

11.-Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, iskenderun 'da kurulacak termik santrale iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/3598) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n E n e r j i v e T a b i i K a y n a k l a r B a k a n ı S a y ı n H i l m i 
G Ü L E R t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı s a y g ı l a r ı m l a arz. e d e r i m . 
1 2 . 0 5 . 2 0 0 8 . y. 

SüleymantTuıan ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

1- I I a t a y i l i İ s k e n d e r u n İ l ç e s i S a r ı s e k i B e l d e s i n e t e r m i k san t ra l k u r u l m a s ı 
i ç i n B a k a n l ı ğ ı n ı z a y a p ı l a n b i r b a ş v u r u b u l u n m a k t a m ı d ı r ? B a ş v u r u n e 
ş e k i l d e d e ğ e r l e n d i r i l m i ş t i r ? 

2 - İ s k e n d e r u n K ö r f e z i n e i k i n c i b i r t e r m i k santral i ç i n i z i n v e r i l d i y s e . 
K ö r f e z d e k i i l k t e r m i k s a n t r a l i n b ö l g e d e s e b e p o l d u ğ u k i r l i l i k d i k k a t e 
a l ı n m ı ş m ı d ı r ? 

3 - İ s k e n d e r u n K ö r f e z i n d e h a l e n b i r t e r m i k santral v a r k e n , a y n ı b ö l g e y e 
i k i n c i b i r t e r m i k san t ra l y a p ı l m a s ı b ö l g e d e y a ş a y a n v a t a n d a ş l a r ı n s a ğ l ı ğ ı n ı 
v e ç e v r e k i r l i l i ğ i n i na s ı l e t k i l e y e c e k t i r ? 

4 - H a t a y ' ı n i k l i m k o ş u l l a n d ü ş ü n ü l d ü ğ ü n d e , h a v a , t o p r a k v e su k i r l i l i ğ i n e 
d o ğ r u d a n s e b e p o l u n t e r m i k s a n t r a l l e r y e r i n e , r ü z g a r s a n t r a l l e r i k u r u l u m u 
n e d e n t e ş v i k e d i l m e m e k t e , k i r l i l i ğ e s e b e p o l a n t e r m i k s a n t r a l l e r 
d a y a t ı l m a k t a d ı r ? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610-

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

.610- 9İ({ 
^gesi 8 2 4 5 

24 HAZİRAN 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 28.05.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
6433 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN'in tarafıma tevcih ettiği, 7/3598 esas 
nolu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumundan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN TURAN ÇİRKİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/3598) 

Sorular : 
1. Hatay İli İskenderun İlçesi Sanseki Beldesine termik santral kurulması için 

Bakanlığınıza yapılan bir başvuru bulunmakta mıdır? Başvuru ne şekilde değerlendirilmiştir? 

2. İskenderun Körfezine ikinci bir termik santral için izin verildiyse, Körfezdeki ilk 
termik santralin bölgede sebep olduğu kirlilik dikkate alınmış mıdır? 

3. İskenderun Körfezinde halen bir termik santral varken, aynı bölgeye ikinci bir termik 
santral yapılması bölgede yaşayan vatandaşların sağlığını ve çevre kirliliğini nasıl etkileyecektir? 

4. Hatay'ın iklim koşulları düşünüldüğünde, hava, toprak ve su kirliliğine doğrudan 
sebep olan termik santraller yerine, rüzgar santralleri kurulumu neden teşvik edilmemekte, 
kirliliğe sebep olan termik santraller dayatılmaktadır? 

Cevaplar 1-4 : 
2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı kanuna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK) kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur. Bu kanuna göre 
enerji sektörü piyasası faaliyetlerinin denetimi ve lisans verilme işlemleri EPDK tarafından 
yapılmaktadır. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat 
çerçevesinde, üretim tesisi kurarak elektrik piyasasında faaliyet gösterilebilmesi için EPDK'na 
lisans başvurusunda bulunulmakta olup, yenilenebilir enerjiye veya yerli enerji kaynaklarına 
dayalı olarak kurulması planlanan üretim tesisleri için çeşitli teşvikler bulunmakla birlikte, bir 
bölgede kurulması planlanan üretim tesisinin tipi tamamen başvuru sahibi tarafından 
belirlenmektedir. Bu nedenle, zikredilen bölgede termik tipte bir üretim tesisi yerine rüzgar 
enerjisine dayalı bir üretim tesisi kurulması gibi bir yönlendirme yapılması söz konusu değildir. 

EPDK'ya yapılmış olan lisans başvuruları, inceleme ve değerlendirme süreçlerinin 
olumlu sonuçlanması halinde uygun bulunmakta ve belirlenen yükümlülüklerin yerine 
getirilmesini takiben başvuru sahibine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile lisans 
verilmektedir. EPDK tarafından verilen lisanslara konu üretim tesislerinin kurulabilmesi için, 
2782 sayılı Çevre Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamındaki izinler başta olmak üzere, 
gerekli tüm izinlerin alınması tamamen lisans sahibinin sorumluluğunda olup, bu husus başvuru 
sahibi tarafından verilen taahhütnamede ve EPDK tarafından verilen lisansın genel hükümlerinde 
açıkça belirtilmektedir. Bu itibarla, EPDK'dan lisans alınmış olsa dahi, hakkında "ÇED gerekli 
değildir" veya "ÇED olumlu" kararı alınmayan projelerin gerçekleştirilmeleri mümkün değildir. 

Diğer taraftan, Hatay ilinde termik tipte üretim tesisi kurmak üzere EPDK'ya yapılmış 
olan başvurulara ilişkin tablo yazımız ekinde gönderilmekte olup, tablodan da anlaşılacağı üzere 
Hatay ili, İskenderun ilçesi, Sanseki beldesinde üretim tesisi kurmak üzere EPDK'na yapılmış 
olan bir adet lisans başvurusu bulunmaktadır. Atlas Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılmış olan 
söz konusu lisans başvurusu henüz inceleme ve değerlendirme aşamasında olup, kurulması 
planlanan üretim tesisinin gücü 606,8 MW m /600MW e 'd ir . 
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05/06/2008 tarihi itibariyle Hatay ilinde Termik Tipte Elektrik Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılmış olan Lisans Başvurulan 

Sıra No EPDK'ya Başvuru 
Tarihi Firma Tesit Türü Yakıl Türii Başvuru Türü T«»l* Veri Mekanik Kurulu 

Gücü |UW) 
Elektriksel Kumlu 

Gücü |MW) Başvurunun Durumu Tesisin Durumu 

1 02 06 .2003 İskenderun Enerji Ûreıım ve Tic. A.Ş Termik İthal K.ömür Üretim Lisansı 
Hata\ ili. İskenderun 

ilçesi 
1 2 1 0 . 0 0 1 2 1 0 , 0 0 Başvuru Aşaması İş letmede 

7 0 1 . 0 8 . 2 0 0 3 İskenderun Demir ve Çel ik A . Ş . 
Termik-

Kojenerasyon 
Fuel-Oil 

Otoprodüktör 
Lisansı 

Halay ili. İskenderun 
ilçesi 

2 2 0 , 4 0 2 2 0 , 4 0 Lisans Verildi İşletmede 

3 1 1 0 4 . 2 0 0 8 Termik Enerji Örelim Ltd. Şti 
Termık-

Konvansıyonel 
İthal Kömur Üretim L i s a n a 

Hatay ili, İskenderun 
ilçesi 

6 0 6 , 0 0 6 0 0 , 0 0 Başvuru Aşaması Proje Aşamasında 

4 17.04 2 0 0 8 Atlas Enerji Üretim A . Ş . 
Termik-

Konvansiyonel 
ithal Kömür Üretim Lisansı 

Hatay ili. İskenderun 
i lçes i , Sanseki 

Beldesi 
6 0 6 , 8 0 6 0 0 , 0 0 

İnceleme ve 
Değerlendirme 

Proje Aşamasında 

5 14 0 5 2 0 0 8 Selena Elektrik üretim A.Ş . Termik İthal Kömür Üretim Lisansı 
Hatay ili, Erzin ilçesi 
Aşağı Burnaz Mevkii 

1.320,00 1.200.00 Başvuru Aşaması Proje Aşamasında 

6 14 05 2 0 0 8 Egemer Elektrik üretim A Ş . Termik İthal Kömür Üret im Lisansı Hatay ili. Erzin ilçesi 
Aşağı Burnaz Mevki i 

1.320,00 1 .200,00 Başvuru Aşaması Proje Aşamasında 

Toplam 5.283.20 5 . 0 3 0 , 4 0 
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12.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, felsefe grubu öğretmenlerine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3612) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorulan, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Türkiye'de çeşitli üniversitelerden her yıl 500 civarı Felsefe Grubu Öğretmeni adayı 

mezun olmaktadır. Mezun olduktan sonra da KPSS'na hazırlanıp yıllarca atama 

beklemektedirler. Çünkü yılda ataması yapılan Felsefe Grubu öğretmen sayısı ortalama 100 

civarındadır. Yani her yıl 400 civarı Felsefe Grubu Öğretmen adayı ya işsiz olarak 

beklemekte ya da dersanclcrdc çok düşük ücretlerle, kimi zaman sigortasız vc çok ağır 

şartlarda çalışmaktadır. Oysa bu gençlerimiz ve aileleri eğitim hayatları boyunca hem maddi 

hem manevi çok büyük yük altına girmektedirler. Bu yükün karşılığında tek idealleri ve 

arzuları öğretmen olabilmektir. Oysa ki Bu çerçevede; 

1. 2002 yılından bu yana üniversitelerin Felsefe grubundan mezun olan öğretmen 

adayı sayısı kaçtır? 

2. 2002 yılından bu yana ataması yapılan Felsefe Grubu Öğretmen sayısı kaçtır? 

3. 2008 yılı içerisinde kaç adet Felsefe Grubu öğretmen ataması yapılacaktır? 

4. Halen atama bekleyen Felsefe Grubu Öğretmen adayları için yeni kadro açılması 

düşünülmekte midir? 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.02-11/3'JÎ3"9- '11 /ût</2008 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :28.05.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6433 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'un, "Felsefe grubu 
öğretmenlerine ilişkin" İlgi yazı eki 7/3612 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, 
Bakanlığımızca atama yapılacak alanlar ile kontenjanları; Bakanlığımız kadrolarında görevli 
iken emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle boşalan kadrolar ile her yıl bütçe imkânları 
ölçüsünde Bakanlığımıza tahsis edilen kadro sınırlılığında alanların ihtiyaç yüzdeleri de 
dikkate alınarak alanlar ve iller bazında belirlenmektedir. 

Bu çerçevede, Bakanlığımıza her yıl bütçe imkânları sınırlılığında tahsis edilen 
kadrolar doğrultusunda belirlenen kontenjanlara, öğretmen ihtiyacının yoğun olduğu alanlar 
başta olmak üzere alanların ihtiyaç yüzdeleri dikkate alınarak kadrolu öğretmen ataması ve 
sözleşmeli öğretmen görevlendirilmesi yapılmaktadır. 

Öğretmen yetiştiren kurumlardan 2002 yılından bu yana mezun olan felsefe grubu 
öğretmen adayı 2.532'dir. 2007 KPSS sonuçlarına göre ise 4.688 felsefe grubu öğretmeni 
adayı mevcut olup 2002 yılından 04.06.2008 tarihine kadar 490 felsefe grubu öğretmeni 
ataması yapılmıştır. 

Ayrıca, Ağustos-2008 dönemine ilişkin kadro tahsisi, bu kadroların alanlar bazında 
dağılımı ve kontenjanların belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup 
sonuçlandığında kamuoyuna ilan edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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13.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk 'ün, bir ilköğretim okulu müdürünün şiddet uyguladığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/3617) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağ ıda yer alan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik 

tarafından yazılı olarak yanıt lanmasını saygılarımla dilerim. 

Bas ında çıkan h a b e r e göre .MERSİN'in Silifke İlçesindeki Cumhuriyet 
ilköğretim Okulu'nun 6/A sınıfında Görsel Sanatlar Dersi öğretmeni hasta olduğu için 
13.05.2008 Salı s abah ı okula gelmediği, bunun üzerine Müdür Yusuf Kılıç, ilk dersleri 
boş g e ç e n 12'si kız 34 mevcutlu 6/A sınıfın öğrencilerinin b a h ç e y e çıkıp 'mıntıka 
temizliği' yapmalarını istediği, Müdür Kılıç, bir süre sonra temizliği bırakıp sınıflarına 
doğru tek tek gi tmeye baş layan kız öğrencileri yoldan çevirdiği belirtildi. 

Yaşları 12 ile 13 yaş la r ında değ işen 12 kız öğrenciyi b a h ç e d e sıraya dizen 
Müdür Yusuf Kılıç, elindeki büyükçe bir pergelle avuçlarına vurmaya başladığı, çevre 
temizliğinin yarım bırakı lmasına Müdür Beyin öfkelendiği, kızları sıra dayağından 
geçirdiği, dayak s ı r a s ında pergelin sivri metal ucu da öğrencilerin ellerini kanattığı 
belirtildi. 

Sıra dayağ ında ellerinden yara lanan öğrenciler Havva Nasuhoğlu, Muhise 
Topkafa, Ö z g e Çelebi, Emine Özer , Gurbet Beyaz, Ayşegül Susam, Gülşah 
Ölmezoğlu, Ayşe R ü m e y s a Koçak, Mediha Yıldırım, Esma Nur Karaçivi, S a a d e t 
Yılmazcan ve P ınar Çiftçi, Silifke Devlet Hastanesi Acil Servisi 'ne götürüldüğü , 12 
kızın pergelin sivri metal ucunun yırttığı ellerine burada dikiş atıldığı belirtildi. Bu 
çe rçevede : 

1. Okul müdürü adı g e ç e n okula hangi tarihte atanmışt ı r? 

2. Okul müdürü bu görevi a sa l e t en mi, yoksa vekâleten mi yürütmektedir? 

3. Adı g e ç e n okul m ü d ü r ü n e d a h a önceden buna benzer şiddet olaylarıyla ilgili 
herhangi bir so ruş tu rma açılmış mıdır? 

4. iddialar doğru ise dersi boş olan bir sınıfın ders ine nöbetçi öğretmen veya 
branş öğretmenleri taraf ından derslerine girilen sınıf öğretmenlerinden biri 
girmesi gerekirken öğrenci lere mıntıka temizliği yaptırılmasını uygun buluyor 
m u s u n u z ? 

5- Okullarda bu ve buna benze r ş iddet olaylarının önlenmesi için herhangi bir 
ça l ı şma yaptınız mı? Eğer yapmadıysan ız bundan sonra yapmayı düşünüyor 
m u s u n u z ? 

\ 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B .08.0.SGB .0.03.06.02-11/JjY,SJ 7J> /ctf /2008 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :28.05.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6433 sayılı yazı. 

Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK'ün, "Bir ilköğretim okulu müdürünün 
şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin" İlgi yazı eki 7/3617 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde başta Anayasa'mız olmak üzere 
bütün kanunlarımızın hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte; 
personelimizden, görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri bulunan veya bulunduğuna 
dair duyum alınanlar hakkında yapılan inceleme-soruşturma sonucunda getirilen teklifler 
doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmektedir. 

Mersin Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) Söz konusu kişinin, Silifke Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürlüğüne 21.02.2005 

tarihinde atandığı, görevini asaleten yürüttüğü ve daha öncede şiddet olaylarıyla ilgili 
hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış olduğu, 

b) Hakkında adli yönden 4483 Kanun hükümlerine göre yapılan ön inceleme sonucu 
"soruşturma izni verilmesi" kararı verildiği ve konunun yargıya intikal ettiği, 

c) Yapılan idari soruşturma sonucunda ise; 
- Disiplin yönünden bir günlük maaş kesimi cezası, 
- İdari yönden yöneticilik görevinin üzerinden alınarak İlçe dışında öğretmen olarak 

görev yerinin değiştirilmesi, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması. tekliflerinin 
getirildiği ve getirilen tekliflerin uygulandığı, 

anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan, toplumda şiddet içeren olayların okul ve çevresini içine alacak şekilde 

yaygınlaşması, başta Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların şiddetin 
önlenmesi ve azaltılması konusundaki çalışmalarını hızlandırmıştır. Koordineli bir şekilde 
yürütülen çalışmalar kapsamında Bakanlığımız tarafından: 

1. İlköğretim programına sosyal, duygusal, bilişsel alanlarda sorunlarla baş etme 
becerilerine ilişkin kazanım ve etkinlikler dâhil edilmiştir. 

2. İlköğretim programlarına rehberlik entegrasyonu yapılmış ve ilköğretim ve 
ortaöğretim rehberlik saatleri için gelişimsel anlayışı temel alan, öğrencilerin eğitsel, mesleki 
ve kişisel/sosyal gelişimlerini destekleyen rehberlik programları hazırlanmış ve uygulamaya 
konulmuştur. 

3. Bakanlığımız çeşitli kuruluşlarla, okul ve çevresindeki şiddetin azaltılmasına ve 
önlenmesine doğrudan ya da dolaylı etkisi bulunan program ve projeler yürütmektedir. 

Bu kapsamda; Çocuk Dostu Okul Projesi, Psikososyal Okul Projesi, Sokakta Çalışan 
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Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi Projesi, Ergenlerde Sağlık Bilinci Geliştirme Projesi, 
Evin Okula Yakınlaştırılması ve Değişen Anne-Baba Rolleri Projesi, Anne Baba-Çocuk 
Eğitimi Projesi, Çocuklar ve Ergenler için Yaşam Becerileri Eğitimi Projesi, 7-19 Yaş Etkili 
Anne Baba Eğitimi Programı. YİBO Destek Projesi ve Hayata Sahip Çıkmak Programı yer 
almaktadır. 

4. 2003 yılında okullarda olumsuz davranışlara caydırıcılık sağlanması amacıyla 
27.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği'ne "Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi" ile ilgili hükümler eklenmiştir. 
Öğrenci davranışlarını değerlendirme sürecinde davranışlara yönelik ödüllendirmeler, 
yaptırımlar ve uygulama sureci net bir şekilde belirlenmiştir. 

5. 2004 yılından itibaren eğitim ortamlarında, öğrencilerin demokrasi bilincini 
oluşturacak şekilde, demokrasinin bütün unsurları ile öğretilip yaşatılmasını amaçlayan bir 
demokrasi eğitimi verilmekte, okul meclisleri kurulmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda 
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında "Okul öğrenci Meclisleri" oluşturulmakladır. 

6. 2004 yılında psikolojik destek seti hazırlanmıştır. Bu set, 13 işitsel ve 13 görsel 
modül ile kullanıcı kılavuzundan oluşmaktadır. Hazırlanan bu eğitim setiyle; 

• Yetişkinlerin gençlerle iletişim kurma yollan, 
• Ana-baba, öğretmen, yönetici ve danışmanlar arasındaki bağın güçlendirilmesi, 
• Gençlerin içinde bulundukları dönemi kavramaları ve döneme özgü soranlarla baş 

etme yollan ile gerektiğinde profesyonel yardım almaları amaçlanmıştır. 
7. 10.10.2005 tarihli ve 2005/92 numaralı "Öğrcnci-Veli-Okul Sözleşmesi Genelgesi" 

ile bireyin kendini gerçekleştirmesi, okulda demokrasi kültürünün yerleştirilmesi, okulun tüm 
imkânları ile çevreye açılması, veli ve öğrencinin beklentilerinin sisteme dâhil edilmesi, 
hizmet üretenler ile alanlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için sistematik bir düzenlemeye 
gerek duyulmuştur. Bu amaçla Öğrenci-Veli-Okul Sözleşmesi hazırlanmıştır. 

8. 14.03.2006 tarihli ve 2006/22 numaralı "Öğrencilerimizin Zararlı Madde Kullanımı 
ve Şiddet Gibi Risklerden Korunması Genelgesi" çıkarılmıştır. Bu Genelge ile okulda "biz" 
duygusu yaratma, etkili bir iş birliği ve iletişimle etkili bir öğrenme ortamı hazırlayan, okul-
öğrenci-veli bütünleşmesi sağlayan bir okul iklimi oluşturulması hedeflenmektedir. 

9. 24.03.2006 tarihli ve 2006/26 numaralı "Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi" 
hazırlanmıştır. Acil rehberlik önlemlerini içereh bu Genelge çerçevesinde "Okul Vaka Analiz 
Formu" ile okullardaki şiddetle ilgili mevcut durumu belirleyen bilgiler istenmiştir. Elektronik 
ortamda "Okul Vaka Analiz Formu" ile ülke genelinde okullardaki olaylar izlenmektedir. 

10. Mayıs 2006'da "Eğilim Ortamlannda Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Çalıştayı 
gerçekleştirilmiş ve Ağustos 2006'da sektör toplantısı yapılarak 40 kadar kurum ve kuruluşun 
katılımıyla "Eğitim Ortamlarında Şiddetin Azaltılması ve Önlenmesi Strateji ve Eylem Planı 
2006-2011+" hazırlanmış, bunun medyaya tanıtımı ve medyaya düşen görev ve 
sorumluluklara ilişkin medya temsilcileri ile toplantılar yapılmıştır. Yaşanan olayların ele 
alınışı ve yayınlanmasına ilişkin ilke kararı alınmıştır. 

11. Yaşam becerilerini içeren 4.500.000 adet kap kâğıdı hazırlanmış ve öğrencilere 
dağıtılmıştır. 

12. özet Plan Posteri hazırlanarak tüm okul müdürlüklerine dağıtılmıştır. Poster ile 
okullarda izleme ve değerlendirme çalışmaları daha etkin yapılmıştır. 

13. Millî Eğitim Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, RTÜK, 
Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcilerinden oluşan bir "Üst Kurul" oluşturulmuştur. Üst Kurul 
ile okul ve yakın çevresindeki olumsuzluklar ve alınacak önlemler koordineli bir şekilde 
karara bağlanmaktadır. 
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14. Üst Kurulda yer alan bakanlıklar ve genel müdürlüklerin temsilcileri ile 
Bakanlığımızın temsilcilerinden oluşan bir "Teknik Ekip" oluşturulmuştur. Bu ekip ile sürekli 
izleme, değerlendirme ve uygulama gerçekleşmektedir. 

15. "Eğitim Ortamlarında Şiddetin Azaltılması ve Önlenmesi Strateji ve Eylem Planı 
2006-2011+" çerçevesinde akademik ve teknik destek sağlayacak, çeşitli üniversitelerimizin 
yer aldığı akademisyenden oluşan "Danışma Kurulu" oluşturulmuştur. 

16. İllerde ve okullarda; aile, öğretmen, öğrenci, yönetici ve ilgili sektörlerin 
temsilcilerinden oluşan "Koruma, Önleme ve Müdahale Ekipleri" oluşturulmuştur. Yerel 
düzeyde yapılan çalışmalar üçer aylık aralıklarla izlenerek değerlendirilmektedir. 

17. Sigara, alkol ve madde kullanımını önleme çalışmaları kapsamında Hayata Sahip 
Çıkmak Programı hazırlanmıştır ve uygulamalar başlatılmıştır. 

18. Öğrenciler için. 6 oturumluk "Yaşam Becerileri Programı" geliştirilmiş ve 3 ilde 
uygulamalara geçilmiştir. 

19. Aileler için, 8 oturumluk "Etkili Anne Baba Programı geliştirilerek Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Rize 
ve Van illerinde uygulamalar başlatılmıştır. 

20. Emniyet Genel Müdürlüğü ile "'Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik 
Bilimsel Analizlerin Yapılması ve Koruyucu/Önleyici Güvenlik Faktörlerinin Güçlendirilmesi 
Projesi" ülke genelinde yürütülmektedir. 

21. "Şiddeti Tanıma, Önleme ve Müdahale" konularında yönetici, müfettiş ve 
öğretmenlere hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda açılan eğitim 
seminerlerinde kullanılmak ve katılımcılara dağıtılmak üzere bir doküman hazırlanmıştır. Bu 
doküman yerel uygulamalarda bir bütünlük sağlayacağı gibi başvuru kaynağı olarak da 
değerlendirilmektedir. 

22. Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla "Yöneticilerin Şiddet Algısı" 
ve "Öğretmen Tutumları" konularında araştırmalar yapılmıştır. 

23. Konuyla ilgili olarak radyo ve televizyon kanallarında çeşitli programlara katılım 
sağlanmaktadır. 

24. Uyumlu ve ahenkli eğitim ortamları oluşturmaya yönelik TV spotları hazırlanmış, 
medya ve illere dağıtılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- 1 0 0 6 -



TBMM B: 124 1 . 7 . 2 0 0 8 

14.-Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemürun, hayvancılıktaki destekleme uygulamalarına iliş
kin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/3631) 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy işleri Bakanı Sayın M.Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Üreticilerin ve üretici örgütlerinin, sektöre bağlı sanayicilerin d e karşı olduğu ve 
tüm sektörü endişeli bir bekleyişe sokan ve rahatsız eden hayvan başına desteği 
öngören Bakanlar Kurulu Kararı 15 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

S ö z konusu karar doğrudan hayvan başına desteklemeyi e s a s almakta ve 
önceki yıllarda üreticiye verilen süt teşvik primi, damızlık düve, buzağı, suni 

tohumlama, hayvan hastalıkları ile mücadele gibi birçok destek kaldırılmıştır. 
Konuyla ilgili olarak; 

1- Sayın Başbakanın "2008 ve sonrasında uygulanacak tarımsal desteklerde 
doğrudan ö d e m e yerine tanmsal ürüne destekleme ödemes ine geçilecek" 
sözünden sonra, hayvancılıkta hangi gerekçelerle doğrudan gelir desteğine 
geçilmiştir? 

2 - Bir önceki kararname ıslahı-verimliliği-kaliteyi-pazarlamayı-hayvan hastalıkları 
ile mücadeleyi e s a s almakta ve hayvancılığa katkıları bilinmekteyken, yeni 
kararname ile birçok destek kaldırılmış ve bazı destekler aşağı çekilmiştir. 
Desteklerin düşürülerek, ıslah, verimlilik, kalite ve pazarlama göz ardı edilerek 
hayvancılığımızın geliştirilmesi nasıl sağlanacaktır? 

3- Kamuoyunda oluşan ve bu destekleme politikasının hayvancılığımıza ağır 
darbe vuracağı, pek çok yetiştiricinin hayvanlarını kesime götüreceği ve 
sektörde çok büyük bir çöküş yaşanacağı iddialarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Ortaya çıkacak olası olumsuzlukları gidermek için ne 
tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

4- Uygulamaya konulan bu politikalann süt sığırcılığının gelişmesini yok edeceğ i 
ve süt fiyatlarının ilerleyen dönemlerde artacağı, ülkemizin süt tozu ithalatına 
mahkûm edileceği iddiaları doğru mudur? 

5- Yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararının süt teşvik primini kaldırması sütte 
kayıt dişiliği artırmayacak mıdır? Kayıt dişilik nedeniyle devletin uğrayacağı 
vergi kaybı ne boyutta olacaktır? 

6- Yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararını yeniden gözden 
geçirerek, hayvancılığımızın yaşadığı krizden çıkartacak yeni bir düzenleme 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ali Rıza E R T E M Ü R 
Denizli Milletvekili 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610- 2 T 2 4 
Konu : Soru önergesi «2ı7 H A Z * 2 0 0 8 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 28.05.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6433 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alman Denizli Milletvekili Ali Rıza ERTEMÜR'e ait 7/3631 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Üreticilerin ve üretici örgütlerinin, sektöre bağlı sanayicilerin de karşı olduğu ve tüm 
sektörü endişeli bir bekleyişe sokan ve rahatsız eden hayvan başına desteği öngören Bakanlar 
Kurulu Karan 15 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu karar doğrudan hayvan başına desteklemeyi esas almakta ve önceki 
yıllarda üreticiye verilen süt teşvik primi, damızlık düve, buzağı, suni tohumlama, hayvan 
hastalıklan ile mücadele gibi birçok destek kaldınlmıştır. Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1) Sayın Başbakanın "2008 ve sonrasında uygulanacak tanmsal desteklerde doğrudan 
ödeme yerine tarımsal ürüne destekleme ödemesine geçilecek" sözünden sonra, hayvancılıkta 
hangi gerekçelerle doğrudan gelir desteğine geçilmiştir? 

CEVAP 1) Hayvancılığın Desteklenmesinde uygulanan 2005/8503 sayılı Kararname, 
15 Nisan 2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/13489 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile yürürlükten kaldınlmış, ayru Kararname ve 24 Mayıs 2008 tarih ve 26885 
sayılı' Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 
Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'da yeni desteklerin konu ve destekleme 
miktarları belirlenmiştir. Kararnameye göre; hayvancılığa verilen desteklemeler birleştirilmiş, 
ödeme işlemlerindeki bürokratik işlemler azaltılarak hayvan basma ödeme sistemine 
geçilmiştir. 

SORU 2) Bir önceki kararname ıslahı-verimliliği-kaliteyi-pazarlamayı-hayvan hastalıklan ile 
mücadeleyi esas almakta ve hayvancılığa katkılan bilinmekteyken, yeni kararname ile birçok 
destek kaldınlmış ve bazı destekler aşağı çekilmiştir. Desteklerin düşürülerek, ıslah, 
verimlilik, kalite ve pazarlama göz ardı edilerek hayvancılığımızın geliştirilmesi nasıl 
sağlanacaktır? 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1-Görüş 7/3631 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Ali Rıza ERTEMÜR 

Denizli Milletvekili 
: 7/3631 

Bakan 

Esas No 
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CEVAP 2) Söz konusu desteklenmeden yararlanmanın temel şartlan ve kriterleri, hayvan 
ıslahı ve suni tohumlama esasına dayanmaktadır. 

Aynca, hayvan hastalıklan ile etkin mücadeleyi sağlamak amacıyla hayvan 
hastalıklan tazminat desteği, hastalıktan ari sığır desteklemesi ve programlı aşılamalarda 
uygulayıcılann desteklenmesi hususunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

SORU 3) Kamuoyunda oluşan ve bu destekleme politikasının hayvancılığımıza ağır darbe 
vuracağı, pek çok yetiştiricinin hayvanlarını kesime götüreceği ve sektörde çok büyük bir 
çöküş yaşanacağı iddialannı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ortaya çıkacak olası olumsuzluklan 
gidermek için ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 3) Kararname; işletmelerin 5 baş ve üzeri anaç sığıra sahip olmaları şartı ile 
desteklenmelerini öngörmektedir. Belirlenen bu sistem, hayvancılığı iktisadi bir sektör olarak 
ele almanın gereğidir. 

SORU 4) Uygulamaya konulan bu politikalann süt sığırcılığının gelişmesini yok edeceği ve 
süt fiyatlanmn ilerleyen dönemlerde artacağı, ülkemizin süt tozu ithalatına mahkûm edileceği 
iddialan doğru mudur? 

CEVAP 4) Bakanlar Kurulu Karan çerçevesinde uygulanacak destekler verimliliği ve kaliteyi 
esas almaktadır. 

SORU 5) Yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının süt teşvik primini kaldırması sütte kayıt 
dişiliği artırmayacak mıdır? Kayıt dişilik nedeniyle devletin uğrayacağı vergi kaybı ne boyutta 
olacaktır? 

SORU 6) Yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu karannı yeniden gözden geçirerek, 
hayvancılığımızın yaşadığı krizden çıkartacak yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 5-6) 24 Mayıs 2008 tarih ve 26885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'da süt 
desteklemesi ilave edilmiş ve beher litre için 4 YKr destek verilmesi öngörülmüştür. 
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15.- istanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'ın, Riva Havzasının korunmasına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/3650) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdak i sorularımın Ç e v r e v e Orman Bakanı V e y s e l E R O ö l . U tarafından yaz ı l ı 

olarak cevaplandır ı lmasını saygılarımla arz ederim. 

Riva Deresi , İstanbul'un önemli su kaynaklarından biridir. İstanbul'un içme suyunun 
%48' ini sağlayan Ö m e r l i Barajı, R i v a Havzasının üst kesiminde kurulmuş v e derenin yaklaşık 
34 kilometrelik bölümünden su toplamaktadır. R i v a Deres i 'nde oluşan kirlilik, halkımızı v e 
suda yaşayan ender türlerin yaşamını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Ümraniye , Sarıgazi , 
Sultanbeyli v e çevres indeki atık suların toplanarak arıtıldığı, Paşaköy İleri B iyo lo j ik At ıksu 
Ar ı tma Tesisi 'nin kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle çoğu zaman biriken katı atıklar 
doğrudan dereye ver i lmektedi r . Ç e v r e d e kurulu bulunan sanayi tesislerinin arıtma tesislerini 
devamlı çalıştırmamaları v e yetkil i lerin yeterli sıklıkta denetim yapmamaları kirli l iğin ciddi 
boyutlara ulaşmasının başlıca nedenlerindendir. Bu kirlenmenin sonucunda; Riva Deres i 'nde 
yaşayan v e 12 ay boyunca avlanabilen balık türleri y o k o lmaya başlamış, dinlence alanları v e 
tesisleri çekic i l iğ in i kaybetmiş , birçok göçmen kuşun doğal ortamları bozulmaya, av v e yaban 
hayatı tehl ikeye g i r m e y e başlamıştır. Üstelik su kıtlığı yaşayan İstanbul'un bu sudan 
yararlanma umutları hızla azalmaya başlamıştır. YU7.dc 80*i ormanlarla kaplı R i v a Havzas ı ; 
suları kirletilerek, tarım v e orman alanları tahrip edilerek, kamu kurum ve kuruluşlarının 
planlama, denet leme, i z l e m e görevini yerine get i rmemesi şeklinde elden çıkarılarak y o k 
edilmektedir. 

1-) Son beş y ı l içinde R iva Deresi 'n i kirlettiği tespit edilen sanayi kuruluşları 
bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa bu kuruluşlara ne gibi yaptırımlar uygulanmıştır? 

2 ) - Ünivers i te ler in v e bilim adamlarının içinde bulunacağı öze l bir komisyon kurup, 
" A r a z i v e Toprak Kul lan ım Planı" yapılarak R i v a Havzas ı 'n ın korunması sağlanamaz mı? 
Bugüne kadar böy le bir planlama yapı lmış mıdır? Yapı lmamışsa sebebi nedir? 

3- ) Y o k o lma tehlikesi ile karşı karşıya kalan R iva Havzas ı 'n ın mil l i park veya tabiatı 
koruma alanı ilan ed i lmes i düşünülmekte midir? . 

4 - ) Y e ş i l bir d o ğ a cenneti olan havzanın kurtarılması için Bakanl ığın özel bir çalışması 
bulunmakta mıdır? 

T.C. 
• Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I 

Bas ın vc Halkla İl işkiler Müşavir l iğ i — Bilgi E d i n m e Birimi 

Sayı : B. 18.0 .RHİ.0 .00.00/610.01- £ / / 
K o n u : A . Jale A C i R B A Ş ' ın 

7/3650 Esas N o ' lu Y a z ı l ı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 
( K a n u n l a r ve Karar lar Daires i Başkanl ığ ı ) 

tlgi : T B M M ' nin 30.05.2008 tarih v c A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 .00.02-6527 sayılı yazıs ı . 

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Mi l l e tvek i l i A . .lale A C ı I R B A Ş ' ın 7/3650 esas sayılı 
yaz ı l ı soru önergesi Bakanl ığ ımızca incelenmiş olup, cevabi y a z ı m ı z ilişikle 
gönderi lmektedir . 

A r z ederim. 

E K P r o f . D r T V e y s c Î E R O C L U 
Cevabi yazı B a k a n 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN A. JALE AĞIRBAŞ' IN 
7/3650 ESAS NUMARALI YAZİLİ SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Son beş yıl içinde Riva Deresi'ni kirlettiği tespit edilen sanayi kuruluşları 
bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa bu kuruluşlara ne gibi yaptırımlar uygulanmıştır? 

CEVAP 1. İstanbul İlinde, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında alıcı ortama 
atıksu deşarjı söz konusu olduğunda, İl Müdürlüğümüz tarafından denetim ve kontroller 
yapılmaktadır. 

Kanalizasyona deşarj durumunda ise bu işlemlerin İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmesi gerekmektedir. Atıksularını kanalizasyona deşarj eden endüstriyel tesislerin 
denetimleri İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak atıksuların kanalizasyona, deşarj 
standartlarına göre antılması sağlanmakta ve tesislere Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) 
verilmektedir. Ancak İSKİ tarafından uygulanmakta olan Atık Suların Kanalizasyona Deşarj 
Yönetmeği kapsamında derelerin mansap kabulü sebebiyle, alıcı ortam derede ise İSKİ 
tarafından DKKR verilmektedir. Bu nedenle Riva Deresine deşarj yapan sanayi tesisleri İSKİ 
tarafından denetlenmekte ve tesislere DKKR verilmektedir. Dolayısıyla Riva Deresine deşarj 
yapan tesislerin sayısı hakkında Bakanlığımızda bir istatistik bulunmamaktadır. 

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 11 inci maddesi uyarınca atıksuları toplayan 
kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların bertararafının sağlandığı 
atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden tüm İstanbul 
İli genelinde İSKİ Genel Müdürlüğü sorumludur. 

SORU 2. Üniversitelerin ve bilim adamlarının içinde bulunacağı özel bir komisyon 
kurup, "arazi ve toprak kullanım planı" yapılarak Riva Havzasının korunması sağlanamaz 
mı? Bugüne kadar böyle bir planlama yapılmış mıdır? Yapılmamışsa sebebi nedir? 

CEVAP 2. Arazi ve toprak kullanım planı çalışmaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından yapılmaktadır. Riva Deresinin korunması amacıyla Bakanlığımızca bir planlama 
yapılmamıştır. Bakanlığımız havza koruma eylem planı kapsamında acil önlem alınması 
zaruri olan havzalarda çalışmalara başlamıştır. Bu kapsamda Riva havzasında özel bir çalışma 
yürütülmemektedir. Ancak, öncelikli havzalardaki çalışmaların bitirilmesini takiben, tüm 
havzalarda benzer koruma çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 

SORU 3. Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Riva Havzası'nın milli park: veya 
tabiatı koruma alanı ilan edilmesi düşünülmekte midir? 

SORU 4. Yeşil bir doğa cenneti olan havzanın kurtarılması için Bakanlığın özel bir 
çalışması bulunmakta mıdır? 

CEVAP 3,4. Bilindiği üzere; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, 
ülkemizin doğal, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerine sahip yörelerini, gerçek veya 
tüzel kişiler ile sivil toplum örgütlerinden gelen teklifler doğrultusunda değerlendirmekte; 
uygun görülenleri, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'na göre milli park, tabiat parkı, tabiatı 
koruma alanı ve tabiat anıtı olarak ayırıp koruma altına almaktadır. Riva Deresi ve çevresinin 
koruma altına alınmasına dair Bakanlığımıza ulaşmış her hangi bir öneri bulunmamaktadır. 
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. Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

özel l ikle yaz aylarında Ardahan'a diğer illerden çok sayıda küçükbaş hayvan getirilerek 
yaylalarda otlatılmaya çalışılmaktadır. 

Dışarıdan getirilen küçükbaş havanlar küçük tırnaklı olması nedeniyle tarım arazilerini 
tahrip etmekte, dışarıdan hastalık getirmekte ve köylüler arasında itilaflara yol açmaktadır. 
Dışarıdan gelen küçükbaş hayvanlar köylülerle hayvan sahipleri ve çobanlar arasında 
çeşitli itilaflara yol açmakta bu itilaflar zaman zaman yaralama, darp hatta cinayetle 
sonuçlanmaktadır. 

Ardahan ilimizde her yıl yaşanan bu itilaflar giderek artmakta ve halkımı?, şikayetlerini sık 
sık dile getirmektedir. Bu nedenle daha fazla itilaf çıkmaması ve üzücü olaylara sebebiyet 
verilmemesi için küçükbaş hayvanların dışarıdan getirilmesi kesinlikle durdurulmalıdır. 

1- Ardahan ilimize dışarıdan küçükbaş ve buna benzer hayvanların bölgeye getirilmemesi 
için bir genelge yayınlayacak mısınız? 

2- Küçükbaş hayvanların tırnakları tarım arazilerini tahrip ettiği ve hastalık getirdiği gibi, 
kavgalar sonucunda yaralanan hatta ölen insanların sorumluluğunu alıyor musunuz? 

3- Ardahan Merkez Yaylacık Köyünden gelen şikayetlerde çok sayıda hayvan getirildiği ve 
arazinin tahrip edildiği belirtilmiştir. Geçen yıl Yaylacık Köyünde bu konu ile ilgili bir 
cinayet işlenmiştir. İkinci bir cinayet işlenmemesi için şu anda yaşanan sıcak olaylara el 
koyarak dışarıdan gelen hayvanların çıkartılması ile ilgili acil bir çalışma yapacak 
mısınız? 

T.C. 
İ Ç İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı : B .050 . İLİ .00 .60001-210 .845 / i , fc2,f 2 C j 3 £ / 2 0 0 8 

K o n u : Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 30 Mayıs 2 0 0 8 tarihli ve A .01 .0 .GNS.0 . 
10 .00 .02-6527 sayılı yazısı . 

Ardahan İline diğer illerden otlatmaya getirilen çok sayıda küçükbaş hayvanın 
yarattığı sorunlar konusu ile ilgili olarak Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Ö Ğ Ü T tarafından 
verilen 7 /3664 sayılı yazılı soru önergesi içerik itibariyle Ardahan Valiliğini 
ilgilendirdiğinden, konunun anılan vali l iğe sorulması neticesinde alınan cevabi yazı ve ekleri 
ilişikle sunulmuştur. f - g ^ _ _ _ J _ S ^ 

Bilgi vc gereğini arz ederim. „ . -g^ . 7 & e. © Beşir A T A L A Y 
Bakan 

16- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Ardahan 'a il dışından otlatmaya getirilen hayvanlara 
ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/3664) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16.05.2008 

I 
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T . C . 
ARDAHAN VALİLİĞİ 
Tarım İl Müdürlüğü 

S A Y I : B . 1 2 . 4 . I L M . Ü . 7 5 . 0 ü . 0 l / 1 4 l / . . . \ - \ V Q _ ^ P , . 
K O N U : Soru Önergesi 

1 O / 0 6 / 2 O G 8 

İ Ç İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I N A 
( İ l l e r İdares i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ) 

A N K A R A 

I L G I : ( a ) Ardahan Val i l iğ in in 09/06/200S tarih vc . . .529-3210 sayılı yazıs ı , 
( b ) Bakanl ığınızın 06/06/200S tarih ve İLİ .00 .60001-210.845/37 i 2 sayılı yazını 

Ardahan ValihO.ir.in ilgi ( a ) sayılı ya2isı ilt- i lgi (b j sayılı y ı zmız ekinde bulunan 
Aıdahan Mi l l e tvek i l i Sayın Ensar Ö ü Ü T ' ü n T B M M Başkanlığına ve rmiş olduğu 16/05/2008 
tarihli yazıl ı soru önergesindeki konular arattırılarak aşağıya cevaplar ı çıkartılmıştır . 

2008 yılı içerisinde i l i m i z d e uygulanacak mera ve yaylaların kullanımı ile i lgil i 11 
Mera Komisyonunun 28/03/2008 tarih ve 2008/6 nolu karan vc bu kararı da içine alarak 
çıkartılan 2008/1 Va l i l i k Gene l Emri kapsamında; 

a) İ l im izde ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen meralar her y:I yayınlanan Va l i l i k 
Emirleri kapsarrunda 2008/1 sayılı Va l i l ik Gene l Emr inde İ l im izdek i meraların 
kullanma usul ve esasları belirlenmiş ve bu kapsamda i ş lemler yürütülmektedir. 

b ) Bu meraların k imler tarafından hangi tür hayvan için kiralanabi leceği Va l i l i k 
Genel Emrinde belir t i lmiş ve 2008 yılında İ l imizde küçükbaş hayvan için kiralama 
yapılmamıştır . 10 adet mera Büyük baş hayvan için iha leye çıkart ı lmış o lup , 
bunlardan 7 adeti yerli üreticiler tarafından büyük baş hayvan için kiralanmıştır 

c ) Yay ımlanan Gene l Emirde belirtilen hususlara uymayanlar hakkında 4342 sayılı 
Mera Kanunu kapsamında 3091 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır . 

d ) İ l imiz M e r k e z İ l ç e y e bağlı Yay lac ık köyüne İğdır İ l inden yöç ederek bu kbye 
yerleşen ç i f tç i le r imiz bulunmaktadır. Bahse konu çi1';çiler koyunculukla 
geçimlerini sağlamaktadırlar. Bu çi f tç i ler imizin köy merasından 
yararlanabilmeleri için 4342 say;lı Mera Kanununun 2 2 ' n o maddesi gereği k ö y d e 
altı ay ikamet etmeleri gerekmektedir . Bu şartı yerine gerirrnedıklerinden dolayı 
yine Mera Kanununun 19'ncu maddesi gereği 3091 sayılı Taş ınmaz M a l 
Z i lye t l iğ ine Yapı lan Tecavüzle r in Önlenmesi Hakkında Kanunun U y g u l a m a Sekli 
ve Esaslarına Dai r Yöne tmenl iğ i doğrultusunda soruşturma yapılarak 
tamamlanmıştır. Yap ı l an soruştunna sonucunda tecavüzün menine karar ver i lmiş 
ve karar Lebliû edi lerek infaz gcrçeklcştirilırıişcir. Y ö n e t m e l i ğ i n 46*nci maddesi 
gereğince Mütecav iz le r hakkında da Cumhuriyet Savc ı htuna suç duyurusunda 
bulunulmuştur. 

Bi lg i le r in ize arz eder im. 

E K İ : 
2008/1 V a l i l i k Gene l Emri 

T C 
A R D A H A N V A L İ L İ Ğ İ 

Ö z e l K a l e m M ü d ü r l ü ğ ü 

S A Y I : B 0 5 4 V L K 4 7 5 O - 1 5 3 - 0 1 / 0 7 / 0 4 / 2 0 0 8 

K O N U Y a y l a v e M e r a l a r ı n K u l l a n ı m ı 
V A L İ L İ K G E N E L E M R İ 2 0 0 / 1 

EL T A R I M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E 
A R D A I Î V N 

2 0 0 3 Y ı l ı O t l a t m a M e v s i m i n d e İ l i m i z m e r a v e y a y l a l a r ı n k i r a ! ? . n m a s ı i l e g ö ç e r l e r i n 
u y m a s ı g e r e k e n k u r a l l a r a i l i ş k i n 0 4 . 0 4 . 2 0 0 8 t a r i h l i B 0 5 4 V L K 4 7 5 0 4 O O - 1 5 3 - 0 1 / 1 6 5 s a y ı l ı "ZOOS/1 Valilik Genel Emri" e k t e g ö n d e r i l m i ş t i r . 

E k t e k i V a l i l i k G e n e l E m r i n i İl v e İ l ç e M e r k e z l e r i n d e b e l e d i y e h o p a r l ö r ü n d e n , m e r K e z 
k ö y m u h t a r l a r ı n a . M a h a l l i İ d a r e l e r M ü d ü r l ü ğ ü t a r a f ı n d a n , b e l e d i y e h u d u t l a r ı h a r i c i n d e . 
J a n d a r m a T e ş k i l a t ı v e K a y m a k a m l ı k l a r t a r a f ı n d a n K ö y M u h t a r l a r ı n a , h a l k a v e i l g i l i l e r e 
d u y u r u l a r a k , t e b l i ğ - t e b e l l ü ğ v e i l a n b e l g e l e r i n i n V a l i l i ğ i m i z e g ö n d e r i l m e s i h u s u s u n d a 
b i l g i l e r i n i z i a r z v e g e r e ğ i n i r i c a e d e r i m . 

Ek : teurat 

E k 1 - S a y f a Val i l ik G e n e l Emri A r d a h a n V a l i s i 
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T.C. 
ARDAHAN VALİLİĞİ 

Özel Kalem Müdürlüğü 

SAYI : B054VLM750400-161-01 / 0 7 / 0 4 / 2 0 0 8 
KONU: Yayla ve Meraların Kullanımı 

VALİLİK GENEL EMRİ 2008/1 

İLGİ : a) 4342 Sayılı Mera Kanunu ve Yönetmeliği 
b) 31 07 .1998 gün ve 23419 sayılı Resmi Gaze tede yayınlanan Mera Fonu 

Yönetmeliği (5178 Sayılı kanunla değişik Mera Yönetmeliği 2. m a d d e s i 
gereğince) 

c) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 
d) 26 .03 .2002 tarih ve 1279 sayılı İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi G e n e l 

Müdürlüğünün Genelgesi 
e) 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu 
f ı 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun 
g) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu 

h) 6831 Sayılı Orman Kanunu 
ı) Ardahan İli Mera Komisyonunun 28/03/2008 tarih ve 2008/6 No'lu Kararı 

ilgi (a) ve (b) 'de kayıtlı 4342 sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği 
hükümleri ile ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve otlakların her türlü kiralama işlemlerinin 
Mera Komisyonları tarafından yürütüleceği hükmü getirilmiştir. 

İlimizde Mera Komisyonu valilik oluru ile kurulmuş olup, ça l ı şma la r ına devam 
etmektedir. Ancak, Mera Komisyonu tarafından yürütülen tespit, tehdit v e tahsis 
işlemleri ile ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve otlakların belirlenmesi ça l ı şmalar ın ın 2008 
yılı otlatma mevsimi süres ince t amamlanmas ı mümkün görülmemektedir . 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliş t i rme Genel 
Müdürlüğünün 30 .03 .2000 tarih ve 1304 sayılı Valiliğimize h i taben yazılan 
yazılarında; talep edilmesi halinde ilimizde uygulanan güvenlik önlemler ine uyulması 
kaydıyla meralar ın göçerlere kiralanması ve sürü sahiplerinin mera l a rdan 
faydalanmalarının sağ lanmas ı ifade edilmektedir. Bu doğrultuda talep ed i l en mera, 
yaylak ve otlaklardan ihtiyaç fazlası yerler belirlenerek a şağ ıda belirtilen esas la r 
çerçevesinde, İlgi (b) yönetmeliğin 7. ve 13. maddeleri hükümlerine g ö r e sürü 
sahiplerinin ve göçerlerin istifadesine sunulacaktır . 

İlimiz yayla v e meralarının kullanılmasıyla ilgili esas la r ve uyu .mas ı ge reken 
kurallar a şağ ıda belirtilmiştir. 

YAYLA VE MERALARIN KULLANIMI: 

1 - İlimizde bulunan hazineye, Köy Tüzel Kişiliklerine, Belediyelere v e Kamu 
Kuruluşlarına ait ihtiyaç fazlası yayla, mera ve otlakların t a m a m ı n ı n her 
türlü kiralama işlemleri İlimiz Mera Komisyonu tarafından yürütülecektir. 

2- Hukuki olarak davaları Mahkemele rde devam eden yayla, rr .sra v e otlaklar 
(Özel Mülkiyete haiz olan yerler hariç olmak üzere) hiçbir s u r e t t e kiraya 
verilmeyecektir. 
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3- İlimiz Mülki Hudutları dahilindeki ihtiyaç fazlası yayla, m e r a v e otlaklar 
öncelikle il içinde ihtiyacı bulunan sürü sahiplerine, ihtiyaç fazlası olduğu 
takdirde il d ı ş ından ge lecek hayvan sahibi göçerlere l! Mera Komisyonu 
kararı doğrul tusunda kiralanacaktır. 

Bu k a p s a m d a İlimiz Mera Komisyonunun 28/03/2008 tarih ve 2 0 0 8 / 6 sayılı 
kararı ile ilimizde bulunan ihtiyaç fazlası meraların kiraya veri lmesi ile ilgili 
olarak a şağ ıda yazılan kararlar alınmıştır. 

3.1 - Ardahan İli Posof ilçesinde; ihtiyaç fazlası mera bu lunmso ığ ından dolayı 
Posof ilçesindeki mera la r kiraya verilmeyecektir. 

3.2 - Ardahan İli Damal İlçesinde ihtiyaç fazlası olduğu bildirilen Araplar 
mevkisindeki meraların, Çıldır İlçesi Akkiraz Köyü ile mahkemel ik olması 
nedeniyle Damal İlçesinin d e b a ş k a d a kiraya verilecek m e r a o lmadığ ından , 
4342 sayılı mera Kanunun Geçici 1'nci maddes i ge reğ ince b ü y ü k b a ş ve 
küçükbaş hayvan için kiraya verilmeyecektir 

,-3.3 - Ardahan İli Merkez İlçe, Göle, Hanak, Çıldır ilçelerinde- ihtiyaç fazlası 
olan meraların ilimiz büyükbaş hayvan sahiplerine kiralanabiiecektir. 

3.4 - Ardahan ili Çıldır İlçesi Yıldırımtepe, Eşmepınar , Sazl ısu . Kotanlı köyleri 
muhtarlarının yazılı beyanları ve teknik ekip raporu nedeniyle 2 0 0 7 yılında 
yapılan kiralamada meraların aşırı tahrip o lduğundan dolayı k ü ç ü k b a ş a kiraya 
veri lmemesine, Dirsekkaya ve Ağıllı köylerine ait ihtiyaç fazlası meralar ın 
köyde yaşayan köy sakinlerinin salt çoğunluğunun (%51) rızası ile il içi veya il 
d ış ından küçük b a ş ve büyük b a ş hayvan sahiplerine kiralanması için İl içi 
hayvan sahiplerinin talepleri o lmaması durumunda Mera teknik ekibinin merayı 
yerinde incelemesi s o n u c u n d a verecekleri rapor doğru l tusunda il d ı ş ından 
gelecek göçer lere kiralanabiiecektir. 

3.5 - ilimizde ihtiyaç fazlası olduğu bildirilen meraların, " Köy ınt'yar heyetinin 
tam sayısı ( 442 Sayılı Kcy Kanununun 2 3 . Maddes i gereği okul m ü d ü r ü ve 
köy imamı dâhil ) ve köyde ikamet e d e n h a n e halkı reisinin ya r ı s ından 
fazlasının imzalamış olduğu kiralama isteği listesi" ile birlikte bir d i lekçe ile İl 
Mera Komisyonuna m ü r a c a a t edecektir. ( Kiralama işlemi için yapılacak 
müracaatlarda kiraya verilecek meranın sınırlarının belirtilmesi, kiraya 
verilecek meranın miktarının kadastro müdürlüğünden krokisi ile birlikte 
bildirilmesi, köydeki toplam büyükbaş ye küçükbaş hayvan miktarı, köye ait 
toplam mera alanı, büyükbaşa mı, küçükbaşa mı kiraya verilmek istendiği 
belirtilecektir.) 

3.6 - İlimiz sınırları dâhil inde kiraya verilecek ihtiyaç fazlas« m e r a alanlarının, 
ormanlık saha la r ile o r m a n fidanlık alanlarına sınır bu lunan meraların 
küçükbaş için k i ra lanmamas ına . 

3.7 - Hanak İlçesi Yamçılı köyü meras ında 2007 yılı kiralamasında 3 0 0 0 ade t 
küçükbaş için kiralanmış o lmas ına rağmen, kiracının İtçe T a n m Müdür lüğü v e 
İlçe j andarma Komutanlığınca yapılan kontrollerde 3000 b a ş yer ine 11.800. 
ade t küçükbaş hayvan getirilmiş olduğu tespit edilmiş ve kira s ö z l e ş m e s i İl 
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Mera komisyonunca fesih edilmişti. .Bu merada y a ş a n a n aşırı o t l a tma ve 
merada oluşan tahrip nedeniyle meranın dinlendirilmesi amac ıy la kiraya 
veri lmemesine, oy birliği ile karar verilmiştir 

4- Otlatma mevsimi 5 Haziran 2003 tarihinde başlayıp 30 Eylül 2 0 0 8 tarihinde 
s o n a erecektir. Bu Tarihler önces inde ve sonras ında mera v e yaylalara 
hayvan otlatma amacıyla kesinlikle çıkılmayacaktır. 

5- ilimiz çiftçilerinden il dışından satın alarak getirecekleri Büyük b a ş ve 
küçükbaş hayvanlar için, satın almış oldukları hayvanlaıın satın aldıklarını 
be lge lemek amacıyla satın almaya e s a s olan hayvan sat ın aldıkları kişi 
veya tüzel kişiliğe satın alınan hayvan için ödenmiş p a r a n ı n banka 
dekontunun ibraz edilmesi, hayvanlar getirilmeden ö n c e İl T a n m 
Müdürlüğüne müracaa t ederek kendi köylerine ait m e r a n ı n otlatma 
kapasitesinin oelirtenmesi ve getirebilecekleri hayvan miktarının 
bel ir lenmesinden sonra hayvan getireceklerdir. 

6- Kiralama talebinde bulunacak göçerler otlatma mevsimi b a ş l a m a d a n önce 
kiralamak istedikleri yere getirecekleri hayvan sayısını ve cinsini belirten 
dilekçe ile ilimize gelecek aile bireyleri ve çobanları için a ş a ğ ı d a belirtilen 
belgeleri temin ederek il Mera Komisyonuna müracaa t edeceklerdi r . 

a) Sabıka kaydı (Nüfusa kayıtlı oldukları il cumhuriyet başsavc ı l ığ ından 
alınacak) 

b) Göçer olarak faaliyet gös te rmes inde terör yönünden bir sak ınca 
bulunmadığını ve a ranan kişilerden olmadığını belirten belge, 
(Nüfusa kayıtlı oldukları il mülki makamlar ından alınacaktır) 

c) Daimi tebligat adreslerini ihtiva e d e n noter tasdikli be lge 
Ayrıca başka göçer aileleri adına kiralama talebinde bu lunacak göçerler 
noter tasdikli temsil belgesini komisyona ibraz edeceklerdir . 

7- Kendisi ile s ö z l e ş m e imzalanan şahıs lara İl Mera Komisyonu taraf ından 
"İhale belgesi/ kiralama raporu" verilecek ve bu belgeleri yan la r ında 
bulundurmaları kendilerine tebliğ edilecektir. 

8- il J a n d a r m a komutanlığı tarafından mera ve yaylalarda bu lunacak şahıs lar 
ile çobanlık yapacak şahıslara, üzer inde tanınmalarını s a ğ l a y a c a k 
fotoğraflarının bulunduğu "göçer/çoban kimlik belgesi " verilecektir. Bu 
kimlik belgesinin temininde ve çobanların bu belgeyi yan la r ında 
taşımalarının sağ lanmas ından yayla yada merayı kiralayan sorumlu 
olacaktır. 

9- Yayla veya merada bulunan şahıslar hakkında ilgi (e) k a n u n a göre 
yapılacak bildirimlerden İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdür lüğünün 
26 .03 .2002 gün ve 1279 sayılı gene lges ine istinaden kiralayan ş ah ı s 

. sorumlu tutulacaktır. 
10-Göçerler kiraladıkları mera yaylak ve otlağa İl mera Komisyonunun tahsis 

karar ında belirtilen cins ve miktardan farklı nitelik ve s a y ı d a hayvan 
getirmeyecekler , kiraladıkları yeri başka hayvan sah ip le r ine veya 
başkalarının hayvanlarının otlatılmasına izin vermeyeceklerdir . 

11-Göçerler bölgemize getirecekleri hayvanlar için İlgi (g) k a n u n gereği, 
geldikleri ilin il ve ilçe tarım müdürlüklerinden muhakkak s u r e t t e "sağlık 
raporu" alacaklardır. Sağlık raporu olmayan hayvanlar ın bö lgemize 
girişlerine m ü s a a d e edilmeyecektir. 
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12-Yerli ve yabancı sürü sahipleri kiraladıkları alanlara hayvanlar ın ı katı 
sure t te motorlu araçlarla intikal ettireceklerdir. Mera ve yay la la rdan dönüşte 
d e yine motorlu araçlarla taş ıma yapılacaktır. 

13-Göçer ler in ilimize giriş yapabilecekleri yollar üzer inde il jandarma 
komutanlığı ve il emniyet müdürlüğü tarafından "Göçer kontrol noktalan" 
ihdas edilecektir. Bu noktalarda; 

a) Kimlik belgesi 
b) Sab ıka Kaydı 
c) Göçe r olarak faaliyet göstermelerinden terör a ç ı s : n d a n sakınca 

bulunmadığı ve a ranan kişilerden olmadıklarına dair be lge , 
d) İhale belgesi /Kiralama raporu 
e) Hayvan sevk edilmesine m a h s u s yurtiçi veteriner sağ l ık raporu, 

kontrolleri yapılacak göçer lere takip edecekleri g ü z e r g â h v e yolculuk 
e s n a s ı n d a uyacakları kurallar tebliğ edilecek, belgeleri eks ik olanlar 
ile kira söz leşmes ine uygun olmayan sayı ve nitelikte hayvan 
getirenlerin bölgeye girişlerine izin verilmeyecektir. 

f) İl j anda rma komutanlığınca il dışından gelebilecek göçe r l e r için 
gerekli görüldüğü takdirde vatandaşlarımızın car. v e mal güvenliğini 
s ağ l amak için "geçici karakollar kurulması "ve devriye 
görevlendirmeleri sağlanacaktır . 

g) Kiralanmış mera alanlarına hayvan getiren hayvan sahiplenirinin 
J a n d a r m a Komutanlıklannca yapılacak kontrollerinde Tarım İl 
ve/veya İlçe Müdürlüğünden e leman çağr ı larak belgeler 
incelenecek, kira söz leşmesindeki hayvan mik ta r ından fazla 
hayvanın il girişine izin verilmeyecektir. Getirilen h a y v a n miktarı 
rapora işlenecektir. 

14-2003 mera kiralama özel söz l e şmes ine aykırı herhangi bir d u r u m tespitinde 
s ö z l e ş m e mera komisyonunca tek taraflı olarak feshedilebilecek, kiralanan 
alanlara za ra r vermiş ise bu zarar kiralayandan tahsil ed i l ecek ve kati 
teminatlar mera özel gelir he sab ına aktarılacaktır. Ayrıca k o m i s y o n u n talebi 
üzerine kiralanan taş ınmaz mal, bulunduğu yer mülki amir ince e n g e ç 15 
gün içinde tahliye ettirilerek komisyona teslim edilecektir. 

15-Yayla ve mera la rdan faydalanacak şahıslar, kiraladıkları yayia v e meraları 
sürmek, inşaa t yapmak v.b. yollarla tahrip etmeyeceklerdir . Aksi davran ı ş ta 
bulunanlar için yasal işlem uygulanacaktır. 

16- Yayla v e meraları kiralayanların hayvanlarını kiraladıkları yerlere 
nakletmeleri e sna s ında ekili-dikili ağaçlar , ağaçlıklar, z i raa t ta kullanılan 
alanlar, su arkları, se t ve bentler, hendek, duvar, tarla ve b a h ç e yolları gibi 
korunacak çiftçi mallarına yapacaklan tecavüz ve verecekleri za ra r l a r ilgi (0 
kanun uyarınca çiftçi mallarını koruma heyeti tarafından z a r a r verenlerden 
ve ilgililerden koruma ücret tarifelerine göre tahsil edilecektir. 

17-öze l mülkiyete konu olan taşınmazlar ın kiraya verilmesi d u r u m u n d a ; kiraya 
verilen özel mülkiyete tabii araziye sınır olan Devletin h ü k ü m ve 
tasarrufunda bulunan mera ve yaylak alanları ile kiraya ver i lmeyen diğer 
özel mülkiyet alanlarının korunmas ına özen gösterilecektir. Öze l mülkiyete 
tabii taş ınmazlar ın kiraya veri lmeden önce , ilgililer m e r a komisyonuna 
otlatma mevsiminden en a z 1 (bir) ay önce başvuruda b u l u n a rak kapasi te 
tespiti yaptıracaklar ve yukarıda s ı ra lanan hükümlere uyacaklardı r . 

18-llimize il d ı ş ından gelebilecek çobanlar beraber ler inde k ü ç ü k b a ş ve 
büyükbaş hayvan getirmeyeceklerdir. 
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19-Köy tüzel kişilİKİerine ait olan ve ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen çayır, 
ottak ve meraların kiralama işlemleri il mera komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

Genel emir: Köy muhtarlarına bağlı bulundukları j andarma karakol 
komutanlıklarınca emir alındıktan sonra bir hafta içinde tebliğ edi lecek, köy 
muhtarları tarafından köy halkına bu doğrultuda gerekli ilan yapılacak, 
düzen lenecek ilan tutanaklarından bir örneği ilgili j anda rma karakol 
komutanlıklarına teslim edilecektir. Aksine hareket eden le r ile 5 4 4 2 sayılı İl 
İdaresi Kanununun ve 5326 sayılı kabahatler kanununun ilgili maddeler i gereği 
ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve "zabıtaya mukaveme t suçundan" 
Türk C e z a Kanununun ilgili maddes i gereğince yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca 
görevlerini kötüye kullanan veya ihmal eden muhtar ve diğer kamu görevlileri 
hakkında 4438 sayılı kanuna göre Valilik ve kaymakamlıklarca gerekli yasal 
işlemler yapılacaktır. 

Yukarıda açıklanan emirler doğrultusunda hareket edi 'mesi v e herhangi 
bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle arz ve rica eder im. 

17.- Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu 'nun, bazı kamu alacaklarının uzlaşma ile tahsiline 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/3672) 

Aşağıda yer alan sorularımın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırmasını saygılarımla arz ederim. 15/04/2008 

20.02.2008 tarihli ve 5736 sayılı "Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile 
Tahsili" hakkında kanun çerçevesinde, 

1) Uzlaşmaya gelen vc üzerinde uzlaşılan toplam dosya sayılar, 
2) Uzlaşmaya vanlan dosyalarla ilgili olarak "uzlaşma öncesi toplam matrah" ile 

"uzlaşma sonrası toplam matrah" tutarları, 
3) Üzerinde uzlaşmaya vanlan en büyük ilk 100 dosya ile ilgili olarak, 

Murat YILDIRIM 
Ardahan Valisi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ertuğrul KUMCUOĞLU 
MHP Aydın Milletvekili 

• Mükellef adlan ve/veya ticaret unvanları 
• Mükelleflerin bağlı olduğu vefgi daireleri, 
• Uzlaşmaya konu vergi nevileri, 
• "Uzlaşma öncesi matrah" ve "uzlaşılan matrah" tutarları (ayrı ayrı) 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1 .GİB.0.82/8211 -746 

KONU : Yazılı Soru Önergesi 27.U6/2ÜÜ8* 64998 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 30/05/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6527 sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili Sayın Ertuğrul KUMCUOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/3672 
esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5. maddesinde; 
"Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin 
şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya 
mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırlan veya gizli kalması lazımgelen diğer 
hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef ine kullanamazlar" hükmü 
bulunmaktadır. 

Bu nedenle, önergede yer alan 5736 sayılı Kanun çerçevesinde uzlaşma başvurusunda 
bulunan mükelleflerin şahıs, şirket bilgileri ile müracaat edilen matrah tutarları sorusuna 
cevap verilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, 15/05/2008 tarihi itibarıyla 5736 sayılı Kanun çerçevesinde uzlaşmaya 
konu dosya sayısı tarhiyat öncesi uzlaşma için 12.364, tarhiyat sonrası uzlaşma için 44.292 
olup, uzlaşma sonucu tahakkuk ettirilen vergi tutarı 208.676.022,74 YTL'dir. 

Bilgilerinize arz ederim. / / 
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î rg/n .AYDOĞAN 
lıkesir Milletvekili 

1. Hangi medya kuruluşları bakanlığınız birimleri tarafından hangi tarihlerde 
hangi amaçla denetlenmiştir? 

2 . Bu denetleme neticesinde bu medya kuruluşlarına ne sebeple ceza 
verilmiştir? 

3 . Bu medya kuruluşları ve medya kuruluşları ile ilgil i diğer şirketlerin 
Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda karara bağlanması için bekleyen her 
hangi bir başvuru ve itirazı var mıdır? 

4. Var ise, bu başvuru ve itirazlar hangi medya kuruluşlarına aittir? 

5. Kanal Türk'e uyguladığınız kontrol ve baskı yöntemini bütün medya 
kuruluşlarına da uyguluyor musunuz? 

6. Hükümete muhalif medya kuruluşlarının denetlenmesinin gerekçesi 
nedir? 

7. Bu medya kuruluşlarının denetlenmesi sırasında herhangi usule aykırı bir 
uygulama bulunmakta mıdır? Bulunmuyorsa, bakanlığınızın bu kuruluşlar 
üzerindeki baskısının sebebi nedir? 

8. Hükümetinizi desteklemeyen medya kuruluşlarını baskı ve yıldırma 
yöntemiyle satışa zorlamak hükümetinizin politikası mıdır? 

- 1 0 2 0 -

18-Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan 'ın, denetlenen medya kuruluşlarına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/3673) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal U N A K I T A N t 
tararından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ede 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.07.1.GİB.0.82/8211-747 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

2 7 . 0 6 . 2 U U 8 * 64995 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30.05.2008 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6527 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ergün AYDOĞAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/3673 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5. maddesinde; "Aşağıda yazılı 
kimseler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, 
muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine 
müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazımgelen diğer hususları ifşa 
edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nefine kullanamazlar" hükmü yer 
almaktadır. 

Bu nedenle yazılı soru önergesinde, denetlenen mükelleflerle ilgili olarak sorulan 
hususlara, Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde yer alan düzenlemeler dikkate 
alındığında cevap verilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Öte yandan, vergi incelemeleri, Vergi Usul Kanununda belirtilen vergi incelemeye 
yetkili olanlar tarafından ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek 
ve sağlamak amacıyla bu kanunda yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. 
İncelemelerde amaç, her türlü ekonomik aktiviteyi geliştirmek, kavramak ve gözetlemek olup, 
bu amaca ulaşmak için Bakanlığımız ilgili birimlerince belirlenen hedef ve stratejiler 
izlenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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19.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, bir lisenin müdürü ve bir öğretmen hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3675) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 14.05.2008 

1- Ankara'da bulunan Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni olarak görev yapan Bayram Kabakçı'nın öğrencilere ödev olarak "Tarih 
Şuuruna Doğru", "Küller Altında Yakın Tarih", "Geri Gel Ey Osmanlı", "Biz 
Osmanlıyız" gibi kitapları önerdiği, bu kitaplardan sözlü notu verdiği ve öğrencilerin 
kitaplarını alıp almadıklarını kontrol etmek amacıyla kitapların üzerine "ödev kontrol 
edildi, Bayram Kabakçı" kaşesi bastığı yönündeki iddialar doğru mudur? Bu kitaplar, 
yardımcı ders kitabı olarak önerilen kitaplardan mıdır? 

2- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Bayram Kabakçı'nın öğrencilerin 
okumasını zorunlu kıldığı "Küller Altında Yakın Tarih" adlı kitapta "...velhasıl 23 
Nisan'ı Atatürk'ün çocuklara şimdilerde dünya çocuklarına armağan ettiği söylemi 
tamamen bir efsaneden ibarettir, Törenlerine katılmadığı bayramı nasıl hediye 
edecekti ki zaten?" ifadelerinin yer alması ve bu kitapta Vahdettin'in övülüp ve Mustafa 
Kemal Atatürk'ün yerilmesi, Milli Mücadelenin anlatıldığı Nutuk'un vasat bir eser 
olduğunun iddia edilmesi Türk Milli Eğitim sisteminin amaçlan ile bağdaşmakta mıdır? 
Bu öğretmen tarafından bu yönde kitapların öğrencilere okutturulması Mustafa Kemal 
Atatürk karşıtı bir nesil yetiştirme amacını mı gitmektedir? 

3- Yine bu öğretmen tarafından öğrencilere ödev olarak verilen "Tarih Şuuruna Doğru" 
adlı kitapta İsmet Paşa ve Mustafa Necati'ye hakaret edilmesi, Cumhuriyet'in ve Laikliğin 
dinsizlik olarak anlatılması, kıyafet devriminin eleştirilmesi, Risale-i Nur külliyatının ve 
Said-i Nursi'nin övülmesi ile amaçlanan nedir? Bayram Kabakçı tarafından Dağlıca 
Baskını sonrasında şehit düşen askerlerimiz için "şehitlere üzülmeyin, 3-5 tanesi ölsün, 
daha yüzlercesi var, Amerika'nın desteğini arkamızdan çekmeye değmez" şeklinde 
ifadeler kullandığı yönündeki iddialar doğru mudur? Bu öğretmen hakkında bu sözleri ve 
öğrencilere okuttuğu kitaplar nedeniyle bir soruşturma ve/veya inceleme başlatılacak 
mıdır? 

4- Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi Müdürü Yakup Bilen'in Din Kültürü ve ahlak Bilgisi 
öğretmeni olduğu, kendisinin 10. sınıf da okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabının 
"Atatürk ve Din" ünitesini işlemeyerek öğrencilere dinsiz olarak tanıtılmasını destekleyen 
bir politikası olduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Yakup Bilen bu okulda hangi 
tarihten beri müdürlük yapmaktadır? 

5- Bu okulun müdür yardımcısı olan Tolga Doğaıı'ın, Büyüteç adlı dershanenin 
öğrencilere reklamını yaptığı yönündeki iddialar doğru mudur? Bu öğretmenin anılan 
dershane ile bir ilgisi bulunmakta mıdır? 

6- Bu okulda 23 Nisan Ulusal egemenlik vc Çocuk Bayramı'nın 15 dakikada 
geçiştirildiği buna karşın Kutlu Doğum llaftası'ııııı bir hafta boyunca şenlikle 
kutlandığı yönündeki iddiaları doğru mudur? 

7- Bu okulda, öğrencilere karşı şiddet uygulandığı, öğrencilere hakaret edildiği, öğrencilere 
ceza olarak okul temizletildiği yönündeki iddialar doğru mudur? 

Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.02-U/.J^/( 2i> /c^/2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30.05.2008 tarihli ve A.01.0.CNS.0.10.00.02-6527 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Bir lisenin müdürü ve bir öğretmen 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin" İlgi yazı eki 7/3675 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6-7. Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 
31'inci maddesinde; "...Yukarıda sayılan eğitim araçları dışında kalan ve bir öğretim yılı 
boyunca okullarda kullanılacak her türlü eğitim aracının belirlenmesi ve seçimi, dersin öğretmeni 
tarafından yapılır. 
r Ders kitabı dışında kullanılacak eğitim araçlarının; Anayasaya, yasalara ve Millî Eğitimin 

Temel Amaçlarına ters düşmemesi esastır. Aksi durumda sorumluluk, eğitim aracının seçimini 
yapan öğretmenlere aittir. 

Bu belirlemede eğitim aracının resmî/özel kişi, kurum ve kuruluşların tavsiye kararı, 
uygunluk veya kalite belgesi olup olmadığına bakılmaksızın:" hükümleri yer almakta ve konuya 
ilişkin uygulama da buna göre yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde başta Anayasa'mız olmak üzere 
bütün kanunlarımızın hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte; 
personelimizden, görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri bulunan veya bulunduğuna dair 
duyum alınanlar hakkında yapılan inceleme-soruşturma sonucunda getirilen teklifler 
doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmektedir. 

Ankara Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi 
Müdürünün 01.10.2003 tarihinde bu göreve atandığı, bahse konu iddialara ilişkin olarak Mamak 
kaymakamlığınca inceleme ve gerekiyorsa soruşturma yapmak üzere muhakkik görevlendirildiği 
anlaşılmakta olup inceleme-soruşturma sonucunda getirilecek teklifler doğrultusunda yasaların 
gereği yerine getirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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20.-İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz 'ın, Sümer Halının kapatılmasına ilişkin so
rusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/3681) 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı n S a n a y i ve T i c a r e t B a k a n ı S n . Z a f e r 
Ç A Ğ L A Y A N t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o larak c e v a p l a n m a s ı için ge reğ in i 
s a y g ı l a r ı m l a a r z e d e r i m . 1 4 . 0 5 . 2 0 0 8 

S . N e v z a t K O R K l 

T ü r k H a l ı c ı l ı ğ ı n a s a h i p ç ı k ı l m a s ı için 1 9 8 8 ' da k u r u l a n S ü m e r H a l ı 
k u r u l d u ğ u g ü n d e n b e r i s a d e c e İ s p a r t a için deği l K a y s e r i , M a n i s a , A f y o n , 
E r z u r u m , K . M a r a ş , S i i r t v e V a n için de ö n e m l i k a t k ı l a r s a ğ l a m ı ş t ı r . 2 1 
T ü r k E l H a l ı s ı v e 3 k i l i m i n coğraf i i ş a r e t t esc i l be lge le r in i a l m ı ş t ı r . 
H E R E K E m a r k a s ı S ü m e r H a l ı n ı n s a h i p l i ğ i n d e d i r . 

3 0 0 0 ' i D o ğ u v e G ü n e y d o ğ u A n a d o l u B ö l g e s i n d e o l m a k ü z e r e 3 5 0 0 
d o k u y u c u e l e m a n a i ş v e r m e k t e d i r . B u r a k a m 2 0 0 1 y ı l ı n d a 1 4 . 0 0 0 ' e k a d a r 
ç ı k m ı ş t ı r . A i l e y o ğ u n l u ğ u n u o r t a l a m a 6 - 7 o la rak h e s a p e d e r s e k , b u g ü n 
dahi 2 5 - 3 0 bin k i ş i y e e k m e k v e r m e y e d e v a m e t m e k t e d i r . 

1 - S ü m e r H a l ı n ı n ö z e l l e ş t i r i l m e s i g e r e k ç e l e r i n d e n bir i i ş l e t m e z a r a r ı i s e , 
b u r a y a a k t a r d ı ğ ı n ı z p a r a i le yen i b i r i s t i h d a m o r t a m ı o l u ş t u r u l m a y a 
ç a l ı ş ı l s a en f a z l a 2 5 k iş i l i k b ir f a b r i k a k u r a b i l i r s i n i z . Y a k l a ş ı k 5 0 0 k i ş i y e 
e k m e k v e r e n I s p a r t a ' d a k i S ü m e r ha l ıy ı n e d e n k a p a t ı y o r s u n u z ? 

2 - K o m i s y o n d a k i k o n u ş m a s ı n d a S n . B a k a n " B a l ı k t u t m a s ı n ı ö ğ r e t e c e ğ i z , 
ba l ık v e r m e y e c e ğ i z " d i y o r d u . P e k i S ü m e r H a l ı z a t e n bal ık t u t m a s ı n ı n 
öğret i ld iğ i y e r o l d u ğ u iç in n e d e n k a n a t ı y o r s u n u z ? 

SAYI : B 14 0 BHİ 0 00 00 0 2 - ^ [ < \ o fi fffi 90(18 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 2 ° - u o " ^ u o 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

ILGI: 30.05.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3681-6580/13898 sayılı yazınız. 

İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat KORKMAZ ' ın , "Sümer Halının kapatılmasına " 
işkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3681) esas nolu yazılı soru önergesi 
e ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Zafer Ç A Ğ L A Y A N 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ek: önerge cevabı 
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN NEVZAT KORKMAZ'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Türk Halıcılığına sahip çıkılması için 1988'da kurulan Sümer Halı kurulduğu günden 
beri sadece İsparta için değil Kayseri, Manisa, Afyon, Erzurum, K.Maraş, Siirt ve Van için de 
önemli katkılar sağlamıştır. 21 Türk El Halısı ve 3 kilimin coğrafi işaret tescil belgelerini 
almıştır. Hereke markası Sümer Halının sahipliğindedir. 

3000'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde olmak üzere 3500 dokuyucu elemana 
iş vermektedir. Bu rakam 2001 yılında 14.000'e kadar çıkmıştır. Aile yoğunluğunu ortalama 
6-7 olarak hesap edersek, bugün dahi 25-30 bin kişiye ekmek vermeye devam etmektedir. 

Soru 1- Sümer Halının özelleştirilmesi gerekçelerinden biri işletme zararı ise, buraya 
aktardığınız para ile yeni bir istihdam ortamı oluşturulmaya çalışılsa en fazla 25 kişilik bir 
fabrika kurabilirsiniz. Yaklaşık 500 kişiye ekmek veren Isparta'daki Sümer Halıyı neden 
kapatıyorsunuz? 

• Cevap 1- Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 10.03.2008 tarih ve 2008/17 sayılı karan 
ile ekonomide etkinlik ve verimlilik esasları ile kamu kaynaklarının israf edilmemesi ilkeleri 
çerçevesinde İsparta Halı Fabrikasının kapatılmasına karar verilmiştir. Sümer Halıcılık ve El 
Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 17.04.2008 tarih ve 8/734 sayılı kararı 
ile de Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararının gereği yerine getirilmiştir. 

Soru 2- Komisyondaki konuşmasında Sn. Bakan "Balık tutmasını öğreteceğiz, balık 
vermeyeceğiz" diyordu. Peki Sümer Halı zaten balık tutmasının öğretildiği yer olduğu için 
neden kapatıyorsunuz? 

Cevap 2- Sadece Sümer Halı A.Ş. değil, aynı zamanda Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 
portföy'ünde yer alan Şeker Fabrikaları da Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredildi. 

Söz konusu kurumların, özelleştirilmesi durumunda daha etkin bir piyasa 
mekanizmasına geçilecektir. Bu suretle de piyasa ekonomisi çerçevesinde bu işletmelerin 
çalışması sağlanacaktır. Her iki alanda da Türk özel sektörünün dünya ölçeğindeki başarılarını 
biliyoruz. 
"Balık tutmayı" öğretmek konusunda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Temel prensibimiz, özel sektörün önünü açmak, onlara yol göstermek, onların 
teşrifatçısı olmaktır. Bu çerçevede Türkiye'nin son yıllarda ekonomide elde ettiği kazanımları 
sürekli ve sürdürülebilir kılmak amacıyla "Sanayi Stratejisi ve Sanayi Envanteri" çalışmamızı 
sürdürüyoruz. Yıl sonuna kadar tamamlayacağımız Sanayi Stratejisi çalışması ile Türkiye'nin 
MR'ını çekip, teşvik sistemini sil baştan ele alacağız. Yeni teşvik sistemi bölgesel, sektörel vc 
proje bazlı hale getirilecek. Yeni teşvik sisteminin devreye girmesi ile birlikte "balık tutmak" 
öğretilerek Türk işletmelerinin büyüme ve gelişmeleri sürekli hale getirilecektir.. 
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21.-Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, bir genelge doğrultusunda yapılan çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/5714) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruları, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. \S\ 

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet insanlığın gündemindeki yerini korumaktadır. Bu 

tür şiddetin en acımasız biçimi kamuoyunda "namus cinayeti" olarak tanımlanan kadına 

yönelik öldürme olaylarıdır. Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin ülkemizde de devanı ediyor 

olması yeni ve acil önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Ekonomik kalkınma ve gelişme 

ile birlikte eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesiyle giderek ortadan kalkacak olan bu 

sorunların çözümü için kamu kurum vc kuruluşları ile birlikte sivil toplum örgütleri ve 

vatandaşlarımıza büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

Bu düşüncelerle önce TBMM çatısı altında bir araştırma komisyonu kurulmuş ardından da 

Başbakanlık tarafından 2006/17 Sayılı bir genelge yayınlanmıştır. Bu genelge de Milli Eğitim 

Bakanlığı'na gerek tek başına gerekse de diğer bakanlıklarla işbirliği içerisinde birçok görev 

ve sorumluluk yüklenmiştir. Bu çerçevede; 

ı. Anılan genelge doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi 

gereken faaliyetler ne aşamadadır? 

2. Anılan genelge doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurum personeline 

verilmesi gereken eğitimler ne aşamadadır? Bugüne dek toplumsal cinsiyet, kadına 

karşı şiddet, çocuğa karşı şiddet konularında eğitim verilen personel sayısı kaçtır? 

3. Anılan genelge doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitaplarında yer 

alan cinsiyetçi öğelerin ayıklanması ve kadın erkek eşitliği bilinci yerleştirecek 

müfredatın oluşturulabilmesi için herhangi bir çalışma grubu oluşturulmuş mudur? 

4. Anılan genelge doğrultusunda kadın okuryazarlığının artırılabilmesi için 

gerçekleştirilen çalışmalar nelerdir? 

5. Anılan genelge doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu tarihten itibaren ne 

tür faaliyetler gerçekleştirilecektir? 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı B.08.0.SGB.0.03.06.02-1 \/J£f£ 
Soru Önergesi 

Z6 /^d/2008 

Konu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : 30.05.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6659 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'un, "Bir genelge 
doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin" İlgi yazı eki 7/3714 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile "Töre ve Namus Cinayetleri ile 
Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddet" konusunda kurumlar tarafından yerine getirilecek 
sorumluluklar belirtilmiştir. Bakanlığımızca da söz konusu Genelge'ye paralel olarak 
04.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren, yerine getirilecek çalışmalara ilişkin çerçeve program 
hazırlanmıştır. 

Bakanlığımızca söz konusu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar: 
1. Mart 2006 da " 1 . Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve 

Alınabilecek Önlemler Sempozyumu" yapılmıştır. 
2. Mayıs 2006'da "Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Çalıştayı" 

yapılmıştır. 
3. Ağustos 2006'da "Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji 

ve Eylem Planı Sektör Toplantısı" yapılmıştır. 
4. Gelişimsel rehberlik anlayışıyla "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf 

Rehberlik Programı" hazırlanmış ve 2006-2007 eğitim-öğretim yılında uygulamaya 
konulmuştur. 

5. 31 Ekim 2006'da İstanbul'da "Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve 
Azaltılması Strateji ve Eylem Planı 2006-201 l+"nın medyaya tanıtımı ve medyaya düşen 
görev ve sorumluluklara ilişkin medya temsilcileri ile toplantı yapılmıştır. 

6. Dokuz akademisyenden oluşan "Danışma Kurulu", çok sektörlü şube müdürleri vc 
uzmanlardan oluşan "Teknik Ekip" ve karar vericilerden oluşan "Üst Kurul" oluşturulmuştur. 
İllerde vali yardımcıları başkanlığında il yürütme kurulları oluşturularak il eylem planları 
doğrultusunda verilen görevler yerine getirilmektedir. Okullarda Şiddetin Azaltılması" konulu 
doküman Türkçeye çevrilerek "Eğitim Ortanılarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması 
Strateji ve Eylem Planı 2006-2011+" kapsamında çeşitli üniversitelerimizin 
akademisyenlerinden oluşturulan "Danışma Kuruluna" sunulmuştur. Söz konusu materyal ile 
ilgili uyarlama çalışmaları hâlen devam etmektedir. 

7. 4.500.000 adet kap kâğıdı hazırlanmış ve öğrencilere dağıtılmıştır. Kap kâğıtları 
aracılığı ile mesajlar öğrencilere iletilmiştir. 

8. Süre içerisinde yapılması gerekenler ile ilgili 40.000 Özet Plan Posteri hazırlanarak 
okul müdürlüklerine dağıtılmıştır. 

9. TV spotları hazırlanmış; medyaya kuruluşlarına, illere, rehberlik ve araştırma 
merkezlerine dağıtılmıştır. 

10. "İletişim Araçlarının Okullarda Kullanımı" ile ilgili bir anket yapılarak, bilişim 
araçlarının eğitim etkinlikleri sırasında kullanımı ile ilgili düzenleme getiren Genelge 
çıkarılmıştır. 
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11. "Güvenli ve Huzurlu Bir Okul İçin Benimde Yapabileceklerim Var Projesi" 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımı- 2007 Programlama çalışmasına teklif edilmiştir. 

12. Sigara, alkol ve madde kullanımını önleme ile çocuklarımızın yaşam becerilerini 
güçlendirme çalışmaları kapsamında 10, 14 yaş grubu öğrencilerimize yönelik Hayata Sahip 
Çıkmak Programı hazırlanmış ve uygulamaları başlatılmıştır. 

13. 7-19 yaş grubunda çocuğu olan ailelere yönelik olarak 8 oturumluk bir Aile Eğitim 
Programı hazırlanmıştır. Söz konusu programın amaçlarından biri de aile içi riskleri azaltarak 
çocuk ve ergenlerimizin riskli davranışlar gösterme oranını azaltmak ve önlemektir. 
Programın geliştirme çalışmaları sonlannıak üzeredir; 

14. Nisan 2007'de Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü iş 
birliğinde, 12 ilin millî eğitim müdürlerinin ve emniyet müdürlerinin katılımı ile "Güvenli 
Eğitim Ortamlarının Sağlanması Çalıştayı" düzenlenmiştir. 

15. Eylül 2007'de Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 
arasında "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici 
Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalanmıştır. 

16. Söz konusu protokol ile ilgili olarak yayınlanan 2007/72 numaralı Genelge 
kapsamında, millî eğitim müdürlüklerinin, eğitim kurumlarının ve personelinin görev ve 
sorumlulukları belirtilmiştir. 

17. Bakanlığımız içerisinde her bir birim kendine bağlı olan kurum personeline 
yönelik eğitimleri planlamıştır. Bu güne kadar 1.369 eğitim yöneticisi, müfettiş ve öğretmene 
konu ile ilgili eğitim verilmiştir. Ayrıca yerel düzeyde, millî eğitim müdürlüklerince eğitim 
yöneticilerine, öğretmenlere ve ailelere yönelik konu ile ilgili eğitimler gerçekleştirilmiştir. 

18. Kadın okuryazarlığının artırılması ile ilgili halk eğitim merkezlerince duyarlılık 
artırma ve okuma yazma kursları açılmış olup söz konusu çalışmalar hâlen devam etmektedir. 
Genelge'nin yayma girmesi ile birlikte halk eğitim merkezlerinde 204.747 kişi okuma yazma 
kursu almıştır. 

19. Sayın Başbakanımızın liderliğinde Eşleri Sayın Emine ERDOĞAN'ın 
himayelerinde tüm zamanların en büyük "Okuma Yazma Öğretimi Kampanyası" (Anne Kız 
Okuldayız) 06.06.2008 tarihinde başlatılmıştır. Bu kampanyanın temel amacı, özellikle 
kalkınmada öncelikli iller ve göç alan illerimizde yaşayan, sosyoekonomik yönden yoksulluk 
içinde bulunan, eğitim imkânlarından yararlanamamış, zorunlu öğretim çağını geçmiş, genç 
kız ve kadınlar başta olmak üzere 81 ilimizde diğer yetişkin nüfusumuzdan okuma yazma 
bilmeyen 4.848.707 insanımızın 4 yılda 3 milyonunu okur-yazar duruma getirmektir. 

Diğer taraftan Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında kurulmuş olan 
inceleme komisyonları, ders materyallerini incelerken bazı kriterleri göz önünde 
bulundurmaktadır. Ders kitaplarının incelenmesi aşamalarında konu anlatımı, etkinlik tasarımı 
ve görsel resimlemeler açısından; 

a) Meslek grupları ele alınırken bir mesleğin sadece kadın mesleği ya da erkek mesleği 
olarak gösterilmemesi, 

b) Evdeki iş bölümünde belirli rollerin (Temizlik, çamaşır, bulaşık ve yemek yapma, 
ortalığı toplama vb.) sadece kadına ait olarak gösterilmesinden kaçınılması, 

c) Evde ya da sınıfta karar alma sürecinde çocukların görüş ve önerilerinin dikkate 
alınması, 

ç) Öğretmenin okul ortamında öğrenci ayırması-kayırması imajı verebilecek 
örneklerden kaçınması, 

d) Çocukların okulda ve evde fiziksel güçleri ile orantısız ve kendi yükümlülükleri 
olarak gösterilemeyecek iş ve işlemlerden sorumlu tutulmaması 

hususlarına dikkat edilmektedir. 
Başbakanlığın 2006/17 sayılı Genelgesi ve Bakanlığımızın buna ilişkin çerçeve 

programı kapsamında yapılması gerekli çalışmalar devam etmektedir. -y ~) 
Bilgilerinize arz ederim. ) 
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22- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, okul ulaşımında zorluk yaşayan öğrencilere ilişkin 
sorusu ve Millî Eğilim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3715) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz 
ederim.2O.O5.2008 

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Bingöl'ün Genç İlçesi 
Servi Beldesi'nin çeşitli köylerinde oturan ve Servi İlköğretim Okulunda eğitim 
gören 119 öğrencinin okula gidip gelmek için günde 12 kilometre yol yürüdükleri, 
zaman zaman da kamyonlarla okula gidip geldikleri ifade edilmektedir. Bu sorunun, 
yerel yöneticilerce Milli Eğitim Bakanlığı'na pek çok kez aktarıldığı da 
belirtilmektedir. 

Bu örneğin dışında Anadolu'da pek çok yerde eğitim ve ulaşım konusunda 
önemli sıkıntıların yaşandığı basına pek çok kez yansımıştır. 

Bazen öğretmen olmaması nedeniyle, bazen okul binalarında ki eksiklikler 
nedeniyle, bazen de ulaşımın sağlanamaması ya da ilkel koşullarda sağlanması 
nedeniyle eğitim ve öğretim kesintilere uğramaktadır. Bu tip aksaklıklar 
yoğunlukla doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşanmaktadır. Eğitimde zaten var 
olan eşitsizlik yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle daha da artmaktadır. 

Bu çerçevede, 

1- Okullara üstü açık, güvenlik tedbirleri alınmamış kamyonlarla öğrenci 
taşınmasının önlenmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
2 - Büyük güçlüklerle eğitimlerine devam etmek durumunda kalan bu öğrencilere 
servis tahsis edilmemesinin nedeni nedir? 
3 - Bu beldeye bağlı köylere daha yakın mesafede yeni bir ilköğretim okulu 
yapılması planlanmakta mıdır? Yoksa bu belde ve köyler yeni bir okul yapılması 
için sivil toplum kuruluşlarının ya da meslek örgütlerinin bir kampanya 
başlatmaları mı beklenecektir? 
4-Benzer ulaşım sıkıntılarının yaşandığı başka kaç köy bulunmaktadır? 
5-Yıllardır eğitimle ilgili çeşitli sıkıntılar defalarca basın yayın organlarında yer 
almıştır. Yıllardır yaşanan bu sıkıntıların çözümlenmesi için Bakanlık olarak ne gibi 
çalışmalar yapılmaktadır? 
6-Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik yeni politikalar geliştirilmekte 
midir? 

o 
Çetin SOY S! 
İstanbul'Mil 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.SGB.0.O3.O6.02-11/ 3 

Konu : Soru Önergesi 

2.6 / ^ / 2 0 0 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30.05.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6659 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL' ın , "Okul ulaşımında zorluk yaşayan 
öğrencilere ilişkin" İlgi yazı eki 7/3715 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği, ilköğretim yatırımları, 
valilikler tarafından oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde 
valiliklerce planlanmakta ve gerçekleştirilmekte olup projelendirilmesi, ihalesi, teslim 
alınması ve hizmete verilmesi de valiliklerin yetki vc sorumluluğunda bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, ülke genelinde ilköğretim okulu bulunmayan veya öğrenci azlığı 
nedeniyle okulu faal olmayan yerleşim birimlerindeki ilköğretim çağındaki çocuklar, 
Valiliklerce mahallinde gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde öncelikle yatılı 
ilköğretim bölge okullarına yerleştirilerek, bunun mümkün olmaması durumunda ise 
taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamına alınıp taşınarak eğitim-öğretimlerini 
sürdürmeleri sağlanmaktadır. 

Bingöl Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) Bingöl ilinin Genç ilçesinin Servi Beldesi 'ndeki Servi İlköğretim Okulunun en 

uzak mahalle ile olan uzaklığının 1,5 km civarında, Servi 'de bulunan diğer iki mahalleden 
birinin Okula uzaklığının 600 m ve diğerinin ise 300 m olduğu, Servi Belediye Başkanı ile 
yapılan görüşme neticesinde bu mahallelere kış aylarında servis konulmak suretiyle 
öğrencilerin taşınmasının sağlandığı, 

c) Belde merkezine bağlı, ilköğretim okulu açılma şartlarına haiz köylerin 
okullarının tamamının eğitim-öğretime açık olduğu, öğrenci sayısı yetersizliğinden dolayı 
okulu kapalı olan yerleşim birimlerinde bulunan öğrencilerin de Servi Beldesi 'nin iki 
okulundan biri olan Servi Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda eğitim-öğretim gördüğü, 

d) Söz konusu iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığı 
anlaşılmaktadır. , 

Diğer taraftan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 'nun; 8'inci maddesinde; 
"Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. 

Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine 
kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi vc başka 
yollarla gerekli yardımlar yapılır. 

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır." 
denilmekte vc ülke genelinde bunun gereği yerine getirilmektedir. — -y 

Bilgilerinize arz ederim. 
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H a s İ p M A P I , A N 
Ş ı r n a k Mi l l e tvek i l i 

T ü r k H a v a Y o l l a r ı s o n y ı l l a r d a u l u s l a r aras ı u ç u ş l a r d a ö n e m l i g e l i ş m e l e r 
k a y d e t m e s i n e r a ğ m e n iç s e f er l erde z a r a r ett iği idd ia ed i l erek , İç h a t l a r d a iç 
h i z m e t v e r e n a l t b i r f i r m a " A n a d o l u J e t " ad ı a l t ı n d a A n k a r a - î s tan bul se fer ler i 
d ı ş ı n d a y e n i b i r y a p ı l a n m a y a g i tmi ş t i r . .Ko l tuk say ı lar ın ı o n b e ş a d e t a r t t ı r m a k 
i ç in ,ko l tuk a r a l a r ı s ık ı laş t ı n İmiş; y o l c u l a r ı n t ıkış t ık ı ş , s ık ı ş ık b i r o r t a m d a h i z m e t 
s u n u l d u ğ u , i k r a m l a r ı n k e k d ü z e y i n e in d ır i ld iğ i ,C î IV Vİ1* h i z m e t l e r i n i n 
ka ld ı r ı ld ığ ı ,ka l i t en in d ü ş ü r ü l d ü ğ ü h a v a d a d o l m u ş ç u l u k d ö n e m i b a ş l a t t ı ğ ı 
y o l c u l a r a i k i n c i s ın ı f m u a m e l e ed i ld iğ i g ö r ü l m e k t e d i r . M iles m i l l e r i n i n 
i ş l e n m e d i ğ i , v e r g i l e r i n y ü k s e k o l d u ğ u A n a d o l u J e t alt f i r m a s ı T H Y n a c i d d i z a r a r 
v e r i y o r . 

B u b a ğ l a m d a : 

S O R U 1- T H V n ı n z a r a r e d i y o r g e r e k ç e s i i le A n a d o l u Jet projes in i h a y a t a 
geç i rai cs i ,öze l h a v a y o l l a r ı n a r a ğ b e t i a r t t ı r m a k a m a c ı y l a mı y a p d d ı ? 

2 - T H V n ı n i m a j ı n ı z e d e l e y e c e k böyles i b i r y a p ı l a n m a y a g i d i l m e s L d o ğ r u m u d u r ? 
3 - İç ha t s e f e r l e r i n d e g ü v e n l i v e r a h a t b i r u ç u ş u y u r t t a ş l a r ı m ı z a faz la g ü r e n 
böyles i b ir a n l a y ı ş ı d e ğ i ş t i r m e y i d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Özel leşt irme İdaresi Başkanl ığ ı 
e 27 Haziran 2008 

S A Y I : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/610 4 8 5 2 
K O N U 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Şırnak Mil le tveki l i Sayın Hasip K A P L A N tarafından Türkiye Büyük Mi l l e t Mecl is i 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3718 esas sayılı yazılı soru önerges inde yer alan hususlara ilişkin 
Özelleşt irme tdaresİ Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Türk Hava Yollan son yıllarda uluslar arast uçuşlarda önemli gelişmeler kaydetmesine 
rağmen iç seferlerde zarar ettiği iddia edilerek, İç hatlarda iç hizmet veren alt bîr firma 
"Anadolu Jet adı altında Ankara-İstanbul seferleri dışında yeni bir yapılanmaya gitmiştir. 
Kottuk sayılarını onbeş adet artırmak için, koltuk araları sıkıştırılmış; yolcuların tıkış tıkış, 
sıkışık bir ortamda hizmet sunulduğu, ikramların kek düzeyine indirildiği, CİP/VİP 
hizmetlerinin kaldırıldığı, kalitenin düşürüldüğü, havada dolmuşçuluk dönemi başlattığı, 
yolculara ikinci sınıf muamele edildiği görülmektedir. Miles millerinin işlenmediği, vergilerin 
yüksek olduğu Anadolu Jet alt firması THY'ye ciddi zarar veriyor. 

Bu bağlamda: 
SORU 1- THY'nin zarar ediyor gerekçesi ite Anadolu Jet projesini hayata geçirmesi, özel hava 
yollarına rağbeti artırmak amacıyla mı yapıldı ? 
SORU 2 - THY'nin imajını zedeleyecek böylesi bir yapılanmaya gidilmesi doğru mudur? 
SORU 3- İç hat seferlerinde güvenli ve rahat uçuşu yurttaşlarımıza fazla gören böylesi bir 
anlayışı değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 
C E V A P 1, 2, 3 - Türk Hava Yollar ı A . O . ( T H Y ) ' m n % 49.12 oranındaki hissesi kamuya ait olup, 
Şirket faaliyetleri öze l hukuk hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Bilgi ler inizi ve gereğini takdir v e tensiplerinize arz ederim. 

- 1031 -

23.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, Anadolu Jet Projesi 'ne ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/3718) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a ki s o r u l a r ı m ı n U l a ş t ı r m a B a k a n ı say ın Binal ı y ı l d ı r ı m t a r a f ı n d a n A n a y a s a n ı n 
9 8 nci v e İ ç t ü z ü ğ ü n 9 9 n c u m a d d e s i u y a r ı n c a yaz ı l ı o l a r a c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı 
s a y g ı l a r ı m l a ar/, e d e r i m . 2 0 / 0 5 / 2 0 0 8 
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24.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, Anadolu Jet seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/3719) 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştı rma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. , — A ı \ s\ 

Hava ulaşımında Anadolu Jet adında yeni bir marka yaratmaya çalışan 
T H Y , İzmir'i deneme tahtası olarak kullanmaktadır. 

Türkiye'nin 3. büyük kenti ve Ege Bölgesinin hatta tüm ülkemizin en 
önemli ithalat-ihracat merkezi olmanın yanında, iç ve dış turizmin yoğun olduğu 
İzmir'de T H Y bileti alanlar, farklı ve düşük seviyede konfor ve hizmet 
standardına sahip, Anadolu Jet'le uçmaktadırlar. Üstelik bu marka uçaklarda 
uzun süreli gecikmeler ve düzensizlikler yaşanmaktadır. Ayrıca bu uçak 
biletlerinde, THY'daki özürlü indirimi yapılmadığı gibi, bu vatandaşlarımıza yer 
hizmeti de, THY'n in aksine ücret karşılığı verilmektedir. 

THY'n in deneme aşamasındaki markası olan, ancak eski köy otobüsü 
olarak değerlendirilen Anadolu Jet'in İzmir'de denenmesi, bu kentte yaşayan 
vatandaşlarımızı üzmektedir. Anadolu Jet, Eğenin incisi İzmir'e 
yakışmamaktadır. 

1- THY'n in yeni markası Anadolu Jet'i denemek için, neden İzmir seçildi? 
Bu uygulama, İzmir'lileri cezalandırmanın yeni yöntemi mi? 

2- Neden T H Y bileti satıp, Anadolu Jet dayatması yapılıyor? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Saygılarımla, 
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T.G. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2 7 Haziran 2008 

SAYI : B.02.I.ÖİB.0.65.00.00/610 4 8 4 9 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/3719 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Hava ulaşımında Anadolu Jet adında yeni bir marka yaratmaya çalışan THY, İzmir'i deneme 
tahtası olarak kullanmaktadır. 

Türkiye'nin 3. büyük kenti ve Ege Bölgesinin hatta tüm ülkemizin en önemli ithalat-ihracat 
merkezi olmanın yanında, iç ve dış turizmin yoğun olduğu İzmir'de THY bileti alanlar, farklı 
ve düşük seviyede konfor ve hizmet standardına sahip, Anadolu Jet'le uçmaktadırlar. Üstelik 
bu marka uçaklarda uzun süreli gecikmeler ve düzensizlikler yaşanmaktadır. Ayrıca bu uçak 
biletlerinde, THY'deki özürlü indirimi yapılmadığı gibi, bu vatandaşlarımıza yer hizmeti de, 
THY'nin aksine ücret karşılığı verilmekledir. 

THY'nin deneme aşamasındaki markası olan, ancak eski köy otobüsü olarak değerlendirilen 
Anadolu Jet'in İzmir'de denenmesi, bu kentte yaşayan vatandaşlarımızı üzmektedir. Anadolu 
Jet, Eğenin incisi İzmir'e yakışmamaktadır. 

SORU 1- THY'nin yeni markası Anadolu Jet'i denemek için, neden İzmir seçildi? Bu 
uygulama, İzmir'lileri cezalandırmanın yeni yöntemi mi? 

SORU 2- Neden THY bileti satıp, Anadolu Jet dayatması yapılıyor? 

CEVAP 1, 2- Türk Hava Yolları A.O. (THY)'nın % 49.12 oranındaki hissesi kamuya ait olup, 
Şirket faaliyetleri özel hukuk hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir vc tensiplerinize arz ederim. 
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25. - Muğla Milletvekili A li Arslan 'ın, Muğla 'da ödenmeyen arıcılık destek primlerine ilişkin so
rusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/3 727) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıda yer alan soruların T a n m ve Köy İşleri Bakanı Mehdi EKER tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 20 .05 .2008 

Muğla Milletvekili 

9 5 0 bin adet kovan varlığıyla ülkemizin toplam bal üretiminin % 30' luk bölümünü tek 
başına karşılayan Muğla'da, son iki yılda yaşanan küresel ısınma ve kuraklığa dayalı olarak, 
bal üretiminin ciddi oranda azalmış olması , an yetiştiricilerinin devletten bekledikleri 
destekleri alamaması; ü lkemiz arıcılığının merkezi durumundaki Muğla 'da arıcılığı, bitme 
noktasına getirmiştir. 

Muğla'da 2005 yılındaki bal üretimi 2 0 bin ton dolayında gerçekleşirken, 2 0 0 6 yılında 10 
bin 500 tona, 2007 yıl ında i se 1500 -2000 tona düşmüştür.Uzun yıllar ortalaması 2 0 bin ton 
olan yöredeki çam balı üretiminin, 2 0 0 7 yılında bu miktara düşmesi; ancıları çok zor 
durumda bırakmış, açl ığa dayalı an ölümlerine neden olmuştur. Kuraklık nedeniyle üretimin 
olmaması ve üreticinin anlanrun % 40' ını kaybetmesine rağmen, arıcılara kuraklık desteği 
verilmediği gibi 2007 yılı ana an ve bal desteklerinin bir kısmı hiç ödenmemiştir. 2008 
yıl ında da anc ı lann devletten aldığı ana a n ve bal desteği ödemesi kald ın lmış , yerine 5 
YTL/Kovan desteği getirilmiştir. Des tek leme ö d e m e planlan ve miktarlan incelenir ise 
görülecektir ki ülkemizde hiçbir sektör bu kadar mağdur edilmemiştir. 

Ülke tarımının ge leceğ i v e ekolojik dengenin konulmasında büyük rol oynayan ancılık 
sektörünün desteklenmesi gerekmektedir. 

1 - Üreticilerimize Şubat ayında ödenmes i gereken hak edişlerinin ne zaman verilmesi 
planlanmaktadır? 

2 - Özell ikle Milas i l çemizde ö d e n m e y e n destek primleri nedeniyle büyük sıkıntılar 
yaşayan üreticilerimizin ödemeleri ne 2İaman yapılacaktır? 

3 - Ancı l ık sektörü v e üreticilerin desteklenmemesi , tanmsal alanda ciddi kayıplar 
yaşanmasına neden olmakta ve ülke ekonomis ine zarar vermektedir. Bu durum 
karşısında kalıcı ve etkin çözümler geliştirme sorumluluğunuzun farkında mısınız? 

T.C. 
TARIM V E KÖYİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYI : B . 1 2 . 0 . A . S G B . 0 . 0 3 . 6 1 0 / 2 V 2 C 27 Haziran 2008 
K O N U : Yazılı Soru Önergesi 7 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: 30 .05 .2008 tarih ve K A N . K A R . M D . A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 / 6 6 5 9 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Muğla Milletvekili Al i A R S L A N ' a ait 7 /3727 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: Mehmet Mehdi EKER 
1-Görüş 7 /3727 Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
' Önerge Sahibi : Ali ARSLAN 

Muğla Milletvekili 

Esas no : 7/3727 

950 bin adet kovan varlığıyla ülkemizin toplam bal üretiminin % 30'luk bölümünü tek başına 
karşılayan Muğla' da, son iki yılda yaşanan küresel ısınma ve kuraklığa dayalı olarak, bal 
üretiminin ciddi oranda azalmış olması, an yetiştiricilerinin devletten bekledikleri destekleri 
alamaması; ülkemiz arıcılığının merkezi durumundaki Muğla'da arıcılığı, bitme noktasına 
getirmiştir. 

Muğla'da 2005 yılındaki bal üretimi 20 bin ton dolayında gerçekleşirken, 2006 yılında 10 bin 
500 tona, 2007 yılında ise 1500-2000 tona düşmüştür. Uzun yıllar ortalaması 20 bin ton olan 
yöredeki çam balı üretiminin, 2007 yılında bu miktara düşmesi; arıcıları çok zor durumda 
bırakmış, açlığa dayalı an ölümlerine neden olmuştur. Kuraklık nedeniyle üretimin olmaması 
ve üreticinin arılarının % 40'ını kaybetmesine rağmen, arıcılara kuraklık desteği verilmediği 
gibi 2007 yılı ana an ve bal desteklerinin bir kısmı hiç Ödenmemiştir. 2008 yılında da 
arıcıların devletten aldığı ana arı ve bal desteği ödemesi kaldınlmış, yerine 5 YTL/Kovan 
desteği getirilmiştir. Destekleme ödeme planlan ve miktarları incelenir ise görülecektir ki 
ülkemizde hiçbir sektör bu kadar mağdur edilmemiştir. 
Ülke tanmının geleceği ve ekolojik dengenin korunmasında büyük rol oynayan ancılık 
sektörünün desteklenmesi gerekmektedir. 

SORU 1) Üreticilerimize Şubat ayında ödenmesi gereken hak edişlerinin ne zaman verilmesi 
planlanmaktadır? 

SORU 2) Özellikle Milas ilçemizde ödenmeyen destek primleri nedeniyle büyük sıkıntılar 
yaşayan üreticilerimizin ödemeleri ne zaman yapılacaktır? 

CEVAP 1-2) Bakanlığımızca uygulanan ancılık destekleme ödemeleri hazine nakit akış planı 
esas alınarak bütçe imkanları çerçevesinde sürdürülmektedir. Üreticilerimize arıcılık 
destekleme ödemeleri îl/llçe Müdürlüklerimizce hazırlanan hak ediş belgelerinin ilgili 
bankaya ulaşmasının ardından sırası ile ödenmektedir. 

SORU 3) Ancılık sektörü ve üreticilerin desteklenmemesi, tarımsal alanda ciddi kayıplar 
yaşanmasına neden olmakta ve ülke ekonomisine zarar vermektedir. Bu durum karşısında 
kalıcı ve etkin çözümler geliştirme sorumluluğunuzun farkında mısınız? 

CEVAP 3) Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği içerisinde yer 
alan ancılık desteklemeleri 2003 yılından itibaren aralıksız devam etmektedir. 2003 yılında 
ana an kullanan üreticilere verilen desteklemelere 2005 yılından itibaren süzme bal desteği 
eklenmiş, 2008 yılma kadar ana an ve süzme bal desteği şeklinde devam etmiştir. Ancak, 
uygulamada bütün arıcılar bu tür destekleme ödemesinden yararlanma imkanı 
bulamadığından, 2008 yılında kovan başına destekleme prim ödemesi uygulamasına 
geçilmiştir. 

2003-2007 döneminde arıcılık destekleri kapsamında üreticilere toplam 47 milyon YTL 
ödeme yapılmıştır. 

Diğer yandan, Ziraat Bankası tarafından cari tarımsal faiz oranından %40 indirimli düşük 
faizli yatmm ve işletme kredileri ancılanmıza kullandınlmaktadır. 
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M e t i n A R İ F A Ğ A O Ğ L U 
Artv in Mil le tveki l i 

Ü lkemizdek i enerj i s ıkınt ıs ının gideri lmesi y ö n ü n d e ç ö z ü m l e r üret i lmes i v c 
m e v c u t kaynak lar ın ku l lan ı lmas ı ç o k akılcı v e d o ğ r u b ir yak laş ımdır . 

A r t v i n i l inde h e m e n h e m e n b ü t ü n ı rmaklar ü z e r i n d e S U K U L L A N I M H A K K I 
an laşmalar ı y a p ı l m ı ş v e ilgili f i rmalar Y A P İ Ş L E T D E V R E T projesi k a p s a m ı n d a 
E P D K ' d a n ruhsat a lmı ş t ı r . 

Ar tv in i l inde ruhsa t ı b u l u n a n f i rmalardan b ir k ı smı inşaat ça l ı şma lar ına 
baş lamışt ır d iğer k ı s m ı s o r u n l a r neden i ile b a ş l a y a m a m a k t a d ı r . 

Artv in ili Ş a v ş a t ilçesi M e y d a n c ı k beldesi s ı n ı r l a n içer i s inde y e r alan P A P A R T 
deresi üzer inde C Ü N E Y T 1-2-3-4-5 v e P A P A R T H E S , D İ Y O B A N H E S v e E R İ K L İ H E S 
proje ler inde b ü y ü k s ık ın t ı l ar y a ş a n a c a ğ ı göz lenmekted ir . B u b a ğ l a m d a ; 

1 . P A P A R T deres i v e P A P A R T o r m a n l a r ı eşs iz b ir d o ğ a har ikas ına sahipt ir . D o ğ a y ı 
b o z m a m a k için ö n l e m a l ı n m ı ş m ı d ı r ? 

2 . Ş A V Ş A T ' in M e y d a n c ı k bö lges inde y a z ay lar ında ı r m a k sular ı o l d u k ç a a z a l m a k t a ve 
ha lk ın s u l a m a s u y u ih t iyac ın ı k a r ş ı l a m a m a k t a d ı r . B u r a d a y a ş a y a n halkın s u l a m a suyu 
nasıl karş ı l anacakt ı r? 

3 . H E S inşaat lar ına b a ş l a m a d a n o bö lgede y a ş a y a n h a l k a proje h a k k ı n d a b i lg i l end irme 
toplantı ları n e d e n y a p ı l m a m ı ş t ı r ? 

4 .Kadim d e n ge len s u k u l l a n ı m h a k k ı göz ardı edi lerek su y e t m i y o r biz n e y a p a c a ğ ı z 
s o r u s u n a , akılcı ve i n a n d ı r ı c ı ç ö z ü m l e r n e d e n s u n u l m u y o r ? 
r.C 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği — Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B . lS .O.BHl .O.OO.OO/ö lO.Ol -^I Z / * . / e l / 2 0 0 8 
Konu : Metin A R İ F A Ğ A O Ğ L U ' nun 

7 /3749 Esas N o ' lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : T B M M ' 1 nin 05 .06 .2008 tarih ve A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 6 7 1 0 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Artvin Milletvekili Metin A R İ F A Ğ A O Ğ L U ' nun 7 /3749 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK Prof. Dr. 
Cevabi yazı Bakan 

- 1 0 3 6 -

26.-Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu 'nun, Artvin 'de su kullanım hakkı anlaşmalarına konu 

olan ırmaklara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/3749) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Ç e v r e ve O r m a n B a k a n ı Say ın Veysel E R O Ğ L U 
taraf ından yazıl ı o l a r a k cevaplandır ı lmas ın ı saygı lar ımla a r z e d e r i m . 
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A R T V İ N M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N M E T İ N A R İ F A Ğ A O Ğ L U ' N U N 
7 / 3 7 4 9 E S A S N U M A R A L I Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ H A K K I N D A 

Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I ' N I N C E V A B I 

S O R U 1. PAPART deresi ve PAPART ormanları eşsiz bir dofca harikasına sahiptir. 
Doğayı bozmamak için önlem alınmış mıdır? 

C E V A P 1. A r t v i n İ l i , Şavşat İ lçesi sınırlan içer is inde; 

- M e y d a n c ı k Deres i üzerinde. K ı y ı Enerji Elektr ik Üre t im A . Ş . tarafından yapı lması 
planlanan "Er ik R e g ü l a t ö r ü v e H i d r o e l e k t r i k Santra l ı ( H E S - I 5 , 0 2 3 M W k u r u l u g ü c ü ) " 
Çınar Müh .Müş .L td .Ş t i . tarafından, Ç E D Y ö n e t m e l i ğ i E k - I V ' e ( P r o j e T a n ı t ı m Dosyas ın ın 
hazırlanmasında esas alınacak seçme e l e m e kri ter ler i ) göre hazırlanan Proje Tan ı t ım Dosyas ı 
03.09.2008 tarihinde Bakan l ığ ımıza sunulmuş o lup . Bakan l ığ ımızca Ç E D Gerek l i Değ i ld i r 
Kararı ver i lmişt i r . 

P ro j eye ait hazırlanan Tanıtım Dosyası içeris inde; doğa l hayatın d e v a m ı için 
regülatörün memba v c mansabında yaşayan sucul canlıların yaşama ortamlarını 
kaybe tmemes i için yatağa bırakılacak su konusunda; 22 y ı l l ık günlük g ö z l e m l e r i n , aylara gö re 
ortalaması bulunmuş v e bu akımların y ü z d e 10'una karşılık ge l en değer le r , Pro je Tan ı t ım 
Dosyas ında belir t i lmiştir . A k ı m l a r ı n fazla o lduğu sulak aylarda (n isan-mayıs v e hazi ran) , üç 
ayın ortalaması o lan 2.5m'Vs suyun yatağa bırakılması; kurak d ö n e m olarak adlandırılan d iğer 
aylarda da yatağa 9 ayın ortalaması o lan 0 ,400m J / s suyun bırakılması taahhüt ed i lmiş o lup , 
bunun yanı sıra ak ım değer ler i , proje debisi olan 2 1,00m 3 /s 'nin üzerinde o lduğu durumlarda 
da Öze l l ik le nİsan-mayıs v e haziran aylarında, proje debisinin üzerindeki debi değer ler in in 
tamamının ya lağa bırakı lacağı , Erik Regüla töründe balık geç id i v e bal ık sayaçları yap ı lacağ ı , 
Bal ık geç id inde yapı lacak balık sayaçlarında yapı lan sayım sonuçlarının 6 ayl ık dönemle r 
halinde düzenli olarak Bakan l ığ ımıza ( D o ğ a K o r u m a v e M i l l i Parklar Gene l M ü d ü r l ü ğ ü ) 
b i ld i r i leceği taahhüt edi lmişt i r . 

T a r ı m A l a n l a n için T a r ı m İl Müdürlüğünün görüşü a l ınmış o lup , 5403 sayılı "Top rak 
K o r u m a v e Araz i Kul lan ımı Kanunu" hükümleri ge r eğ ince , A r t v i n T a r ı m İl Müdür lüğü 
v e / v e y a T a r ı m v e K ö y i ş l e r i Bakanl ığından gerekl i izinlerin al ınacağı hususu Pro je Tanı t ım 
Dosyas ında taahhüt edi lmiş t i r . 

-Ebara Elektromekanik Enerji Sanayi v e T icare t A . Ş . tarafından yapı lması planlanan 
"Cüney t I , 2, 3. 4 Regüla tör ler i v e H E S ( K ı r m a - E l e m e Ünitesi D a h i l ) projesi için Proje 
Tanıtım Dosyas ı 18. 102.2008 tarihinde Bakan l ığ ımıza sunulmuş; 10.04.2008 tarihinde A r t v i n 
i l inde Halk ın K a t ı l ı m ı , 16.04.2008 tarihinde ise Bakan l ığ ımızda K a p s a m v e Ö z e l Format 
B e l i r l e m e Toplantıları yapılmışt ı r . Pro je ile i lg i l i olarak 21.04.2008 tarihinde Ç E D Raporu 
Ö z e l Eormatı gönder i lmiş t i r . Proje sahibi ö z e l Format ın ver i l i ş tarihinden itibaren 1 yıl 
içerisinde Ç E D Raporunu Bakanl ığa sunmakla yükümlüdür. 

- A y r ı c a , Bakan l ığ ımıza P A P A R T Hlif> Pro jes iy le i lgi l i olarak herhangi bir müracaat 
yapı lmamış t ı r . 

S O R U 2 . SAVSAT'm Meydancık bölgesinde yaz aylarında ırmak suları oldukça 
azalmakla ve halkın sulama suyu ihtiyacını karşılamamaktadır. liıtra^İür^^^ayt^ı halkın 
sulama suyu nasıl karşılanacaktır? - „* 'vJy'^^^K 

C E V A P 2 . H E S proje ler inde, projenin gerçek leşeceğ i der£ üzeritfcieJiiî"* r ^ v c ü $ v e 
mutasavver su haklan v e kullanımları bel ir lenerek iş le tme çal ışmalar ı»^ra^t tda" ' dikliate 
al ınmakladır . \ „ ' * ' (

V . / 

S O R U 3 . HES inşaatlarına başlamadan o bölgede yaşayan halka proje hakkında 
bilgilendirme toplantıları neden yapılmamıştır.'?.-

C E V A P 3 . Gel i ş t i r i l ecek her H E S projesi için, ç e v r e y l e alakalı olarak proje tanıtım 
dosyası v e y a Ç E D raporu hazırlanmaktadır. Bu çal ışmalar sırasında halkı b i lg i l end i rme 
toplantıları da düzenlenmektedi r . 

S O R U 4. Kadimden gelen su kullanım hakkı göz ardı edilerek su yetmiyor biz ne 
yapacağız sorusuna, akılcı ve inandırıcı çözümler neden sunulmuyor? 

C E V A P 4. Projeler in ge l i ş t i r i leceği derelerin, önce l ik l e kadim su hakları belir lenerek 
kurulu güçler i v e y ı l l ık enerji üretimleri hesaplanmaktadır. Suyun az ge ld iğ i dönemle rde 
dere lerde bulunması ge reken sudan daha az su g e l d i ğ i takdirde, bahse konu dönemle rde enerji 
üretimi yapı lmamaktadı r . 

- 1 0 3 7 -



TBMM B: 124 1 . 7 . 2 0 0 8 

27.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, FM Ulusal Frekans Planı 'na, 
- Zonguldak Milletvekili Ali Kocal'm, FM Ulusal Frekans Planı 'na, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'ın cevabı (7/3755, 3756) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 22.05.2008 

Bilindiği üzere, 3984 sayılı yasaya göre Ülkemizde yayın bantlarına tahsis edilen 
frekansların planlanması Telekomünikasyon Kurumunca yapıldıktan sonra Haberleşme 
Yüksek Kurulunda onayı sonrası tahsis için Radyo vc Televizyon Üst Kuruluna gönderilmesi 
gerekmektedir. 

1- 2002 Yılında yasa ile Telekomünikasyon Kurumuna verilen görev gereğince FM 
Ulusal Frekans Planlaması yapılarak bu planın, Haberleşme Yüksek Kurulu'nun 
gündemine alınması Haberleşme Genel Müdürlüğünce dönemin Devlet Bakanı Sayın 
Prof Dr. Beşir Atalay'dan talep edilmiş midir? Konu gündeme alınmış mıdır? Alınmış 
ise haberleşme Yüksek Kurulu tarafından konuya ilişkin hangi kararlar alınmıştır? 
Alman kararlar RTÜK ve Telekomünikasyon Kurumu'na gönderilmiş midir? 
Gönderilmiş ise hangi tarihte gönderilmiştir? 

2- FM Ulusal Frekans Planı gündeme alınmamış ise, neden alınmamıştır? Plan yetersiz 
miydi ya da usul eksikliği mi vardı? Eğer böyle ise yazı ile Plan tekrar çalışılması için 
Telekomünikasyon Kurumuna geri gönderildi mi? Hangi tarih ve sayılı yazı ile 
gönderildi? 

3- Yüksek Kurulda FM Ulusal Frekans Planının kabulü ya da reddi yönünde alınan 
karar/kararlar var mıdır? 

Aşağıdaki soru lar ımın Devlet Bakanı Say ın Mehmet Aydın tarafından yazı l ı 
olarak yanıt lanmasını saygı larımla arz eder im.22.05.2008 

Bilindiği üzere, 3 9 8 4 sayı l ı yasaya göre Ülkemizde yayın bantlarına tahs is 
edilen frekansların planlanması Telekomünikasyon Kurumunca yapıldıktan sonra 
Haberleşme Y ü k s e k Kuru lunun onayı sonras ı tahs is için Radyo ve Telev izyon Ü s t 
Kuruluna gönderi lmesi gerekmektedir. 

Buna göre; 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLıĞıNA 
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Buna göre; 

1 - 2 0 0 2 Yı l ında; yasa ile Telekomünikasyon Kurumuna verilen görev 
gereğince F M U lusa l F rekans Planlaması yapılarak, planın Haberleşme 
Y ü k s e k Kuru lu gündemine al ınması için Haberleşme Genel Müdürlüğünce 
s i z e iletilen bir talep oldu mu? Talep oldu ise konuyu gündeme aldınız mı? 
Gündeme aldınız ise hangi karar alındı? Alınan bu kararlar R T Ü K ve 
Te lekomünikasyon Kurumuna hangi tarih ve sayı ile gönderildi? 

2- Gündeme alınmadı i se ; neden alınmadı? Plan yeters iz miydi ya da usul 
eksik l iğ i mi vardı? Eğer böyle ise Plan tekrar ça l ış ı lması için 
Te lekomünikasyon Kurumuna geri gönderildi mi? Hangi tarih ve sayı l ı yazı 
ile gönderildi? 

3- Haberleşme Y ü k s e k Kurulu'nda F M Ulusal F rekans P lanın ın kabulü ya da 
reddi yönünde alınan karar/ kararlar var mıdır? 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI , 

Sayı : B.02.0.004/01184 

Konu : 2 4 / 0 6 / 2 0 0 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 05.06.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6710 sayılı yazı. 
b) 20.06.2008 tarih ve A.01.1.RTÜ.0.01.06.120.99./1638/7891 sayılı yazı. 
c) 20.06.2008 tarih ve A.01.1.RTÜ.0.01.06.120.99./1604/7893 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği Zonguldak Milletvekili Ali KOÇAL'a ait 7/3756 esas nolu yazılı soru 
önergesi ile Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'ye ait 7/3755 esas nolu yazılı soru önergeleri 
ile ilgili olarak, Bakanlığım ilişkili kuruluşu Radyo vc Televizyon Üst Kurulu Başkanlığının ilgi 
(b) ve (c) yazıları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı 
EK : İlgi (b) ve (c) yazılar 
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T.C. 
R A D Y O V E T E L E V İ Z Y O N Ü S T K U R U L U 

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı 

2 0 ferazna 

Sayı : A . O l . l . R T Ü . 0 . 0 1 . 0 6 - 1 2 0 . 9 9 / 1 6 0 4 0 0 7 8 9 3 

Konu : 7 /3755 Esa nolu Yazı l ı Soru Önergesi 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I 
Özel Kalem Müdürlüğü 

(Sn. Prof. Dr. M e h m e t A Y D I N ) 

İlgi : 0 6 / 0 6 / 2 0 0 8 tarihli ve B . 0 2 . 0 . 0 0 4 / 0 1 0 4 1 sayılı yazınız . 

İlgi yaz ın ız ekinde bulunan Yalova Mil letvekil i Sn. Muharrem İ N C E ' y e ait soru 
önergesi 3 9 8 4 sayılı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında incelenmiştir. 

Malumları o lduğu üzere; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın lan Hakkındaki 
3984 sayılı Kanunda 4 7 5 6 sayılı Kanunla 15 /02 /2002 tarihinde değiş ikl ik yapılmıştır. 

Yapı lan değiş ikl ikle 3 9 8 4 sayılı Kanunun frekans planlarıyla ilgili; 
Geç ic i 12nci maddes inde "3984 sayılı Kanuna göre Üst Kurul tarafından yaptırılan 

ulusal radyo ve televizyon frekans plânları, bir hafta içinde Telekomünikasyon Kurumuna 
devredilir. " hükmü ile 

2 4 n c ü maddes inde de "Türkiye 'de ulusal, bölgesel ve yerel çapta TV kanal ve radyo 
frekans plânları ile radyo ve televizyon yayınlarına esas olan frekans bantları ile ilgili 
çalışmalar yapma yetkisi, 2813 sayılı Telsiz Kanunu uyarınca Telekomünikasyon Kurumuna 
aittir. Telekomünikasyon Kurumu, 2813 saydı Telsiz Kanununa uygun olarak Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Türk Telekomünikasyon Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak 
hazırlayacağı ulusal, bölgesel ve yerel çaptaki plânları Haberleşme Yüksek Kurulunun 
onayına sunar. Haber/eşme Yüksek Kurulu, hazırlanan plânı aynen onaylayabileceği gibi 
lüzum gördüğü değişikliklerin yapılmasını talep edebilir... " hükmü yer almıştır. 

S ö z konusu hükümler gereği 3 9 8 4 sayılı Kanuna göre Ü s t Kurul tarafından yaptırılan 
Radyo ve T e l e v i z y o n Frekans Planlan Üst Kurulca Te lekomünikasyon Kurumuna 
devredilmiştir. 

Te l ekomünikasyon Kurumunun hazırlamış o lduğu frekans planları Haberleşme 
Yüksek Kumlunun Eylül 2 0 0 2 tarihinde yapmış olduğu toplantısında görüşülmüştür. 
Planların hukuki ve teknik yönüyle yeniden incelenmesi amacıy la bir ça l ı şma grubu 
oluşturulmuştur. S ö z konusu planlar 2 0 0 4 yıl ında yapılan H Y K toplantılarında Avrupa Birliği 
müktesebatı ve yayıncı l ık sektöründeki yeni teknolojik ge l i şmeler g ö z önünde bulundurularak 
analog yayınların sona erdirilmesi vc sayısal yayına geç i lmes ine karar verilmiştir. 

R R C 0 6 (Bö lgese l Radyohaber leşme Toplantısı) sonucu ü lkemiz in kullanımına verilen 
sayısal kanallar kapsamında sayısal yayının avantajlan ve gerekleri g ö z önünde tutularak 
hareketli ve taşınabilir cihazlarla alışa imkan verecek planlama çalışmaları devam etmektedir. 

Ayrıca Haberleşme Yüksek Kurulunun müteaddit toplantılarında öncel ik le karasal FM 
radyo yayınlarının sağlıklı bir şeki lde sürdürülebilmesi için m e v c u t yayınların standarda 
uygun hale getiri lmesi hava, deniz ve güvenl ik güçlerinin haberleşmesini o l u m s u z etki leyecek 
enterferansların önlenmes i hususları karara bağlanmıştır. \ LS— 

Bilgi ler inize arz ederim. 
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T.C. 
R A D Y O V E T E L E V İ Z Y O N Ü S T K U R U L U 

İzin v e Tahsisler Dairesi Başkanl ığı 

Sayı : A . O l . l . R T Ü . 0 . 0 1 . 0 6 - 1 2 0 . 9 9 / 1 6 3 8 0 0 7 8 9 1 2 0 tor» 2008 
Konu : 7 / 3 7 5 6 Esas No lu Yazıl ı Soru ö n e r g e s i 

D E V L E T B A K A N L İ Ğ İ 
Özel Kalem Müdürlüğü 

(Sn. Prof. Dr. Mehmet A Y D I N ) 

İlgi : 0 6 / 0 6 / 2 0 0 8 tarihli ve B . 0 2 . 0 . 0 0 4 / 0 1 0 4 1 sayılı yazınız . 

İlgi yaz ın ız ekinde bulunan Zonguldak Mil letvekil i Sn . Al i K O Ç A L ' a ait soru 
önergesi 3 9 8 4 sayılı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında incelenmiştir. 

Malumları o lduğu üzere; Radyo ve Televizyonların Kuruluş vc Yayınları Hakkındaki 
3 9 8 4 sayılı Kanunda 4 7 5 6 sayılı Kanunla 15/^7/2002 tarihinde değiş ikl ik yapılmıştır. 

Yapı lan değiş ikl ikle 3 9 8 4 sayılı f ..unun frekans planlarıyla ilgili; 
Geç ic i 12nci maddes inde "3984 sayılı Kanuna göre Üst Kurul tarafından yaptırılan 

ulusal radyo ve televizyon frekans plânları, bir hafta içinde Telekomünikasyon Kurumuna 
devredilir." hükmü ile 

24ncü maddes inde de "Türkiye 'de ulusal, bölgesel ve yerel çapta TV kanal ve radyo 
frekans plânları ile radyo ve televizyon yayınlarına esas olan frekans bantları ile ilgili 
çalışmalar yapma yetkisi, 2813 sayılı Telsiz Kanunu uyarınca Telekomünikasyon Kurumuna 
aittir. Telekomünikasyon Kurumu, 2813 sayılı Telsiz Kanununa uygun olarak Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Türk Telekomünikasyon Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak 
hazırlayacağı ulusal, bölgesel ve yerel çaptaki plânları Haberleşme Yüksek Kurulunun 
onayına sunar. Haberleşme Yüksek Kurulu, hazırlanan plânı aynen onaylayabileceği gibi 
lüzum gördüğü değişikliklerin yapılmasını talep edebilir... " hükmü yer almıştır. 

S ö z konusu hükümler gereği 3 9 8 4 sayılı Kanuna göre Üst Kurul tarafından yaptırılan 
Radyo ve T e l e v i z y o n Frekans Planları Üst Kurulca Te lekomünikasyon Kurumuna 
devredilmiştir. 

Te l ekomünikasyon Kurumunun hazırlamış o lduğu frekans planlan Haberleşme, 
Yüksek Kurulunun Eylül 2 0 0 2 tarihinde yapmış olduğu toplantısında görüşülmüştür. 
Planların hukuki ve teknik yönüyle yeniden incelenmesi amacıy la bir çal ışma grubu 
oluşturulmuştur. S ö z konusu planlar 2 0 0 4 yıl ında yapılan H Y K toplantılarında Avrupa Birliği 
müktesebatı vc yayıncı l ık sektöründeki yeni teknolojik ge l i şmeler g ö z önünde bulundurularak 
analog yayın lann sona erdirilmesi v e sayısal yayına geç i lmes ine karar verilmiştir. 

R R C 0 6 (Bö lgese l Radyohaber leşme Toplantısı) sonucu ülkemizin kullanımına verilen 
sayısal kanallar kapsamında sayısal yayının avantajları ve gerekleri g ö z önünde tutularak 
hareketli ve taşınabilir cihazlarla alışa imkan verecek planlama çalışmaları devam etmektedir. 

Ayrıca Haberleşme Yüksek Kurulunun müteaddit toplantılarında önce l ik le karasal FM 
radyo yayınlarının sağlıklı bir şeki lde sürdürülebilmesi için mevcut yayınların standarda 
uygun hale getiri lmesi hava, deniz ve güvenl ik güçlerinin haberleşmesini o lumsuz etki leyecek 
enterferansların ön lenmes i hususları karara bağlanmıştır. \ —. 

B i l g i l e r i n i z e arz ede r im. 
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28.- izmir Milletvekili Abdurrezzak Erten 'in, finansal kiralamadaki KDV oranına ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/3771) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN'nın yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini arz ederim. Saygılarımla 

Finansal Kiralama Yöntemi (leasing) 1987 yılından beri tüm yatırımcılar tarafından kullanılan en önemli 
finansal enstrümanlardandır. 

Finansal kiralamanın yıllık kullanım miktarı 12 milyar dolardır ve bu da yatırımlar açısından ne kadar 
önemli olduğunu göstermektedir. 

Uzun vadeli, esnek ödeme koşullarına sahip, malın kendisinin teminat kabul edildiği "leasing'de, katma 
değer vergisi yatırım miktarı üzerinden % 1 hesaplanmaktaydı, Bakanlığınızın 31.12.2007 tarihinden 
itibaren aldığı kararla finansal kiralamada KDV oranı % 18'e çıkartılmıştır. Buna da eşitliğin sağlanması 
gerekçe gösterilmiştir. Oysa yatırım malı sayılmaması gereken yat, ev, lüks arabaların 
leasinglendirilmesinin engellenmesi gerekirken, bütün yatırım mallarının KDV'si %18'e çıkarılmıştır. 

31.12.2007 tarihinden beri, finansal kiralama sistemi % 70 gerilemiştir. Aylık 2300 civarındaki sözleşme 
sayısı ne yazık ki 825'e inmiştir. Bu da şunu göstermektedir, Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan yatırım 
durma noktasına doğru ilerlemektedir. Yatırımcı artık yatırım yapmaktan vazgeçmiştir. 

Bakanlığınız, bu vahim tabloyu gördüğü için inşaat, ziraat, tekstil sektörlerinde % 1 KDV'ye geri 
dönmüştür.Diğer sanayi sektörlerinde ise yatırımlar durmuş, işletmeler iflas noktasına gelmiştir. 

Bu bağlamda; 

1-Maliye bakanlığı, yatırım malı sayılmayan yat, ev, lüks araba gibi kalemlerin leasiglendirilmesini 
önleyemiyor mu? 
2-Eğer önlenemiyorsa, sadece bu tür kalemlerin KDV'sinin artırılması sağlanamaz mı? 
3-Maliye bakanlığı vergi sistemini ücretli ve ödeyen üzerine kurmuştur. Vergi sisteminin daha adaletli, 
tabana yayılan şekilde kurulması için ne tür çalışmalar yapılmaktadır. Vergi kaçaklannın önlenmesine 
yönelik alınan ya da alınacak tedbirler nelerdir? 
4-Finansal kiralamada KDV oranının düşürülmesi planlanan sektörler nelerdir. 
5-Bu sektörler arasında Basın Sanayine dahil olan'(Karton ve plastik ambalaj, oluklu kutu matbaaları, 
açık hava reklamcılığı, etiket matbaaları, teneke matbaaları; broşür, katalog, kitap, dergi, basan 
matbaalar, yayınevleri vs) alanlar var mıdır? 
6-Eğer bu sektörlerde finansal kiralamanın KDV oranının indirilmesi düşünülmüyorsa, bu tür işletmelerin 
iflasını önlemek ve rekabet gücünü artırmak için ne tür tedbirler alınması planlanıyor? 
7-Finansal kiralamada KDV oranı %18'e çıkarılan ve ülkemizde ki ekonomik şartlarda ayakta 
durmaya çalışan KOBİ'lerimizden biriside matbaa malzemeleri konusunda faaliyet gösteren 
kuruluşlardır. Bu sektörle ilgili finansal kiralama da uygulanan KDV oranı %18'dir. Bu sektörlerin KDV 
oranının düşürülmesi planlanıyor mu? 

Abdurrezzak ERTEN 
İzmir Milletvekili 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GİB.0.03.82/8211-750 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

27.0UÜÜ8* 64i)07 
T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 05.06.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00. 
02-6710 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Abdurrezzak ERTEN'in tarafıma tevcih ettiği 7/3771 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Finansal kiralama sisteminin mevcut avantajlarına ek bir teşvik sağlayarak sistemin 
yerleştirilmesi amacıyla bu işlemlere indirimli oranda KDV uygulanmıştır. Ancak, yatırım 
amaçlı olmayan doğrudan tüketime yönelik ürünlerin de bu yöntemle temin edilmesi suretiyle 
amaç dışı uygulamalarda artış olmuş, vergide eşitlik ve adalet ilkeleri zedelenmiştir. 

Bu aksaklığı gidermek amacıyla Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28. 
maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 2007/13033 sayılı Kararname ile finansal kiralama 
işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranının uygulanacağı yönünde bir 
düzenleme yapılmıştır. 

Bu genel düzenlemeden sonra bazı yatırım mallarına uygulanan KDV oranlarında 
indirim yapılmıştır. Kararname hükmü gereğince bu indirim, yatırım mallarının finansal 
kiralama yoluyla temininde de geçerlidir. 

Aynca, KDV Kanununun 13/d maddesine göre yatırım teşvik belgesi sahibi 
mükellefler KDV ödemeden makine ve teçhizat temin edebilmekte olup, matbaa 
makinelerinin de bu kapsamda KDV'siz alınması mümkün bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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29.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bazı sendikalara kesilen aidatlara ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/3772) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın M a l i y e Bakanı Sayın Kemal U N A K I T A N tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 22.05.2008 j _ 

Muharrem İ N C E 
Y a l o v a Mil le tveki l i 

Kamu Personelinin maaş işlemlerinin yürütüldüğü programda 15 May ı s 2008 maaşına göre 
eğitim iş kolunda faaliyet gösteren; 

1-' Türkiye Eğit im Öğre t im ve B i l im Hizmetleri K o l u Kamu Çalışanları Sendikasına (Türk 
Eğitim Sen) sendika aidatı kesilen/ödenen (kadrolu sözleşmeli ) personel sayısı kaçtır? 

2- Eğit imciler Birl iği Sendikasına (Eği t im Bir Sen) sendika aidatı kesilen/ödenen (kadrolu 
sözleşmel i ) personel sayısı kaçtır? 

3- Eğitim v e B i l im Emekçi ler i Sendikasına (Eği t im Sen ) sendika aidatı kesilen/ödenen 
(kadrolu söz leşmel i ) personel sayısı kaçtır? 

4- Eği t im v e B i l im Işgörenleri Sendikasına (Eği t im İş) sendika aidatı kesilen/ödenen (kadrolu 
sözleşmel i ) personel sayısı kaçtır? 

T.C. 
M A L İ Y İ - H A K A N L I Ğ I 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Sayı : B . 0 7 . 0 . M G M .0.4 1-340-02 25 .06 ,2000* 0 i ) 3 8 ö 
Konu : Y a z ı l ı soru önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I 
G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ N E 

(Kanunlar \ e Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü) 

ilgi: 05 06 200N tarihli v c A . o l .O.GNS.0.111.00.02-671(1 sayılı ya / ı . 

İlgi yaz ın ı / ekinde alınan. Y a l o v a Mi l le tvek i l i Muharrem İNC'E 'n i ı ı . Bakanlığını 
tnrar'ındun ya / ı l ı olarak cevap veri lmesi i ş lemiyle Türk iye Büyük Mi l l e t Mecl is i Başkanlığına 
sunulan 7 3772 esas numaralı " Eğitini iş kolunda faaliyet gösteren bazı sendikaların üye 
savı lan" hakkındaki önergesine ilişkin Bakanlığım cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Bil indiği ü /ere . 2006 4 sayılı Başbakanlık Genelges i uyarınca Bakanl ığım (Muhasebat 
Genel Müdürlüğü) tarafından uygulanan say2()()0i sisteminde sadece Genel Bütçe 
Kapsamındaki Kamu İdarelerinde çalışmakta olan kadrolu memurların maaş işlemleri 
yapılmakta v e buna bağlı özlük bilgileri tutulmakta olup. sözleşmeli personele ilişkin bi lgi 
bulunmamaktadır. 

Bu çerçevede , soru önergesinde belirtilen eği t im iş kolunda fâaliyette bulunan (Türk 
Eği l im Sen. Lğ ı l ım Bir Sen. Eğit im Sen. Eği l im İş) sendikaların M a y ı s 20OS ayı i t ibariyle üye 
sayısını gösteren liste il işikle gönderilmiştir . 

Bilgilerini v e gereğini ar/ ederini. 

K O D U 
1100 
2 2 0 0 
3 1 0 0 
4 9 5 0 

S E N D İ K A 
ADİ 
E ğ i t i m S e n d i k a s ı 
T ü r k E ğ i t i m S e n 
Eğ| t im_Bi r S e n d i k a s ı 
E ğ i t i m - i ş S e n d i k a s ı 

T O P L A M K İ Ş İ S A Y I S I 
1 0 8 . 2 4 1 
1 3 7 . 9 7 3 
1 1 3 . 4 8 0 

1 5 . 8 1 7 
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30.-Adana Milletvekili Ydmaz Tankut'un tarım ve hayvancılıktaki desteklemelere, 
- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi 'nin, sulamada kullanılan elektriğin kesilmesine ve çi

çekçilik sektörüne, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/3778, 3779) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını; Anayasa'nııı 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla 
talep ederim. 

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler son 20 yılın en zor zamanlarını yaşamaktadırlar. 
Hatırlandığı kadarıyla Türkiye'de son 20 yıl içerisinde bazen süt fiyatları düşmüş, bazen 
uygulanan tarım destekleri azalmış, bazen piyasalar bozulmuş, bazen de olumsuz hava 
koşullarından dolayı hayvancılık olumsuz etkilenmiştir. Bu günlerde ise bu olumsuzlukların 
tümü aynı zamanlarda yaşanmaktadır. Hammadde fiyatlarının %20-70 oranında artmış olmasına 
rağmen son 6 ayda süt fiyatlarında % 20 oranında düşüşler yaşanmıştır. 

Ülkemizde bütün bu olumsuzluklar yaşanırken hayvancılığa başka bir darbede Tarım 
Bakanlığının yeni uygulamaya koyduğu destekleme yöntemlerinin değiştirilmesi ile 
yaşanmaktadır. Son zamanlarda başarı ile uygulanan, süt üretimini destekleyen ve işletmeleri 
kayıt altına alan süt desteklemesi kaldırılmış, desteklemenin sadece hayvan başına yapılması 
kararlaştırılmıştır. Desteklemelerde yapılan bu değişiklik ile günde 25 kg süt veren bir süt ineği 
ile günde 5 kg süt veren yada hiç süt vermeyen bir süt ineği aynı miktarlarda desteklenecektir. Bu 
yeni uygulama ile üretim desteklenemeyeceği gibi süt üretiminin de kayıt altına alınması 
azalacakür. Desteklemelerin bu son hali hayvancılık desteklemesinden ziyade sosyal amaçlı bir 
destekleme görünümündedir. 

Bu bilgiler çerçevesinde; 

1- Tarımsal üretimde, desteklemenin ürüne yapılmaya başlandığı bir dönemde, neden bu 
yöntemin tam tersi şekilde bir yol izlemektedir? 

2- Bu yeni destekleme yöntemi ile hayvancılığın kalite ve diğer yönlerden gelişeceğini 
düşünüyormusunuz? 
3- Geçtiğimiz son 5 yılda hayvancılık desteklerinden yıllar itibari ile, şehirler veya 
bölgelere göre kaç üretici hangi miktarda faydalanmıştır? 

4- Bölgeler veya Şehirler itibari ile "Gen Kaynakları Geliştirme Programı" kapsamında 
kaç üretici ne kadar hayvan desteğinden hangi miktarda faydalanmıştır. 

5- Yine Bölgeler veya Şehirler itibari ile "Kültür Irkı Sığır Yetiştiriciliğine Destek" 
kapsamında kaç üretici ne kadar hayvan desteğinden hangi miktarda faydalanmıştır. 

Yılmaz T A N K U T 
MHP Adana Milletvekili 
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T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki soruların T a n m ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından yazıl 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

İzmir ili Bayındır ilçesi, bir tarım merkezi olup, sebze ve meyvecilik yanında esas olarak 
çiçekçilik sektörünün yoğunluk kazandığı bir yerdir. 

Ancak ödenemeyen vc fahiş gecikme zamları nedeniyle ödenemeyecek hale gelen elektrik 
borçlan, elektriğin dolayısıyla suyun kesilmesiyle sonuçlanmıştır. 

Diğer taraftan çiçekçilik sektörü planlı bir üretim yapamamakta, Bakanlık düzeyinde kendi 
sektörleriyle ilgili sorumlu bir muhatap bulamadıklarından şikâyet etmektedirler. 

SORULAR: 

1- Tarım sektöründeki elektrik dolayısıyla su kesilmesinin çiftçiye, dolayısıyla Türk 
tarımına olan etkisi konusunda bir çalışma var mıdır? Konu Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığıyla koordine edilmiş midir? 

2- Çiçekçilik sektörü için planlı üretim konusunda bir çalışma var mıdır? 

3- Bakanlığınız bünyesinde çiçekçilik sektörü ile ilgilenen bir uzman birim mevcut 
mudur? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B . 1 2 . 0 . S G B . 0 . 0 3 - 6 1 0 - 2 ^ 2 ^ 2 ' 7 nAZİH# 2 2Q98 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 05.06.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6710 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT'a ait 7/3778 ve İzmir 
Milletvekili Kamil Erdal SİPAHİ'ye ait 7/3779 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin 
Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. O^Uc^^L 

f - o f r ü ş 7 /3778 M e h m e t M e M İ E K E R 

2-Görüş 7 /3779 Bakan 
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Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 
ö n e r g e S a h i b i : : Y ı l m a z T A N K U T 

A d a n a Mi l l e tvek i l i 
: 7 /3778 Esas N o 

T a r ı m v c hayvanc ı l ık la uğraşan üreticiler son 20 y ı l ın en zor zamanlar ını yaşamaktadırlar. 
Hat ı r landığı kadarıyla T ü r k i y e ' d e son 20 y ı l içerisinde bazen süt fiyatları düşmüş, bazen 
uygulanan tarım destekleri aza lmış , bazen piyasalar bozu lmuş , bazen de o lumsuz hava 
koşullarından dolayı hayvanc ı l ık o lumsuz etkilenmiştir . Bu günlerde ise bu olumsuzluklar ın 
tümü aynı zamanlarda yaşanmaktadır . H a m m a d d e fiyatlarının °/a 20-70 oranında artmış 
o lmasına rağmen son 6 ayda süt f iyatlarında °/o 20 oranında düşüşler yaşanmıştır . 

Ü l k e m i z d e bütün bu olumsuzluklar yaşanırken hayvanc ı l ığa başka bir darbede T a r ı m 
Bakanl ığ ın ın yeni uygu lamaya k o y d u ğ u des tek leme yön temler in in değiş t i r i lmesi i le 
yaşanmaktadır . Son zamanlarda başarı İ le uygulanan, süt üretimini des tek leyen v e iş letmeleri 
kayıt altına alan süt des teklemesi ka ld ı r ı lmış , des teklemenin sadece hayvan başına yapı lmas ı 
kararlaştırılmıştır. Des t ek l eme le rde yapı lan bu değiş ik l ik i le günde 25 kg süt ve ren bir süt 
ineği i le günde 5 k g süt ve ren ya da hiç süt v e r m e y e n bir süt ineğ i aynı miktarlarda 
desteklenecektir . Bu yen i uygu lama i le üretim des t ek l enemeyeceğ i g ib i süt üret iminin de 
kayıt altına al ınması azalacaktır. Des t ek leme le r in bu son hali hayvanc ı l ık des teklemesinden 
z i y a d e sosyal amaçtı bir des tek leme görünümündedir . 
Bu b i lg i l e r çe rçeves inde ; 

S O R U 1) Tar ımsal üre t imde, des tek lemenin Ürüne yap ı lmaya başlandığı bîr d ö n e m d e , neden 
bu yön temin tam tersi şeki lde bir y o l i z l emek ted i r? 

C E V A P 1) H a y v a n c ı l ı ğ ı n Des tek lenmes inde uygulanan 2005/8503 sayıl ı Kara rname, 15 
Nisan 2008 tarih v e 26848 sayıl ı R e s m î G a z e t e ' d e yayımlanan 2008/13489 sayıl ı Bakanlar 
Kurulu Karar ı i le yürürlükten ka ld ı r ı lmış , aynı Kararname v e 24 M a y ı s 2008 tarih v e 26885 
sayılı R e s m i G a z e t e ' d e y a y ı m l a n m ı ş bulunan H a y v a n c ı l ı ğ ı n Des tek lenmes i Hakkında 
Kararda D e ğ i ş i k l i k Y a p ı l m a s ı n a İ l i şkin K a r a r ' d a yeni desteklerin konu v e des tek leme 
miktarları bel ir lenmişt ir . Ka ra rnameye g ö r e ; hayvanc ı l ığa ver i l en des tek lemeler bir leşt i r i lmiş , 
ö d e m e iş lemler indeki bürokratik i ş lemler azaltılarak hayvan başına ö d e m e sistemine 
geçi lmiş t i r . 

15 N i s a n 2008 tarih v e 26848 sayıl ı R e s m î G a z e t e ' d e yay ımlanan 2008/13489 sayıl ı Bakanlar 
Kurulu Karar ında 24 M a y ı s 2008 tarih v e 26885 sayıl ı R e s m i G a z e t e ' d e y a y ı m l a n m ı ş bulunan 
H a y v a n c ı l ı ğ ı n Des tek lenmes i Hakkında Kararda Değ i ş ik l i k Y a p ı l m a s ı n a İ l işkin Karar i le 
değ iş ik l ik yap ı lm ı ş v e süt des teklemesi konu başl ığı i l ave ed i lmiş v e süt üret iminde beher litre 
için 4 Y K r destek v e r i l m e s i öngörülmüştür. 

S O R U 2 ) B u yeni des tek leme yön t emi i le hayvanc ı l ığ ın kalite v e d iğe r yön le rden ge l i şeceğ in i 
düşünüyor musunuz? 

C E V A P 2) H a y v a n c ı l ı ğ ı n gel iş t i r i lmesi iç in des tek lemeden yararlanmanın temel şartları v e 
kriterleri hayvan ıslahı, suni tohumlama v e Bakanl ıkça yürütülen programl ı aşıların 
yapt ı r ı lması esasına dayanmaktadır . 

Kara rname; iş le tmeler in 5 baş v e üzeri anaç sığıra sahip o lmalar ı şartı i le des teklenmeler ini 
öngörmekted i r . Be l i r l enen bu sistem, hayvanc ı l ığ ı iktisadi bir sektör olarak e l e a lmanın 
ge reğ id i r . 

S O R U 3 ) G e ç t i ğ i m i z son 5 y ı lda hayvanc ı l ık destekler inden y ı l l a r itibari i l e , şehirler v e y a 
b ö l g e l e r e g ö r e kaç üretici hangi miktarda faydalanmışt ır? 

S O R U S) Y i n e B ö l g e l e r v e y a Şehirler itibari i le "Kültür Irkı S ığ ı r Ye t i ş t i r i c i l i ğ ine Des tek" 
kapsamında kaç üretici ne kadar hayvan des teğinden hangi miktarda faydalanmışt ı r? 

C E V A P 3 - 5 ) Son beş y ı lda hayvancı l ık sektörüne büyük ö n e m v e r i l m i ş , sektörün ge l i şmes i 
için destekler ö n e m l i oranda artırılmıştır. B u ç e r ç e v e d e , 2002 y ı l ında 83 m i l y o n Y T L olan 
hayvancı l ık destekleri 9 kat artırılarak 2007 y ı l ında 722,7 m i l y o n Y T L ' y e çıkarı lmışt ı r . 

S O R U 4) B ö l g e l e r v e y a Şehirler itibari i l e " G e n Kaynaklar ı Ge l i ş t i rme P rog ramı" 
kapsamında kaç üretici ne kadar hayvan desteğinden hangi miktarda faydalanmışt ı r? 

C E V A P 4) Y e r l i Gene t ik Kaynaklar ı G e l i ş t i r m e - K o r u m a Des tek lemele r i kapsamında; 2005 
y ı l ında 16 i lde 199 ç i f t ç iye 492.450 Y T L , 2006 y ı l ında 22 İ lde 663 ç i f tç iye 2.203.223 Y T L , 
20Q7 yı l ında ise 22 i lde 668 ç i f tç iye 2.607.920 Y T L destek sağlanmıştır . 

A y r ı c a , Ü lkese l Küçükbaş H a y v a n Islahı Projesi kapsamında; 12 i lde 466 ç i f t ç iye 2005 
y ı l ında 166.000 Y T L , 2006 yı l ında 1.811.368 Y T L , 2007 y ı l ında ise 2 .184.600 Y T L destek 
sağlanmıştır . 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : : Kamil Erdal SİPAHİ 

İzmir Milletvekili 
:7/3779 Esas No 

İzmir ili Bayındır ilçesi, bir tanm merkezi olup, sebze ve meyvecilik yanında esas olarak 
çiçekçilik sektörünün yoğunluk kazandığı bir yerdir. 

Ancak ödenemeyen ve fahiş gecikme zamları nedeniyle ödenemeyecek hale gelen elektrik 
borçları, elektriğin dolayısıyla suyun kesilmesiyle sonuçlanmıştır. 

Diğer taraftan çiçekçilik sektörü planlı bir üretim yapamamakta, Bakanlık düzeyinde kendi 
sektörleriyle ilgili sorumlu bir muhatap bulamadıklarından şikâyet etmektedirler. 

SORU 1) Tanm sektöründeki elektrik dolayısıyla su kesilmesinin çiftçiye, dolayısıyla Türk 
tanmına olan etkisi konusunda bir çalışma var mıdır? Konu Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığıyla koordine edilmiş midir? 

SORU 2) Çiçekçilik sektörü için planlı üretim konusunda bir çalışma var mıdır? 

SORU 3) Bakanlığınız bünyesinde çiçekçilik sektörü ile ilgilenen bir uzman birim mevcut 

CEVAP 1-2-3) Süs Bitkileri özellikle Kesme Çiçek sektöründeki sorunlann çözümüne 
yönelik olarak TBMM'nin geçmiş yasama döneminde kurulan "Yaş Sebze, Meyve ve Kesme 
Çiçek İle Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki Sorunlann Araştınlarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu"na 
Bakanlığımızca konu uzmanları görevlendirilmiştir. 

Komisyonun çalışmalan sonucunda sektörün sorunlan ve bu sorunlann çözümüne yönelik 
tavsiyeler rapor halinde hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Aynca hazırlanan 
rapor, karşılaşılan sorunlann çözümünde aktif olabilecek olan ilgili Bakanlıklara da 
gönderilmiştir. 

Bakanlığımızca diğer tanmsal üretim faaliyetlerinde olduğu gibi kesme çiçek sektörünün de 
sorunlannın çözümüne yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu doğrultuda, 2007 yılı Kasım 
ayında Süs bitkileri ve kesme çiçek sektöründe, sektörün paydaşlanyla birlikte 2008-2012 
yıllarını kapsayacak bir eylem planının yapılmasına yönelik sektörün mevcut durumu, 
sorunlan ve çözüm önerilerini görüşmek üzere "Sektörel işbirliği ve Ortak Akıl Toplantısı" 
yapılmıştır. Söz konusu toplantıda sektörün sorunlarının çözümüne yönelik kısa, orta ve uzun 
vadede yapılacaklar bir takvime bağlanmıştır. 

Bakanlığımızca Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan kesme çiçek üreticilerine doğrudan gelir 
desteği, mazot ve kimyevi gübre desteği verilmektedir. 

Diğer yandan, kesme çiçek üreticilerine Ziraat Bankası tarafından cari tanmsal faiz oranından 
%40 indirimli düşük faizli yatınm ve işletme kredileri kullandırılmaktadır. 

mudur? 
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31.-İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz 'ın, öğretmenlerin ek ders ödemelerine iliş 
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3782) 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.19,05.2008 

22 Temmuz seçimlerinden hemen önce, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarına ayda dört defa 
gittiklerinde ek derslerinin kesilmeyeceği yönünde düzenleme yapan hükümet, bu kararını 10 Mayıs 
2008 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırdı. 

Bu nedenle öğretmenler ek ders ücretleri yönünden büyük hak kayıpları yaşayacaklardır. Bu 
düzenleme toplum nazarında öğretmenlerimizle alay konusu olmaktadır. 

1. Öğretmenlerimizin hak kaybını önleyecek ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? Bu uygulamayı 
öğretmenlerimizin lehine olacak şekilde yeniden düzeltmeyi düşünüyor musunuz? 

2. 22 Temmuz seçimlerinden önce verilen bu hak seçim geçince neden iptal edildi? Bu düzenleme 
ile öğretmenlerimizin kırılan onurunu nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz? 

3. Milli Eğitim Bakanı olduğunuz süre içerisinde öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinde ne gibi 
iyileştirmeler yaptınız? Yapmadıysanız öğretmenlerimizi mutlu edecek bir iyileştirme düşünüyor 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Buna göre; 

musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.02-11 /34£L iJ/öd/2008 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :05.06.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3782-6717/14172 sayılı yazı. 

İsparta Milletvekili Sayın Süleyman Nevzat KORKMAZ'ın, "Öğretmenlerin ek ders 
ödemelerine ilişkin" İlgi yazı eki 7/3782 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan personelin 
yararlanacakları haklar, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hizmet sınıfları 
itibarıyla görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak belirlenmekte olup eğitim ve öğretim 
hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan öğretmenlerin aylık ve diğer özlük 
haklan da bu kapsamda belirlenmiştir. 

Bununla birlikte, Devletin ekonomik imkânları, kalkınma planları ve hükümet 
programları çerçevesinde aralannda ilköğretim müfettişlerinin de bulunduğu Bakanlığımız 
personelinin emek-ücret ilişkisi bütünlüğündeki aylık ve diğer özlük haklarında; personelin 
kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi çevreleyen şartlardaki zorluk, 
personelin sorumluluk durumu ile başarı derecesi ölçüt alınarak dengeli bir iyileştirme 
sağlanmasına yönelik çalışmalar, Devlet Personel Rejimi bütünlüğünde ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları nezdinde sürdürülmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici vc Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Karar'ın 16'ncı maddesinin (b) bendinde yapılan değişiklikle; bir ayda dört günü geçmemek 
üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve 
öğretmenlerin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders 
niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları öngörülmüştü. 

Ancak, uygulamanın yürürlüğe konulduğu tarihten sonra bazı il, ilçe ve okul 
yöneticileri ile öğretmenler ve velilerin Bakanlığımıza yaptıkları yazılı ve sözlü 
başvurularından; söz konusu uygulamanın eğitim-öğretimi olumsuz etkilediği anlaşılmış ve 
buna ilişkin düzenleme 10.05.2008 tarihli ve 26872 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
değişiklikle madde metninden çıkarılmıştır. 

16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 01.12.2006 tarihli ve 
2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve 
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile ek ders ücretinde yapılan 
iyileştirmeler: 

a) Anaokullarında görevli öğretmenlerin de öğretim yılı başında ve sonunda yaptıklan 
meslekle ilgili çalışma sürelerinde ilköğretim okullarında görevli öğretmenler gibi ek ders 
ücretinden yararlandırılmaları sağlanmıştır. 

b) Örgün eğitim kurumlarında sosyal etkinliklerde "danışman öğretmen" olarak 
görevlendirilenlere, bu görevlerine bağlı olarak haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesi ve 
"öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri" adı altında ödenen ek ders ücretlerinin öğretmenlerin 
haftada azami olarak okutacakları ders saatlerinin dışında değerlendirilmesi sağlanmıştır. 
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c) Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan "Araştırma", "Tanıtım ve 
Pazarlama" ve "Tasarım" bölümlerinde görevli öğretmenlerin, ders yılı süresince haftada 15 
saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları sağlanmıştır. 

ç) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okullarında/kurumlarında gezerek 
özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin, 
ders yılı süresince haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları sağlanmıştır. 

d) Öğretmenlerin cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yapacakları 
ders görevlerinin tamamının ek ders ücreti karşılığı sayılması sağlanmıştır. 

e) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli rehber 
öğretmenlerin ders yılı süresince haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları 
sağlanmıştır. 

f) Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 3 saat üzerinden 
yararlandırdıkları ck ders ücreti miktarının 12 saate yükseltilmesi sağlanmıştır. 

g) Sınavlarda her bir sınav komisyon üyeliği için 6, her bir sınav gözcülüğü için 3 saat 
ödenen ek ders ücretinin her iki görev için de 5 saat olarak belirlenmesi sağlanmıştır. 

h) Yabancı dil dersi öğretmenlerine, sonuçlandırdıkları her 5 denklik işlemi için 1 saat 
ek ders ücreti ödenmesi sağlanmıştır. 

ı) Yarıyıl ve yaz tatilinde kurul ve komisyon üyeliği görevi bulunan öğretmenlere, her 
gün için 3 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlanmıştır. 

i) Yetiştirme, okuma-yazma ve uyum kursları ile tam gün tam yıl eğitim kapsamındaki 
eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günlerinde okulda bulunacak bir yöneticiye, bu 
günler için 2 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlanmıştır. 

j) Aralarında akşam sanat okulu statüsünde olan öğretmen evlerinin de bulunduğu 
akşam sanat okulu statüsüne sahip eğitim kurumlarında görevli tüm yönetici ve öğretmenlerin 
ek ders ücretinden yararlandırılmaları sağlanmıştır. 

Hizmetlerine duyulan ihtiyaç nedeniyle asli görevlerinin dışında başka görevleri 
yürütmek üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek 
üzere diğer kurumlarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, bu geçici görevleri süresince 
yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın haftada 18 saat ek ders 
ücreti ödenmesi öngörülmüştür. 

Bu şekilde, daha önce aynı görevi yürütenlerin farklı tutarlarda yararlandıkları ek ders 
ücreti aynı saat üzerinden öngörülerek, emek-ücret ilişkisi bütünlüğü sağlanmıştır. 

Ayrıca, bazı görevler için bir yılda sadece 6 ay ödenmek durumunda olan ek ders 
ücretlerinin, görevin fiilen yapıldığı sürece ödenmesi sağlanarak, bu yöndeki mağduriyetler de 
giderilmiştir. 

Bakanlığımız merkez teşkilatında Bakanlık başmüfettişi, Bakanlık müfettişi, Bakanlık 
müfettiş yardımcısı, mali hizmetler uzmanı ve uzman kadrolarında görev yapanlar ile taşra 
teşkilatında tesis müdürü, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarında görev yapanların da 
ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılmaları öngörülerek, 
bu yöndeki eşitsizlikler giderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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32.-İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'ın, elektrik dağıtım hatlarının yer altına alınmasına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/3786) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın /MolıW, Bakanı Sayın UNAK-p AN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

(Ayşe Jale AĞIRBAŞ 
İstanbul Milletvekili 

Elektrik dağıtım hatlarının yer altına alınması hem elektrik kayıp ve kaçaklarının 
azaltılması, hem de görüntü kirliliğinin son bulması açısından önem arz eden 
çalışmalardandır. Elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla, vatandaşlara daha kaliteli 
hizmet sunulmakta; yağmur, fırtına, sel gibi doğa olaylarında da kesintinin önüne 
geçilmektedir. Ayrıca bu gibi durumlarda, insan yaşamının tehlikeye girmesi önlenmiş 
olmaktadır. Ülkemizde son yıllarda elektrik dağıtım hatlarının yer altına alınmasına 
ilişkin çalışmalar hız kazanmış olmasına rağmen, bazı yerlerde bu çalışmaların ihmal 
edildiği görülmektedir. İstanbul Beykoz'a yapmış olduğum ziyaret sırasında tanık 
olduğum, elektrik dağıtım hatlarının yarattığı görüntü kirliliği ve yol açabileceği 
tehlikeler elektrik hatlarının yer altına alınması konusundaki çalışmaların yeterliliğinin 
sorgulanması gerektiği kanaatinin oluşmasına neden olmuştur. 

1-) Ülkemizdeki elektrik dağıtım hatlarının ne kadarı yer altına alınmıştır? Bu 
konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? 

2-) Elektrik dağıtım hatlarının yer altına alınması çalışmalarının yavaş gitmesinin 
sebebi nedir? 

3-) Ülkemizin en büyük kenti olan İstanbul'un Beykoz ilçesindeki elektrik 
dağıtım hatlarının yarattığı tehlike ve görüntü kirliliği ne zaman son bulacaktır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

2 7 s ™ 2008 
SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/610 - •• 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Sayın Jale AĞIRBAŞ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3786 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Elektrik dağıtım hatlarının yer allına alınması hem elektrik kayıp ve kaçaklarının azaltılması, 
hem de görüntü kirliliğinin son bulması açısından önem arz eden çalışmalardandır. Elektrik 
hatlarının yer altına alınmasıyla, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmakta; yağmur, 
fırtına, sel gibi doğa olaylarında da kesintinin önüne geçilmektedir. Ayrıca bu gibi 
durumlarda, insan yaşamının tehlikeye girmesi önlenmiş olmaktadır. Ülkemizde son yıllarda 
elektrik dağılım hatlarının yer altına alınmasına ilişkin çalışmalar hız kazanmış olmasına 
rağmen, bazı yerlerde bu çalışmaların ihmal edildiği görülmektedir. İstanbul Beykoz'a yapmış 
olduğum ziyaret sırasında tanık olduğum, elektrik dağıtım hatlarının yarattığı görüntü kirliliği 
ve yol açabileceği tehlikeler elektrik hatlarının yer altına alınması konusundaki çalışmaların 
yeterliliğinin sorgulanması gerektiği kanaatinin oluşmasına neden olmuştur. 

SORU 1— Ülkemizdeki elektrik dağıtım hatlarının ne kadarı yer altına alınmıştır? Bu konuda 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? 

CEVAP 1- Anakent statüsüne sahip 16 ilde 2007 yılı sonu itibariyle 63.789 km dağıtım hattı yer 
altına alınmıştır. 

SORU 2- Elektrik dağıtım hatlarının yer altına alınması çalışmalarının yavaş gitmesinin 
sebebi nedir? 

CEVAP 2 - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ye bağlı birimleri tarafından elektrik dağıtım 
hatlarının yer altına alınması çalışmaları belirli bir program dâhilinde devam etmektedir. 

SORU 3- Ülkemizin en büyük kenti olan İstanbul'un Beykoz ilçesindeki elektrik dağıtım 
hatlarının yarattığı tehlike ve görüntü kirliliği ne zaman son bulacaktır? 

CEVAP 3 - Beykoz bölgesindeki alçak gerilim ve orta gerilim havai hatlarının tamamı Elektrik 
Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve TEDAŞ Teknik Şartnamelerine göre tesis edilmiş 
dağıtım şebekeleridir. Bu haliyle can ve mal emniyetini tehlikeye sokacak bir durum söz konusu 
değildir. 

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan havai hat tesislerinin yer altı tesisine dönüştürülerek 
görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yatırım programı çerçevesinde 
sürdürülmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

4 8 4 7 
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33.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi 'nin, sulamada kullaıulan elektrik borçlarına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'm cevabı (7/3787) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirlenen konulardaki soruların .A/lü ' iMft Bakanı Sayın 
Kç.'nöl ÜtfAKI TAM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Küresel ısınma ve geçen yılki kuraklık ege çiftçisini diğer tarım girdilerindeki anormal 
artışlarla birlikte çok kötü bir duruma getirmiştir. 

Sebze-Meyvecilik ve Çiçekçilik alanlarında yoğun faaliyet gösterilen Izmir-
Küçükmenderes havzasında Beydağı bölgesi hariç sulama sistemleri; Kuyu-pompa sistemine 
dayanmaktadır. Gittikçe derine çekilen su daha fazla enerji yani elektriği gerekli kılmaktadır. 

Bayındır, Tire, Ödemiş, ve Kiraz ilçelerinde elektrik faturasını ödeyemediği için 
çiftçinin elektriği kesilmekte, bu nedenle susuzluk tarımı yok ederken, hayvan besiciliği hatta 
insani ihtiyaçları su birikintilerine mahkum etmektedir. 

Masum elektrik faturaları fahiş gecikme zamlarıyla ödenemeyecek duruma gelmiştir. 

Kayıp ve kaçak elektrik oranının ülke genelinde %20'ye yaklaştığı, bazı illerde %70'i 
bulduğu ülkemizde; devletin gücü ege çiftçisine mi yetmekte, diğer yörelerdeki kaçak 
elektriğin intikamı İzmirli çiftçiden mi alınmaktadır? Soruları sorulmaktadır. 

SORULAR 

I - Çiftçiye yönelik ucuz enerji teinini konusunda bir çalışma var mıdır? 

2- Çiftçinin elektrik borçlarında bir indirim, en azından gecikme zamlarının iptali 
mümkün değil midir? 

3- Elektrik kesilmesi uygulanmasının ürün kaldırılması ve satılmasına kadar 
geciktirilmesi düşünülemez mi? 

4- Elektriği kesilen çiftçilerin miktarı, bunun Türk tarımına olacak etkileri konusunda 
bir araştırma yapılmış mıdır? 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Öze l l e ş t i rme İdaresi Başkanl ığ ı 
2 7 &zir»ı ?_0Ö3 

S A Y I : B.02. t .ÖİB.0.65.00.00/610 4 S 5 1 
K O N U : Soru Önergesi ~ " 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İzmir Mi l l e tvek i l i Sayın Kamil Erdal S İ P A H İ tarafından Türk iye Büyük M i l l e t Mecl i s i 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3787 esas sayılı yazı l ı soru Önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Özel leş t i rme İdaresi Başkanlığını İlgilendiren sorulara veri len cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Küresel ısınma ve geçen yılkı kuraklık ege çiftçisini diğer tarım girdilerindeki anormal 
artışlarla birlikte çok kötü bir duruma getirmiştir. 

Sebze-Mey vecitik ve Çiçekçilik alanlarında yoğun faaliyet gösterilen İzmir Küçük menderes 
havzasında Beydağt bölgesi hariç sulama sistemleri; Kuyu-pompa sistemine dayanmaktadır. 
Gittikçe derine çekilen su daha fazla enerji yani elektriği gerekli kılmaktadır. 

Bayındır, Tire, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde elektrik faturasını ödeyemediği için çiftçinin 
elektriği kesilmekte, bu nedenle susuzluk tarımı yok ederken, hayvan besiciliği hatta insani 
ihtiyaçları su birikintilerine mahkum etmektedir. 

Masum elektrik faturaları fahiş gecikme zamlarıyla ödenemeyecek duruma gelmiştir. 

Kayıp ve kaçak elektrik oranının ülke genelinde % 20'ye yaklaştığı, bazı illerde % 70'i 
bulduğu ülkemizde; devletin gücü ege çiftçisine mi yetmekte, diğer yörelerdeki kaçak 
elektriğin intikamı İzmirli çiftçiden mi alınmaktadır? Soruları sorulmaktadır. 

SORU l— Çiftçiye yönelik ucuz enerji temini konusunda bir çalışma var mıdır? 

C E V A P 1— 4628 sayılı Hlektrik Piyasası Kanunu v e ikincil mevzuat ı çerçevesinde fiyatlandırma 
Enerji Piyasası Düzen leme Kurulunca onaylanan tarifeler doğrultusunda belir lenmektedir . 

Tüketici lerin desteklenmesi hususu söz konusu Kanunun 13. maddesi c bendinde yer alan 
"Belir l i bö lge le rde v e / v e y a belirli amaçlara yönel ik olarak tüketicilerin desteklenmesi amacıyla 
sübvansiyon yapılması gerekt iğinde, sübvansiyonun fiyatlara müdahale edi lmeksiniz , miktarı ile 
esas v e usulleri Bakanl ığın teklifi v e Bakanlar Kurulu Kararı ile bel i r lenmek üzere söz konusu 
tüketicilere geri ö d e m e şekl inde." hükmü ile düzenlenmiştir. 

SORU 2— Çiftçinin elektrik borçlarında bir indirim, en azından gecikme zamlarının iptali 
mümkün değil midir? 

SORU S— Elektrik kesilmesi uygulanmasının ürün kaldırılması ve satılmasına kadar 
geciktirilmesi düşünülemez mi? 

C E V A P 2 , 3— Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.nİn anapara, gecikme zammı ve K D V ' d c n oluşan 
alacaklarının taksitlendirİlmesinde, 6183 sayılı A m m e Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Müşteri 
Hizmetleri Yönetmel iğ i hükümleri ile T E D A Ş Yönet im Kurulu Kararı ekinde yer alan 
"Taksitlendirme Uygulama Usul ve Esasları" çerçevesinde, tarımsal sulama ve köy içme suyu 
abonelerine ait enerji borçlarına 36 aya kadar taksitlendirme yapılabilmektedir. 

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmet le r i Yöne tme l iğ in in 24. maddesi gereğ i , elektrik borcunu 
zamanında ödemeyen abonelerin elektriği kesilir. Kesi len enerjisinin yeniden açılabilmesi için 
borcun ödenmesi gerekmektedir . Bu nedenle, mevzuat dışında bir uygulama yapılması mümkün 
değildir . 

SORU 4— Elektriği kesilen çiftçilerin miktarı, bunun Türk tarımına olacak etkileri konusunda 
bir araştırma yapılmış mıdır? 

C E V A P 4—Özelleştirme İdaresi Başkanlığında bu konuya ilişkin bilgi bulunmamaktadır. 

Bi lgi ler iniz i v e gereğini takdir v e tensiplerinize arz ederim. 
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34. - Zonguldak Milletvekili A li İhsan Köktürk un, TR T 'deki bazı görevlendirmelere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'ın cevabı (7/3790) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

T R T Genel Müdürü İbrahim Şahin'in "TRT'nin güçlü bir kadrosu var. 
Önemli olan bu kadroyu doğru kullanmak. Ben bu kadroyla 5-6 değil 40 
kanalı yönetirim" şeklindeki demeçleri basında yer almıştır. Ancak İbrahim 
Şahin bu demecinden sonra kuruma personel almaya devam etmiştir. Ayrıca 
Mehmet Yılmaz Küçük hukuki konularda, Fazlı Yıldız ise ihaleler ile ilgili 
konularda Genel Müdür Danışmanı olarak görevlendirilmiştir 

Bu bilgiler ışığında; 

1. T R T Genel Müdürü İbrahim Şahin, Mali Yardımcı, Hukuk Müşaviri ve 
Alım İkmal Dairesi Başkanlarını yetersiz bulduğu için mi Mehmet 
Yılmaz Küçük 'U hukuki konularda, Fazlı Yıldız ' ı ise ihaleler ile ilgili 
konularda Genel Müdür Danışmanı olarak görevlendirmiştir? 

2. Bu iki kişiye kurum tarafından herhangi bir ad altında bir ücret ödemekte 
midir? Ödemekte ise bu ücret kaç YTL 'd i r? Bu ücret aylık olarak mı 
ödenmektedir? 

3. 15.02.2008 tarihinde 2008/9 sayılı duyuruda ilan edilen danışman Fazlı 
Yı ld ız T R T ' n i n kadrolu personeli midir? 

4. Fazlı Yı ldız tüm ilahe dosyalarını görmekte midir? Kamu İhale Kanunu 
gereğince yaklaşık maliyetin gizliliği esas iken, alım ve karar sürecinde 
yer almayan bu k iş i , hangi sıfatla, ihale dosyalarını görmektedir? 

5. İhale dosyalarındaki bilgilerin kurum dışına sızdırılması gibi bir durum 
söz konusu olursa, Fazlı Yı ldız soruşturmaya dahil edilecek midir? 
Edilecekse hangi sıfatla dahil edilecektir? 

6. T R T Hukuk Müşavirliği'nde görevli avukatlar ve hukuk müşavirleri 
yetersiz midir? 

7. Mehmet Küçük'ün ya da Fazlı Yı ldız ' ın yürürlükteki mevzuata göre 
danışmanlık yapmalarına engel olacak bir görevleri var mıdır? 

8. T R T Genel Müdürü İbrahim Şahin'in hukuki konularda ve ihalelerle ilgili 
olarak iki danışman görevlendirmesinin gerekçeleri nedir? 

Ali İhsan K Ö K T Ü R K 
CHP Zonguldak Milletvekili 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.004/ 01189 

K o n u : 2 4 / 06/2008 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi :a) 10.06.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3790-6816/14322 sayılı yazı. 
b) 24.06.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090-04/2294 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK'ün Sayın 
Uaşbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/3790 esas numaralı yazılı soru 
önergesiyle ilgili olarak Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi vc gereğini arz ederim. 

EK: İlgi (b)yazı 
Türkiye Radyo-Telev izyon Kurumu 

Genel Müdür lüğü 
Hukuk Müşavirl iği 

P r o f . D r . M e B m e t A Y D I N 
Dev le t B a k a n ı 

SAVI : B .02 .2 .TRT.0 .61 .00 .00/ © *S C CA, ( 9 <f 
K O N U : 7/3790 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

72008 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I N A 
(Sayın Mehmet A Y D I N ) 

İlgi : 13.06.2008 tarih ve B.o2.0.004/01110 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK'ün vermiş olduğu 7/3790 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Mehmet Yılmaz KÜÇÜK ve Fazlı YnDIZ, 3056 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 
Başbakanlıkta görevlendirilmiş olup, ilgili mevzuat çerçevesinde Kurumla ilgili hususlarda ilgili 
Devlet Bakanına (Sayın Mehmet AYDIN) bilgi vermek üzere geçici olarak görev yapmakta olup, 
adı geçenlere herhangi bir ad altında ücret ödenmemektedir. 

Fazlı YILDIZ Kurumumuz kadrolu personeli olmayıp. Kurumca yapılan ihale dosyalarını ve 
yaklaşık maliyet hesaplarını görmemektedir. 

Kurumumuz Hukuk Müşavirliğinde görevli Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar, TRT Hukuk 
Müşavirliği Kuruluş ve Görev Esasları çerçevesinde görevlerini sürdürmektedirler. 

Arz ederim. 
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35.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bağış ve promosyon kabulüne, 
- Mersin Milletvekili İsa Gök 'ün, TRT Genel Müdürü hakkındaki bazı iddialara, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'ın cevabı (7/3794, 3829) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet 
Aydın tarafından yazılı o larak yanıtlanması isteğimi bi lgi ler inize sunarım. 

1 - Bakanlığınız v e y a bakanlığınıza bağlı ve ilgili ku rum ve kuruluşlar 
şu ya da bu a d altında herhang i bir bağış veya p romosyon kabu l 
etmiş midi r? 

2- Kabu l etmişse bunları hang i kişi, k u r u m ve kuruluşlardan almıştır? 
Bunların kabu l gerekçeleri ne lerd i r ve miktarları ne kadardır? 

3- Y i n e eğer kabu l edilmişse bu bağış ve p romosyon la r nasıl 
değerlendirilmiştir? 

4 - Bakanlığınız da başka kişi, k u r u m ya da kuruluşlara herhang i bir 
p o r m o s y o n vermiş ya d a h ibede bulunmuş mudu r? 

Saygılarımla. 23 Mayıs 2008 

Süleyman Yağız 
DSP İstanbul Milletvekili 
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T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından sözlü 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Görevden alınmasının ardından yargıya başvuran T R T Genel Müdür Yardımcısı Ümit 
Hatipoğlu'nun, Genel Müdür İbrahim Şahin ve ekibinin kendisine tehditle ve zorla feragat 
dilekçesi imzalattığı gerekçesiyle dava açtığına ilişkin haberler basında yer almaktadır. 

1- T R T Genel Müdürü atandığı günden bu yana kurum personelini görevden alma veya 
göreve atama uygulamalarını hangi yöntemlerle gerçekleştirmektedir? Sözkonusu 
yöneticinin açtığı davadan feragatte bulunması için kimler, ne şekilde devreye 
girmiştir? 

2- T R T Genel Müdürü, mali yardımcı Ümit Hatipoğlu'nun görevden alınması işleminin 
kendisi tarafından yapılmadığını açıklamaktadır ancak göreve atandığı günden bu yana 
kendi imzasıyla yapılan görevden alma ve yeni atama uygulamalarında hangi ölçütler 
dikkate alınmaktadır? T R T üst yöneticilerinden alındığı iddia edilen boş kâğıda atılan 
imzalar istifa dilekçesi olarak kullanılmış mıdır? 

İsa GÖK 
Mersin Milletvekili 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.004/01188 

Konu : 2 4 / 0 6 / 2 0 0 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 05.06.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6803 sayılı yazı. 
b) 24.06.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090-04/2295 sayılı yazı. 
c) 24.06.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/2296 sayılı yazı. 

İlgi (a) gereği Mersin Milletvekili İsa GÖK'ün vermiş olduğu 7/ 3829 esas nolu yazılı 
soru önergesi ile İstanbul Milletvekili Süleyman YAĞIZ'ın vermiş 7/3794 esas nolu yazılı soru 
önergesine ilgili olarak, Bakanlığım ilişkili kuruluşu Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğünün ilgi (b) ve (c) yazıları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK : İlgi (b) ve (e) yazılar Devlet Bakanı 

. T ü r k i y e Radyo-Televizyon K u r u m u 
Genel Müdürlüğü 
H u k u k Müşavir l iği 

S A Y I : B.02.2 .TRT.0.61.00.00/ o * I ^ . c*.., 
K O N U : 7/3794 sayı l ı Soru Önergesi Cevabı 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I N A 
(Sayın Mehmet A Y D İ N ) 

İ l g i : 06/06/2008 tarih ve B.02.0.004/001042 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman YAĞIZ'ın vermiş olduğu 7/3794 sayılı Soru Önergesi 
ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Kurumumuza herhangi bir nakdi bağış yapılmamış olup, ayni yardım olarak (örn: 
bilgisayar, yazıcı, elektron tüpü gibi) 2007 yılı için 570.517,96- YTL, 2008 yılı 16.06.2008 tarihi 
itibariyle 111.512,00-YTL tutarında bağış alınmıştır. Hibe edilen malzemelerin çok küçük 
tutarlarda ve çok sayıda, kurum ve kuruluş tarafından yapılmış olması nedeniyle, bağış yapanların 
isimleri listelenmemiştir. Söz konusu malzemeler ilgili birimlerde kullanılmak üzere aktife 
alınmıştır. 

Kurumumuz tarafından herhangi bir kişi veya kuruluşa hibe ya da nakdi promosyon 
verilmemiştir. 

Arz ederim. 

2ÜP..4/2008 

İbrdhjm Ş A H İ N 
GenX Müdür 
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• Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/o«io• " S / IP^I ̂  SJi/. .A/2008 
KONU : 7/3829 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi : 06/06/2008 tarih ve B.02.0.004/001042 sayüı yazınız. 

Mersin Milletvekili Sayın İsa GÖK'ün vermiş olduğu 7/3829 sayılı Soru Önergesi ile ilgili 
olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Personelin işe alınma, atanma, yer değiştirme, görevden alınma ve terfi işlemleri 2954 sayılı 
Türkiye Radyo-Televizyon Kanunu'nun 53 üncü maddesine göre yapılmaktadır. 

Ümit HATİPOĞLU'nun görevden alınma işlemi, Ali GÜNEY'in TRT Genel Müdür Vekili 
olarak görev yaptığı süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, adı geçenden zorla feragat dilekçesi ve 
üst düzey yöneticilerden boş kağıda istifa dilekçeleri alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 

Arz ederim. 

36.-Bursa Milletvekili Abdullah Özer 'in, Yenişehir ilçesindeki bir köprü sorununa ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı (7/3800) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın IÇ.i.sl«*ri Bakanı Sayın f$e.$\r A T A L A Y 
tarafından yaz ı l ı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin 

yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22.05.2008 
A b d u l l a h Ö Z E R 

B u r s a M i l l e t v e k i l i 

Bursa ili . Yenişehir i l ç e s i sınırlarında bulunan ova köyleri 
Yolören, Karasıl. Çeltikçi , Çardakköy vo i l çe belediye s ın ır lar ı içinde 
bulunan Uluköy1 de yaşayan vatandaşlar eski Tat Salça Fabrikası arkasında 
kalan geçiş güzergâhındaki köprüden uzun zamandır faydalanamamaktadır. 

Bu b i lg i l er doğrultusunda; 

1- Adı geçen bölgedeki köprünün onarımı ve bakımı için 
Bakanlığınızın herhangi bir talimatı olacak mı? 

2- Adı geçen bölgede yeni bir köprü yapımı konusunda girişimde 
bulunacak misiniz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.0.İLİ.0070001-303-2/^Qg^ 
Konu: Yazılı Soru Önergesi. 2-3 /06/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar vc Kararlar 
Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 05.06.2008 tarih ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02- 6803 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulup, ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen ve Bakanlığımca cevaplandırılması 
istenilen 3800 sayılı yazılı soru önergesi Bursa Valiliğine incelettirilmiş olup, alınan cevabi yazı 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : 
1- Bursa Valiliğinin yazısı 

T.C: > 
BURSA İL ÖZEL İDARESİ 

(Köye Yönelik Hizmetler Daire Başkanlığı) 

SAYI : M 16 0 İÖİ 0 06 01 00 - "2>oO - ^ O S Z -
KONU : Soru Önergesi. 

Beşir ATALAY 
Bakan 

..../..../2008 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
(İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 

ANKARA 
İLGİ : 12.06.2008 Tarih ve 303-2/3852 sayılı fax. 

Bursa Milletvekili Sayın Abdullah ÖZER tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan yazılı soru önergesinde, Bursa İli Yenişehir İlçesi sınırlarında bulunan ova 
köyleri Yolören, Karasıl, Çeltikçi, Çardakköy ve İlçe Belediye sınırları içinde bulunan Uluköy'de 
yaşayan vatandaşların geçişini sağlayan Tat Salça Fabrikası arkasında bulunan köprü ile ilgili 
olarak; 

20-25 Yıl önce yapılmış bulunan söz konusu köprünün eski olması ve zemininin oynak 
olması nedeniyle onarımı ve bakımı mümkün olmadığından yeni bir köprü yapımı konusunda İl 
Özel İdaresince girişimde bulunulmuş ancak ödenek temin edilemediğinden ve Yenişehir İlçesi 
mücavir alanı içinde kaldığından yapılamamıştır. Bahse konu köylere ulaşımın sağlanması için 
köprü kenarında 1 Km. asfalt yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesine çalışılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Süleyman Yağız 
DSP İstanbul Milletvekili 

1 - Bakanl ığ ın ız veya bakanl ığınıza bağlı ve ilgili kurum ve kuruluş lar 
ş u ya da bu ad altında herhangi bir bağış veya promosyon kabul 
e tmiş midir? 

2 - Kabul e t m i ş s e bunları hangi k iş i , kurum ve kuruluşlardan a lmış t ı r? 
Bun la r ın kabul gerekçeleri nelerdir ve miktarları ne kadardır? 

3- Y i n e eğer kabul ed i lmişse bu bağış ve promosyonlar nası l 
değerlendir i lmişt ir? 

4 - Bakanl ığ ın ız da başka kiş i , kurum ya da kuruluşlara herhangi bir 
pormosyon vermiş ya da hibede bu lunmuş mudur? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Say. :B.07.0.PER.0.16/ 0 1 . 0 7 . 2 0 0 8 * 0 1 8 0 2 4 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 05/06/2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3824-6790/14257 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman YAĞIZ'ın Bakanlığıma tevcih ettiği 7/3824 Esas 
no'lu yazılı soru önergesine ilişkin hususlar değerlendirilmiştir. 

Bakanlığımız ve bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından 20/07/2007 tarihli ve 26588 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile belirlenen hususlar 
çerçevesinde çeşitli bankalarla yalnızca Maaş Protokolü imzalanmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

- 1063 -

57.- istanbul Milletvekili Süleyman Yağız 'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin sorusu ve Ma
liye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/3824) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soru la r ım ın , Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan 
tarafından yazı l ı olarak yanıt lanması isteğimi bilgilerinize s u n a r ı m . 

Saygı lar ımla. 23 May ıs 2 0 0 8 
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Adana Milletvekili ' 

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9'uncu maddesi l'inci fıkrası (e) bendinde "Sulak 

alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır" ve 3'üncü maddesi 

l'inci fıkrası (d) bendinde "Yapılacak ekonomik faaliyetlerin faydası ile doğal kaynaklar 

üzerindeki etkisi sürdürülebil ir kalkınma ilkesi çerçevesinde uzun dönemli olarak 

değerlendirilir"denilmektedir. Ayrıca, 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğl'nin 18'inci maddesi ile 

"mutlak koruma bölgelerinde", 19'uncu maddesi ile "sulak alan bölgelerinde", 20'nci 

maddesiyle "ekolojik etkilenme bölgelerinde" yapılaşma yasağı getirilmiş, 21'incl maddesi ile 

"tampon bölgelerde" yapılaşma Bakanlık iznine bağlanmıştır. 

Buna istinaden; 

1 . Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

tarafından 12.10.2004 tarihinde koruma altına alınarak T u z l a Sulak Alanı Koruma Bölgesi' 

ilan edilen Muğla ili Milas ilçesi Metruk Tuzlası Sulak Alanının bulunduğu bölgede Ağaoğlu 

İnşaat A.Ş. ve Net Holding A.Ş. tarafından yapılan golf alanı ve villalar için ÇED raporu 

hazırlanmış mıdır? 

2. Bakanlığınızca söz konusu bölgeye kurulacak golf tesisi ve villalar için ilgili 

şirketlere yapılaşma izni verilmiş midir? 

3. Yapılmakta olan golf sahası ve villaların sulak alandaki kuş popülasyonunda, 

yuvalama alanlarında ve florada oluşturacağı zarar konusunda Bakanlığınızca yapılmış bir 

araştırma/inceleme mevcut mudur? 

4. Yapılmakta olan golf sahası ve villaların, 260 kuş türünün uğrak alanı olan söz 

konusu sulak alanda uzun dönemli etkileri konusunda Bakanlığınızca yapılmış bir 

araştırma/inceleme mevcut mudur? 

38. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, bir sulak alan koruma bölgesinde golf tesisi ve villa ya-
pılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakam Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/3851) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.28.05.2008 
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T.C. 
Ç E V R E V E ORMAN B A K A N L I Ğ I 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-^/£ 
Konu : Hulusi GÜVEL' in 

7/3851 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 16.06.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6827 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL' in 7/3851 esas sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL' İN 
7/3851 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU l._Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü tarafından 12,10.2004 tarihinde koruma altına alınarak "Tuzla Sulak Alam 
Koruma Bölgesi" ilan edilen Muğla İli, Milas İlçesi Metruk Tuzlası Sulak alanını bulunduğu 
bölgede Ağaoğlu İnşaat A.Ş. ve Net Holding A.Ş.tarafından yapılan golf alanı ve villalar için 
ÇED Raporu hazırlanmış mıdır? 

CEVAP 1. "Turizm Kenti Projesi"ne ilişkin olarak, 10.12.2007 tarihinde 
Bakanlığımıza Proje Tanıtım Dosyası sunulmuş ve ÇED Yönetmeliği'nin 8 inci maddesi 
gereğince ÇED Raporunu İnceleme-Değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 
13.05.2008 tarihinde yapılan ikinci toplantıda; ÇED Yönetmeliği'nin 12 inci maddesi uyarınca 
İnceleme Değerlendirme Sürecinin proje alanının bir kısmının, "Metruk Tuzlası Sulak Alanı 
Ekolojik Etkilenme Bölgesi" ve Metruk Tuzlası Sulak Alan Tampon Bölgesi sınırlan 
içerisinde bulunması nedeniyle; Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinin 5,18,19,20 ve 21. 
Maddeler çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

SORU l.JBakanlığımzca söz konusu bölgeye kurulacak golf tesisi villalar için ilgili 
şirketlere yapılaşma izni verilmiş midir? 

CEVAP 2. ÇED Yönetmeliği'nin 6 ıncı maddesinde Bu Yönetmeliğe tabii projeler 
için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça; bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım 
ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ibaresi yer almaktadır. Söz konusu proje ile 
ilgili olarak ÇED Yönetmeliği'ne göre Bakanlığımızca ÇED Olumlu-ÇED Olumsuz/ ÇED 
Gerekli Değildir-ÇED Gereklidir Kararı verilmemiş olup, bahse konu izin meri mevzuat 
çerçevesinde ilgili idareler tarafından verilmektedir. 

SORU 3. Yapılmakta olan golf sahası ve villaların sulak alandaki kuş 
popu losyonunda, yuvalama alanlarında ve florda oluşturacağı zarar konusunda 
Bakanlığınızca yapılmış bir araştırma/inceleme mevcut mudur? 

SORU 4. Yapılmakta olan golf sahası ve villaların 260 kuş türünün uğrak alanı olan 
söz konusu sulak alanda uzun dönemli etkileri konusunda Bakanlığınızca yapılmış bir 
araştırma /inceleme mevcut mudur? 

CEVAP 3,4. ÇED Yönetmeliği'nin 12 inci maddesi uyarınca konu ile ilgili komisyon 
üyeleri davet edilmiş olup, eksiklikler tamamlanıp süreç başladığında; gerekli inceleme ilgili 
komisyon üyeleri tarafından yapılacaktır. 
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Abdullah ÖZER 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili Karacabey ilçesi sahillerinden gece 01.00 sularında başlamak üzere sabaha kadar kaçak kum 
kosterleri tarafından düzenli olarak denizden kum çekildiği tespit edilmiştir. Karacabey boğazında bulunan iki 
doğal dalyan ve deniz arasında 150-200 metrelik bir kara girişi varken bu mesafe kaçak kum çekme işlemi 
sonucunda 1 metreye kadar düşmüştür. Durum öylesine vahim bir boyuta ulaşmıştır ki; bölgede bulunan deniz 
fenerinin de şu an sular altında kaldığı tespit edilmiştir. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan bölge halkı ise 
balık türlerinde ciddi kayıplar olduğunu belirtmektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

1- Bakanlık olarak Karacabey boğazında detaylı bir keşif çalışması yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

2- Karacabey Boğazından kaçak kum çeken kosterler ile ilgili ne gibi bir önlem almayı 
düşünüyorsunuz? 

3- Bölgede oluşan çevre tahribatının telafisi için ne gibi çalışmalarınız olacak? 
t 

4- Doğal dengenin bozulması sonucunda adı geçen bölgede bazı balık türlerinin kaybolması ile ilgili ne 
gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

- 1 0 6 7 -

39.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer 'in, Karacabey sahillerinden kaçak kum çekilmesine iliş
kin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/3853) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 27.05.2008 
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ÇTv.ıi vc Orman T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı 
Konu 

B. 18.0.BHİ.0.00.00/610.01 - £o 2 . 
Abdullah ÖZER' in 
7/3853 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesi 

27:./^"./2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 16.06.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6827 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan. Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER' in 7/3853 esas sayılı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

SORU 1. Bakanlık olarak Karacabey Boğazında detaylı bir kesif çalışması yaptırmayı 
düşünüyor musunuz? 

SORU 2. Karacabey Boğazında kaçak kum çeken kösler ile ilgili ne gibi bir önlem 
almayı düşünüyorsunuz? 

SORU 3. Bölgede oluşan çevre tahribatının telafisi için ne gibi çalışmalarınız olacak? 

SORU 4. Doğal dengenin bozulması sonucunda adı geçen bölgede balık türlerinin 
kaybolması ile ilgili önlemler almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1,23,4. Bursa tli, Karacabey İlçesi, Ekinli Köyü Arapçiftliği Mevkiinde 
AR:79451 ruhsat numaralı sahanın, 10 hektarlık kısmında Rafı ALTINOK tarafından 
işletilmesi planlanan I (a) Grubu Maden Üretimi Projesi hakkında, Bakanlığımızca 
02.09.2005 tarihinde ÇED Gerekli Değildir Karan verilmiştir. 

Bahse konu mevkide, İl Müdürlüğümüz elemanlarınca yapılan denetimde, Firmanın 
Projç Tanıtım Dosyasında taahhüt ettiği hususlara uymadığı tespit edilmiş olup; Proje Tanıtım 
Dosyasındaki koordinatlara ve taahhütlere uygun olarak işletmenin çalıştırılması gerektiği, 
aksi takdirde, yürürlükte mevzuat hükümleri kapsamında yaptırım uygulanacağı 19.06.2008 
tarihli ve 4127 sayılı yazıyla ilgiliye bildirilmiştir. 

Arz ederim. 

Cevabi yazı 
EK 

Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULLAH ÖZER' İN 
7/3853 ESAS NUMARALI YAZ1LISORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 
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40.- Yalova Milletvekili Muharrem ince 'nin, TRT Genel Müdürü hakkındaki bazı iddialara iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'ın cevabı (7/3859) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 26.05.2008 

" T R T Genel Müdürü İbrahim Şahin.'in T R T mensuplarıyla Adnan Öztrak Konferans 
Salonu'nda yaptığı toplantılarda, T R T aleyhine haber çıkan gazetelerin yöneticileri ile 
konuşarak onlara; "Artık T R T gibi bir düşmanınız var diyorum, bu konuşmamdan sonra T R T 
ile ilgili olumsuz haberler hemen kesiliyor" dediğine ilişkin basında haberler çıkmıştır. 

1- T R T Genel Müdürü T R T çalışanlarına gazete yöneticilerine T R T gibi bir düşmanınız 
var dediği yönünde basında çıkan haberler doğru mudur? 

2- İbrahim Şahin yaptığı olumsuzlukların basında yer almasından niçin rahatsız 
olmaktadır? 

3- 70 milyonun ortak malı olan TRT'de olan bitenden halkın haberdar olmasının ne gibi 
sakıncası vardır? 

4- T R T Genel Müdürü İbrahim Şahin'in birden fazla kurumda yönetim kurulu üyesi 
olarak görev yaptığının ortaya çıkması üzerine bu konuya ilişkin haberlerin yer aldığı 
gazetelerin sahibi ve yöneticileri hakkında dosya hazırlanması için bir genel müdür 
müşaviri ile bir genel müdür uzmanına talimat verildiği yönündeki iddialar doğru 
mudur? 

5- T R T Genel müdürü İbrahim Şahin, Türk Telekom, Avea, Golf Federasyonu yönetim 
kurulu üyeliği ile Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nın da Mütevelli 
Heyeti üyeliği karşılığında ne kadar aylık maaş (her biri için ayrı ayn belirtilmesi 
suretiyle) almaktadır? 

6- Anayasaya ve T R T yasasına aykırı olan bu duruma karşın İbrahim Şahin niçin 
görevden alınmamıştır? ' ' 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.004/01190 

Konu : 2 4 / 0 6 / 2 0 0 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 16.06.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6827 sayılı yazı. 
b) 24.06.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/2293 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin vermiş olduğu 7/3859 esas 
nolu yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu üenel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK : İlgi (b) yazı 

• Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B .02.2.TRT .0.61.00.00/O^O.OL, | IX**! 3> 
KONU : 7/3859 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi: 10/06/2008 tarih ve B.02.0.004/01140 sayılı yazına. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin vermiş olduğu 7/3859 sayılı Soru önergesi 
ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Basında çıktığı belirtilen ve som önergesinde yer alan iddiaların gerçekle bir ilgisi 
bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

- 1 0 7 0 -

L4/.İ./2008 



TBMM B: 124 1 . 7 . 2 0 0 8 

41.-Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, hazır giyim sektörünün sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/3889) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruları, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Yurt içinde başta İşçilik ve enerji olmak üzere girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte her 

sektörde olduğu gibi hazır giyimde de iç üretim yavaşlamıştır. Bu da ürünü ucuza mal eden rakip 

ülkelerin daha karlı çıkmasını sağlamıştır. Bunların yanı sıra kotaların kalkması, maliyet artışının 

önüne geçilememesi hazır giyim sektörünü karamsarlığa sürüklemektedir. 2001 'de 190 milyon dolar 

civarında olan hazır giyim ithalatı her geçen yıl artış göstermiş, 2005 yılında 686 milyon doları bulan 

ithalat bugün resmi rakamlarla 1 milyar dolara ulaşmıştır. Bu çerçevede; 

1. Tekstilcilerimizin, hazır giyim sektöründe rekabet edebilecek duruma getirilebilmesi ve üretimin 

daha az maliyetle arttırılması için ne gibi çalışmalar yapılacaktır? 

2. Kotaların kalkmasının, Çin tekstil ürünlerinin iç pazara girmesinin, maliyet artışının önüne 

geçilememesinin üreticimize verdiği zarar göz ününe alındığında özellikle hazır giyim sektöründe 

ne gibi çözümler üretilecektir? Bu çözüm ve projelerin kapsamı ne olacaktır? 

3. Gümrük Birliği çerçevesinde kotaların kaldırılması uygulamasının hazır giyim sektörüne verdiği 

zararı gidermek için ne gibi çalışmalar yapılacaktır? 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 1 4 0 B H İ 0 0000 0 2 - ^ 2 . i 21 06- 2008 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 16.06.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3889-6842714386 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'un, "Hazır giyim sektörünün 
sorunlarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3889) esas nolu yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

O . 

Zafer Ç A Ğ L A Y A N 
Sanayi ve T icaret Bakam 

Ek: ı önerge cevabı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. NEVİN GAYE ERBATUR'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Ülkemizde işçilik ve enerji girdi maliyetlerinin artması sonucunda her sektörde olduğu 
gibi hazır giyim sektöründe de üretim azalmasına neden olduğu, ucuza mal eden rakip 
ülkelerin karlı çıktığı, kotaların kalkması, maliyet artışının önüne geçilememesi sonucunda 
hazır giyim sektörünün karamsarlığa sürüklendiği ithalatın zaman içersinde artış gösterdiği. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Tekstilcilerimizin, hazır giyim sektöründe rekabet edebilecek duruma 
getirilebilmesi ve Üretimin daha az maliyetle arttırılması için ne gibi çalışmalar 
yapılacaktır? 

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Nazım EKREN Başkanlığında 27.03.2008 tarihinde 
gerçekleştirilen Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu (ESDK) Toplantısında Türk 
Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim ve Deri Sanayinin ekonomik sorunlan ve çözüm önerileri 
masaya yatırılmıştır. ESDK toplantısında Türk Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sanayinin 
dünyadaki ve çevre ülkelerdeki gelişmeler etkisindeki yeni rekabet şartlarına uyum sağlamak 
için dönüşmek zorunda olduğu tespit edilerek Değişim ve Dönüşümün yönetilebilmesi için bir 
strateji belgesinin hazırlanmasının koordinasyonunu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı üstlenmiştir. 

Bakanlığımız, özel sektör ve kamunun katılımcılarından oluşmuş bir paydaş grubu ile 
işbirliği içinde, sektörün acil, kısa ve orta vade ihtiyaçlarını dikkate alan; kısaca 3D (Değişim, 
Dönüşüm, Destek) olarak adlandınlan bir strateji hazırlamıştır. 

Hazırlanan bu strateji belgesi 21.04.2008 tarihinde yapılan Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu (EKK) toplantısında görüşülmüştür. Bu toplantıda dile getirilen revizyonlar 
tamamlanmış olup, EKK toplantısında tekrar görüşülecektir. 

2- Kotaların kalkması, Çin tekstil ürünlerinin iç pazara girmesinin, maliyet artışının 
önüne geçilememesinin üreticimize verdiği zarar göz önüne alındığında özellikle hazır 
giyim sektöründe ne gibi çözUmler üretilecektir? Bu çözüm ve projelerin kapsamı ne 
olacaktır? 

Tekstil Giyim Anlaşması (TGA) sonrası dönemde tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde 
ithalat artışının ivmesi giderek yükselmiş ve değer bazında ithalat artış hızı 2005, 2006 vc 
2007 yıllannda tekstil ürünlerinde sırasıyla yüzde 6, yüzde 7 ve yüzde 29, konfeksiyon 
ürünlerinde ise yüzde 21, yüzde 38 ve yüzde 46 oranlarına ulaşmıştır. İthalattaki bu artış 
sektörün korunma taleplerinde de benzer bir artışa yol açmıştır. 

Sektörün bu çerçevedeki sıkıntılarına yönelik olarak yürütülen faaliyetler aşağıda yer 
almaktadır: 

a. Çin Menşeli Ürünlere Karşı Korunma: 

TGA sonrası dönemde sektörde yaşanacak olan hızlı ithalat artışının sektöre verebileceği 
zararın zamanında öngörülmesi nedeniyle, 2005 yılı başında Çin'in DTÖ'ye katılımına dair 
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Çalışma Grubu Raporunun 242'inci Paragrafı hükmünden yararlanılarak Çin menşeli ürünlere 
karşı ithalatta miktar kısıtlaması uygulaması başlatılmıştır. 

Bu çerçevede alman önleme 2006, 2007 ve 2008 yıllarında da devam edilmiş olup, 
halihazırda 2007/6 sayılı Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve 
Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile toplamda 633 eşya kaleminde yer alan Çin menşeli 
tekstil ve konfeksiyon ürününün ithalinde miktar kısıtlaması uygulanmaktadır. 

b. Kayda Alma Uygulaması: 

Yine TGA sonrasında, 1 Ocak 2005 tarihinde miktar kısıtlamalarının kalkmasıyla oluşan 
piyasa koşullarının yerli sanayiye muhtemel etkilerinin yakından izlenmesini temi nen kayda 
alma uygulaması başlatılmış olup, halen İthalat Rejimi Kararı'na istinaden çıkartılan Tekstil 
ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2008/21 sayılı Tebliğ ile toplam 1715 
eşya kaleminde yer alan tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde kayda alınma uygulamasına 
devam edilmektedir. 

c. Diğer Korunma ve Gözetim önlemleri: 

., • 95/6815 sayılı Karar'a istinaden çıkartılan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında 
Gözetim vc Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında 2008/1 ve 2008/2 sayılı 
Tebliğler ile 24 kategoride Beyaz Rusya'ya ve 2 kategoride Özbekistan'a yönelik kota 
uygulanmaktadır. 

95/6816 sayılı Karar'a istinaden çıkartılan İkili Anlaşmalar, Protokoller Veya Diğer 
Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim 
Ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında 2008/3 sayılı Tebliğ ile K.Kore'ye 
48 kategoride kota uygulaması devam etmektedir. 

2004/21 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ uyarınca, Özbekistan ve 
Türkmenistan menşeli kategori l 'de yer alan pamuk ipliği ile Özbekistan menşeli kategori 
3'te yer alan sentetik liflerden mensucat ürünleri ithalatında gözetim uygulaması 
bulunmaktadır. 

İran Menşeli Naylon Tekstürize İplik İthalatına Yönelik Olarak Gözetim Önlemi 
Alınmasına İlişkin 2001/6 sayılı Tebliğ ile bu ülkeye yönelik gözetim önlemi uygulaması 
devam etmektedir. 

İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin 2006/10614 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile İran İslam Cumhuriyeti menşeli naylon iplik ithalatında brüt kg başına 1,5 ABD 
Dolan tutarında ek mali yükümlülük uygulanmaktadır. 

d. Dampinge Karşı Önlemler: 

Ülkemizde, ithalatın dampingli fiyatlarla gerçekleşmesi ve bunun sonucunda yerli üretim 
dalında zarara neden olması durumunda 'İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 
Mevzuat' etkin bir şekilde uygulanmaktadır. 

Yürürlükte bulunan tekstil ürünlerine karşı önlemler, dampinge karşı alınan önlemlerin 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Halihazırda, 93 ülkeye karşı yürürlükte bulunan 
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dampinge karşı önlemlerin 30'u tekstil ürünlerine ilişkin olup, 2 ülkeye karşı ise önlemlerin 
etkisiz kılınmasına karşı vergi yürürlüktedir.. Ayrıca, 3 adet nihai gözden geçirme 
soruşturması ile 5 adet damping soruşturması devam etmektedir. Yine, 3 ayrı tekstil ürününe 
ilişkin bütün ülkelere karşı Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen referans fiyat 
uygulaması bulunmaktadır. Önleme konu olan tekstil ürünleri; suni elyaf, iplikler, mensucat 
ve tekstil yan sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Bu çerçevede, tekstil sektöründe yerli 
üreticilerimizin özellikle Uzakdoğu ülkelerinden kaynaklanan haksız dış rekabetin 
etkilerinden korunması sağlanmıştır. 

Bununla birlikte, 2008/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 
yürürlükte bulunan 4 ayn tekstil ürünü için dampinge karşı önlemlerin etkinliğini takip etmek 
amacıyla önlemlere tabi ürünlerin farklı ülke menşeli beyan edilenlerinin ithalatı 
izlenmektedir. 

Ayrıca, tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında gerçek maliyetleri baz alarak ürün 
kıymetinin beyanını sağlamak amacıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda ve ilgili 
meslek kuruluşlarının da işbirliği ile çalışmalar yürütülmekte ve Gümrük Müsteşarlığı 
tarafından uygulanmaktadır. 

3- Gümrük Birliği çerçevesinde kotaların kaldırılması uygulamasının hazır giyim 
sektörüne verdiği zararı gidermek için ne gibi çalışmalar yapılacaktır? 

Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması hükümleri gereğince korunma 
önlemleri Gümrük Birliği taraflan da dahil olmak üzere tüm ülkeleri kapsayacak şekilde 
uygulanabilmektedir. Ülkemizde korunma önlemlerinin uygulama usul ve esasları bahse konu 
Anlaşma ve İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı ile belirlenmiş olup, gerekli koşulların 
oluştuğunun tespiti halinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca korunma önlemleri soruşturması 
başlatılması mümkündür. 

1/95 sayılı Karar'ın "OGT ve tercihli tarife politikaları" başlıklı 16. maddesinin, günün 
koşullanna ve değişen konjonktüre göre, Türkiye'nin ticari alandaki menfaatlerini gözetecek 
şekilde revize edilmesini teminen AB Komisyonu ile müzakereler yapılabilecektir. 
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42.-Adana MületvekUi Hulusi Güvel 'in, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/3891) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Said Yazıcıoğlu tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.26.05.2008 

25.04.2004 tarih ve 25564 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Diyanet işleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 

6'ncı maddesi 2'nci fıkrası (g) bendinde bayan din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmenin 

koşulları düzenlenmektedir. 

1. Bakanlığınıza bağlı Diyanet işleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı 

teşkilatında kadın din uzmanı olarak kaç personel istihdam edilmektedir? 

2. Bakanlığınıza bağlı Diyanet işleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı 

teşkilatında toplam kaç personel istihdam edilmektedir? 

3. Yönetim hizmetleri grubu, araştırma ve planlama hizmetleri grubu, bilgi işlem 

hizmetleri grubu, idari hizmetler grubu, din hizmetleri grubu, unvan değişikliği suretiyle 

atama yapılan kadrolarda ayrı ayrı belirtilmek üzere Bakanlığınıza bağu,. Diyanet işleri 

Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında kaç kadın personel istihdam edilmektedir? 

4. Bakanlığınıza bağlı Diyanet işleri Başkanlığı merkez, taşra ye yurtdışı 

teşkilatında şef ve üzeri kadrolarda istihdam edilen kadın personel sayısı kaçtır? 

Adana Milletvekili 
S 

Bu itibarla; 

- 1 0 7 6 -



TBMM B: 124 1 . 7 . 2 0 0 8 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 9 / O . 3 . / k 6 2 2^ İt t / 2 0 0 8 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 16.06.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/3891-6850/14394 sayılı yazı. 
b) 24.06.2008 tarih ve B.02.1 .DİB.0.65.05-719-704 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/3891 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığından alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. {/L^^^A^/^OC^-^^Z^^^ 
Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DlB.0.65.05-719-?-o£j 2*J../06/2008 
Konu : Soru önergesi. 

DEVLET BAKANLİĞİNA 

İlgi: 18/06/2008 tarihli ve B.02.0.009/031/1462 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere, ilgi 
yazı ile istenilen bilgiler, ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Prof. DtTaI İ BARDAKOĞLl 
Diyanet İşleri Başkanı 

Ek: Bilgi Notu 
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T.C. 
T.B.M.M. 

YAZILI SORULARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Önergeyi veren Milletvekili: 

Önergenin Konusu 

Önerge Esas No : 

Hulusi GÜVEL 
Adana Milletvekili 
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı 
teşkilatında istihdam edilen kadın personel sayısı 
7/3891 

SORULAR 

25.04.2004 tarib ve 25564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliğinin 6'ncı maddesi 2'nci fıkrası (g) bendinde bayan din hizmetleri 
uzmanı olarak atanabilmenin koşullan düzenlenmektedir. 

Bu itibarla; 
1. Bakanlığınıza bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında 

kadın din uzmanı olarak kaç personel istihdam edilmektedir? 

2. Bakanlığınıza bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında 
toplam kaç personel istihdam ecülmekledir? 

3. Yönetim hizmetleri grubu, araştırma ve planlama hizmetleri grubu, bilgi işlem 
hizmetleri grubu, idari hizmetler grubu, din hizmetleri grubu, unvan değişikliği 
suretiyle atama yapılan kadrolarda ayn ayn belirtilmek üzere Bakanlığınıza bağlı 
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında kaç kadm personel 
istihdam edilmektedir? 

4. Bakanlığınıza bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra vc yurtdışı teşkilatında şef 
ve üzeri kadrolarda istihdam edilen kadm personel sayısı kaçtır? 

CEVAPLAR 

1. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında kadm din hizmeüeri 
uzmanı olarak 60 personelimiz görev yapmaktadır. 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında toplam 84 195 personel 
istihdam edilmektedir. 

3. Diyanet İşleri Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 97; Din Hizmetleri 
Sınıfında 3564; Teknik Hizmetler Sınıfında 7; Sağlık Hizmetleri Smınnda 8; 
Yardımcı Hizmetler Sınıfında 34 olmak üzere toplam 3710 kadm personel istihdam 
edilmektedir. 

4. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında şef ve üzeri kadrolarda 
istihdam edilen kadm personel sayısı 320'dir. 
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43-izmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanının görevden 
alınmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/3893) 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Hayati YAZICI 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. .. . 

59. AKP Hükümetinde Gümrüklerden sorumlu Bakan Sayın Tüzmen ve 
Müsteşarının, bir şirketten 1 milyon dolar rüşvet aldıklarını içeren ihbar mektubunu 
işleme koyan Teftiş Kurulu Başkanı'nın, Bakan tarafından görevden alındığı hatırlardadır. 

Mahkeme kararı ile görevine dönen Teftiş Kurulu Başkanı, bu kez de bir AKP 
Milletvekili hakkındaki çay kaçakçılığı iddialarını savcılığa intikal ettirdiği ve mevcut 
Müsteşarı da kapsayan yolsuzluk, kaçakçılık ve rüşvet iddialarını soruşturmak istediği 
nedeniyle görevden alınmıştır. 

Üstelik, Müsteşarı da kapsayan yolsuzluk ve rüşvet iddialarını içeren dosya, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığından, Teftiş 
Kuruluna intikal ettirilmiştir. Dolayısıyla, yolsuzluk, kaçakçılık ve rüşvet iddialarının 
araştırılmasına onay vermek yerine, Teftiş Kurulu Başkanı'nın görevden alınması, kafaları 
karıştırmıştır. 

1- Müsteşarı da kapsayan yolsuzluk, kaçakçılık ve rüşvet iddialarını incelemek-
soruşturmak isteyen Gümrükler Teftiş Kurulu Başkanı neden görevden alındı? 

2- Teftiş Kurulu Başkanına kıdem durdurma cezası veren Merkez Disiplin Kurulu 
üyelerinin, önceden değiştirilerek soruşturulan kişilerden oluşturulduğu doğru mu? 

3- Teftiş Kurulu Başkanının görevden alınmasına neden olan ve Müsteşarı da 
kapsayan yolsuzluk, kaçakçılık ve rüşvet dosyasının Emniyet Genel Müdürlüğünden 
gönderildiği doğru mu? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Saygılarımla, 

İzmir Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

x n / r f f 2.57/.C&2008 
SAYI :B.02.0.002-4v59 & 
KONU : Soru Önergesi 7/3893 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin, 16.06.2008 tarih ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/3893-6896/14543 sayılı yazısı, 

b) Gümrük Müsteşarlığının 24.06.2008 tarih ve B.02.1.GÜM.0.06.00.01/10-67-
15625 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/3893 sayılı 
yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Hayâtr" 
Ek: İlgi (b) yazı soru önergesi cevabı Devlet BaNlnı ve 

Başbakan Yardımcısı 
T.C. 

BAŞBAKANLİK 
Gümrük Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.01.1/10-67 

Konu : 7/3893 Sayılı Soru Önergesi 

015625 2 4 . 0 6 . 2 0 0 8 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: 16.06.2008 tarihli ve B.02.0.002-1297 sayılı yazılan. 

İlgide kayıtlı yazı eki, İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından yöneltilen 7/3893 sayılı 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Bahse konu Teftiş Kurulu Başkanının, Gümrük Müsteşarlığının yeniden yapılandırılmasına 
ilişkin olarak hazırlanan "Gümrük Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı Taslağı" hakkında Müsteşarlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı 
esnasında; amirine karşı sergilediği tutum ve davranışları nedeniyle, Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Başkanlığı Başmüfettişliği tarafından yapılan soruşturma neticesinde; ilgilinin 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin fiil 
ve hallerine uyan (d) ve (1) alt bentlerinde yer alan fiilleri uyannea, "Kademe İlerlemesinin 
Durdurulması" cezası ile tecziyesi teklif edilmiştir. 
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Bunun üzerine, ilgilinin 16/04/2008 tarihli savunması alınarak, yapılan inceleme ve 
değerlendirme sonucunda, Müsteşarlık Merkez Disiplin Kurulunun 05/05/2008 tarihli ve 
2008/3 sayılı Karan ve Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının (Sayın Hayati 
YAZICI) 08/05/2008 tarihli ve B.02.GÜM.0.71.00.08/MDK sayılı Onayı ile 657 sayılı 
Kanun'un 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin fiil ve hallerine uyan (d) ve 
(1) alt bentleri uyannea (1) yıl süreyle Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile 
cezalandırılmasına; ancak bu cezanın, ilgilinin ilerleyebileceği kadronun son kademesinde 
bulunması nedeniyle, brüt aylığının 1/4'ü oranında kesilmesi şeklinde uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Anılan cezadan sonra, görevin önem ve özelliği de dikkate alınarak, 657 sayılı Kanunun 76 
ve 132 nci maddeleri de göz önünde bulundurularak, ilgilinin Teftiş Kurulu Başkanlığı 
görevinden alınması uygun görülmüş olup, ilgilinin görevden alınmasının Müsteşan da 
kapsadığı iddia olunan soruşturmalarla bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Aynca, bilindiği üzere, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişleri sevk ve idare eden bir birim 
amiri olup, inceleme ve soruşturmalar, idaremizde Teftiş Kurulu Başkanı tarafından değil, 
ilgili müfettişler ya da kontrolörler tarafından yerine getirilmektedir. 

2. Müsteşarlığımız Merkez Disiplin Kurulu; 17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan ve 24.10.1982 gün ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde, Devlet Bakanlığı Makamının (Sn. Kürşad TÜZMEN) 14.07.2007 tarihli 
Onayı ile anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereği 2 yıl için personel işlerinden sorumlu 
Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığının en kıdemli Başkan 
Yardımcısının, Hukuk Müşavirliğinden bir Hukuk Müşavirinin, Gümrükler Genel 
Müdürlüğünden personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının, Personel Dairesi 
Başkanlığından Personel Dairesi Başkanının asıl üye, Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğünden personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının yedek üye olarak 
katılması ile oluşturulması uygun görülmüştür. 

Bu Onaya göre oluşturulan Merkez Disiplin Kurulu'nun unvana göre sayılan üyeleri 
dışında kalan ve görev süreleri dolan üyelerinin belirlenmesi için Devlet Bakanlığı ve 
Başbakan Yardımcılığı Makamının 17.04.2008 tarihli Onayı ile Teftiş Kurulu 
Başkanlığının bu tarihteki Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gümrük Başmüfettişi 
Hacı Hakan Murat ÖZSOY asıl üye, Gümrük Başmüfettişi Hayrettin COŞKUN ise yedek 
üye olarak; Hukuk Müşavirliğinden Hukuk Müşaviri Ömer Lütfı PEKER asıl üye, Suavi 
ÖNAL ise yedek üye olarak iki yıllığına görevlendirilmişlerdir. 

Buna göre, Müsteşarlığımız Merkez Disiplin Kurulu personel işlerinden sorumlu Müsteşar 
Yardımcısı İbrahim ŞENEL'in başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığından Başkan 
Yardımcısı Gümrük Başmüfettişi Hacı Hakan Murat ÖZSOY asıl üye, Başkan Yardımcısı 
Gümrük Başmüfettişi Hayrettin COŞKUN yedek üye, Hukuk Müşavirliğinden Hukuk 
Müşaviri Ömer Lütfı PEKER asıl üye, Suavi ÖNAL yedek üye, Gümrükler Genel 
Müdürlüğünden personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif KÜMBÜL, 
Personel Dairesi Başkanı Mehmet ERGÜN ve yedek üye olarak Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğünden personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
GÜZEL'den oluşmaktadır. Dolayısıyla Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin önceden 
değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. 
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Kurul'a katılan üyelerin dosyalarının incelenmesinden, Kurul'un toplandığı tarih itibarıyla 
Kurul üyeleri hakkından adli ve idari bir soruşturma da bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Teftiş Kurulu Başkanının görevden alınma gerekçesi birinci maddede belirtilmiş olup, 
başka bir nedeni ve başka bir konuyla ilgisi bulunmamaktadır. 

Müsteşarı da kapsayan yolsuzluk, kaçakçılık ve rüşvet dosyası şeklinde bir dosya mevcut 
olmadığı gibi, Emniyet Genel Müdürlüğünden böyle bir dosya da gönderilmiş değildir. 

Bununla birlikte, Aziz EREN müstear isimli ve daha önce de 2006 yılında vermiş olduğu 
ihbar ve şikayet dilekçeleri nedeniyle Müsteşarlığımız adli kolluğu tarafından yapılan 
araştırmalara göre dilekçelerde belirtilen adresin ve bu adreste ve İstanbul'da (dilekçe 
İstanbul'dan gönderilmiştir) bu isimde birinin bulunmadığı tespit edilen bir ihbar ve 
şikayet dilekçesi dağıtımlı olarak Hayati YAZICI (Başbakan Yardımcısı), Gümrük 
Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi 
Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Gazetesi 
(İlhan TAŞÇI), Vatan Gazetesi (Ömür UNVER), Milliyet Gazetesi (Nedim ŞENER), NTV 
Televizyonu, Show TV Televizyonu, SKY Televizyonu ve Kanal Türk Televizyonuna 
gönderilmiş; Emniyet Genel Müdürlüğü bu dilekçenin bir kopyasını ilgisi nedeniyle 
Müsteşarlığımıza göndermiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH :2U. Ofy.nAOZ 

S A Y I ' M * 

44.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya 'nın, tarımsal kalkınma kooperatif ve bir
liklerinin borçlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/3918) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Çevre ve Orman Bakam, Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

M.Rıza YALÇINKAYA 
CHP Bartın Milletvekili 

Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından, Tanmsal Kalkınma Kooperatifleri 
ve Birlikler, kredi yardımlarından yararlandırılmış, fakat 2007-2008 yıllarında birçok 
kooperatif ve birlik çeşidi nedenlerle icralık duruma düşmüştür. 

Ülkemizde faiz oranlarının yüksek seyretmesi, üretim ve pazarlamadaki zorluklar, 
denetimsiz merdiven altı gıda üretimlerinin devam ediyor olması, haksız rekabet koşullan, 
markalaşamama, tecrübesizlikler vb. nedenlerle birçok kooperatif ve Birlik icralık dununa 
düşmüş, sayılan 5 bin olduğu tahmin edilen köylümüz mağdur olmuştur. 

Kooperatif ve Birlik üyesi vatandaşlarımız, köyleri satılsa dahi borçlarım 
ödeyemeyeceğini belirtmekte, 70 yaşından sonra hapishanelerde yaşamlarını sürdürmek 
zorunda kalacaklarını dile getirmektedir. 
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Konunun açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla; 

1- Ülkemizde Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü kredilerinden faydalanan kaç adet 
kooperatif, birlik vs. mevcuttur? Bunlar hangi iüerimizdedir?' 

2- Hangi kooperatif, birlik vs. icralık durumdadır? Bunlar hangi iüerimizdedir? 
3- Bartın İlimizde krediden yararlanan kooperatif, birlik vs. sayısı nedir? Bunlardan 

icralık olanlar hangileridir? İcralık olanların borçlan ne kadardır? Bu durumdan 
etkilenen köylülerimizin sayısı nedir? 

4- İcralık kooperatiflerin adlan ve borçlan ne kadardır? 
5- İcralık birliklerin adlan ve borçlan ne kadardır? 
6- Bu durumdan etkilenen köylülerimizin sayısı kaçtır? 
7- İcraların kaldırılması, borçların yeniden yapüandınİması, kooperatif ve birliklerimizin 

rekabet edebilir koşullara getirilmesi yönünde Bakanlık olarak çalışmalarınız 
var mıdır? 

8- Borçlarım ödeyemeyen kooperatif ve birliklerle ilgili diğer ne 'tür önlemler alınması 
düşünülmektedir? 

T.C. W -
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-//4 :•• ^/.../if./2008 
Konu : M. Rıza YALÇINKAYA' nın 

7/3918 Esas No ' lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'' nin 16.06.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6914 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bartın Milletvekili M. Rıza YALÇINKAYA' nın 7/3918 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr>V«jael-KROĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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BARTIN MİLLETVEKİLİ SAYIN M. RIZA YALÇINKAYA' NIN 
7/3918 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Ülkemizde Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü kredilerinden faydalanan 
kaç adet kooperatif, birlik vs. mevcuttur? Bunlar hangi iüerimizdedir? 

CEVAP 1. Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY), 1974-2007 yılları 
arasında 477 kooperatif / kooperatif birliği için 501 proje uygulamıştır. 2007 yılı sonu 
itibariyle 2008 yılı deflatörüne göre, bu projeler için toplam 247.083.395 YTL tutarında kredi 
kullandırılmıştır. 

SORU 2. Hangi kooperatif, birlik vs. icralık durumdadır? Bunlar hangi 
illerimizdedir? • 

SORU 3. Bartın İlimizde krediden yararlanan kooperatif, birlik vs. sayısı nedir? 
Bunlardan İcralık olanlar hangileridir? İcralık olanların borçları ne kadardır? Bu durumdan 
etkilenen köylülerimizin sayısı nedir? 

SORU 4. İcralık kooperatiflerin adları ve borçları ne kadardır? 

SORU 5. İcralık birliklerin adları ve borçtan ne kadardır? 

SORU 6. Bu durumdan etkilenen köylülerimizin sayısı kaçtır? 

SORU 7. İcraların kaldırılması, borçların yeniden yapılandırılması, kooperatif ve 
birliklerimizin rekabet edebilir koşullara getirilmesi yönünde Bakanlık olarak çalışmalarınız 
var mıdır? 

SORU 8. Borçlarını ödeyemeyen kooperatif ve birliklerle ilgili diğer ne tür .önlemler 
alınması düşünülmektedir? 

CEVAP 2,3,4,5,6,7,8. Geri ödeme planına bağlanıp icralık olan kooperatif sayısı 
20.06.2008 tarihi itibariyle 17 adettir. 

Bartın ilinde bu güne kadar 4 kooperatife proje uygulanmış olup, bunlardan 1 tanesi 
(Ellibaş Tarımsal Kalkınma Kooperatifi) icralık olmuştur. Diğerlerinin ise geri ödemesi 
devam etmektedir. 

ORKÖY'ce desteklenen kooperatif birliklerinden icralık olan birlik bulunmamaktadır. 

Borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin; 02.07.2005 tarihli ve 25863 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici 1 inci madde hükümleri gereği "değişikliğin 
yürürlüğe girmiş olduğu tarih itibariyle; borcu muaccel hale gelip icra takibine başlanılan fert 
ve kooperatifler/kooperatif birlikleri, uygulaması devam edenler, geri ödeme planına 
bağlanmasına rağmen ödemesi başlamamış olanlar ve geri ödeme planına bağlanmış ödemesi 
başlamış olanların borçlan yıllık %4 faiz , oranı üzerinden, ferdi kredilerde 8 yılı 
kooperatiflerde ise 12 yılı geçmeyecek şekilde borçlann yeniden yapılandırması imkanı 
getirilmiştir. 
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45.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki orman köylülerine ilişkin sorusu 
ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/3920) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

6831 sayılı Orman Kanunu'nun 13'üncü maddesi l'inci fıkrasında "Devlet ormanları 
içinde veya bitişiğinde bulunup, köylerde veya dağınık yerlerde oturanlardan; Bulundukları 
yerlerde kalkındınlmalan mümkün görülenlere, bu Kanunun Ek 3 üncü maddesinde belirtilen 
fondan öncelikle yararlandırılarak kalkınmalarına katkıda bulunulur" denilmektedir. Bu 
bağlamda: 

1 . Adıyaman ilimizde kaç orman köylüsü yaşamaktadır? 

2. Adıyaman ilimizde, 2000-2007 yıllarında, söz konusu kanun maddesi uyannea anılan 
fondan kaç orman köylüsü yararlandınlmıştır? 

3. 2000-2007 yıllannda, söz konusu kanun maddesi uyannea anılan fon dışında 
Bakanlığınız bütçesinden orman köylüsünün kalkındınlması için ne kadar pay 
aynlmıştır? Adıyaman ilimiz, bu payın ne kadarından yararlanmıştır? 

4. Söz konusu orman köylerinin kalkındırılması için yukanda anılan fon dışında 
Bakanlığınız 2008 bütçesinden aynlan pay ne kadardır? 

Saygılanmla 

Şevket KÖSE 

Adıyaman Milletvekili 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- & 1 

Konu : Şevket KÖSE' nin 
7/3920 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 16.06.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6914 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman, Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE' nin 7/3920 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Veysel EROGLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKET KÖSE' NİN 
7/3920 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Adıyaman ilimizde kaç orman köylüsü yaşamaktadır? 

CEVAP 1. Adıyaman İlindeki 185 orman köyünde, 86.784 orman köylüsü 
yaşamaktadır. 

SORU 2. Adıyaman ilimizde, 2000-2007 yıllarında, söz konusu kanun maddesi 
uyarınca anılan fondan kaç orman köylüsü yararlandırılmışım? 

CEVAP 2. Orman Köylüleri Kalkındırma Fonu 4629 sayılı Kanunla, 31.12.2001 tarihi 
itibariyle lağvedilmiş olup; bu tarihten sonra orman köylüsüne yapılan destekler, Genel Bütçe 
disiplini içinde gerçekleştirilmiştir. 

Fondan, 2000-2001 yılları arasında, Adıyaman İlinde süt koyunculuğu kredisinden 5 
orman köylüsü vatandaşımız faydalanmış olup; 2002-2007 döneminde ise 604 aileye güneş 
enerjisi ile su ısıtma sistemi, 124 aileye süt koyunculuğu olmak üzere toplam 728 aile 
ORKÖY kredisinden yararlandırılmıştır. 

SORU 3. 2000-2007 yıllarında, söz konusu kanun maddesi uyarınca anılan fon 
dışında Bakanlığınız bütçesinden orman köylüsünün kalkındırılması için ne kadar pay 
ayrılmıştır? Adıyaman ilimiz, bu payın ne kadarından yararlanmıştır? 

CEVAP 3. 2002-2007 döneminde, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi 
amacıyla Adıyaman İli'ne ayrılan paylar tabloda gösterilmektedir. 

YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK 
(YTL) 

2002 40.000 
2003 150.000 
2004 300.000 
2005 300.000 
2006 464.400 
2007 550.000 

SORU 4. Söz konusu orman köylerinin kalkındırılması için yukarıda anılan fon 
dışında Bakanlığınız 2008 bütçesinden ayrılan pay ne kadardır? 

CEVAP 4'. 2008 yılında ferdi krediler için 475.000 Y T L ödenek tahsis edilmiş ve bu 
ödeneğin tamamı 380 aileye güneş enerjili su ısıtma sistemi kredisi olarak verilmek üzere 
çalışma programına bağlanmıştır. 
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46.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, kadın yöneticilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3941) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruları, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Anayasamızın 10. maddesinde "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 

eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür." Hükmü yer almaktadır. Kabul edileceği 

üzere bu hüküm Devlet memurları için de geçerli bir hüküm olup yönetici atamalarında da 

dikkate alınmak zorundadır. Ancak çeşitli platformlarda sık sık dile getirililen eleştiriler bu 

hükmün dikkate alınmadığı ve kadınların aleyhine ayrımcılığa gidildiği yönündedir. Bu 

çerçevede; 

1. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kaç adet kadın i l milli eğitim müdürü 

bulunmaktadır? 

2. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kaç adet kadın il milli eğitim müdür yardımcısı 

bulunmaktadır? 

3. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kaç adet kadın ilçe milli eğitim müdürü 

bulunmaktadır? 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 
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Prof. Dr . Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

4. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kaç adet kadın ilçe milli eğitim müdür yardımcısı 

bulunmaktadır? 

5. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kaç adet kadın okul müdürü bulunmaktadır? 

6. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kaç adet kadın okul müdürü yardımcısı 

bulunmaktadır? 

7. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kaç adet kadın müsteşar ve müsteşar yardımcısı 

bulunmaktadır? 

8. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kaç adet kadın genel müdür ve genel müdür 

' yardımcısı bulunmaktadır? 

9. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kaç adet kadın şube müdürü bulunmaktadır? 

10. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kaç adet kadın daire başkanı bulunmaktadır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.02-ll/-S^6r9 l& /*4/2008 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 16.06.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6914 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'un, "Kadın yöneticilere 
ilişkin" İlgi yazı eki 7/3941 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Bakanlığımız merkez vc taşra teşkilatında; l ' i genel müdür, 3'ü 
genel müdür yardımcısı, 8'i daire başkanı, 4'ü i l millî eğitim müdür yardımcısı, 5'i ilçe millî 
eğitim müdürü, 122'si şube müdürü, 661 'i eğitim kurumu müdürü ve 2.859 eğitim kurumu 
müdür yardımcısı olmak üzere toplam 3.663 bayan yönetici bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, ilçe millî eğitim müdürlüklerine müdür yardımcısı kadrosu ihdas 
edilmediğinden herhangi bir sayısal veri de bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımızın her kademesine yapılan atamalar ilgili mevzuatı uyarınca 
yapılmakta olup mevcut düzenlemelerde bayanların yönetici olmalarını engelleyen herhangi 
bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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47-istanbul Milletvekili Süleyman Yağız 'm, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin sorusu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil 'in cevabı (7/4140) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, TBMM Başkanı Sayın Koksal Toptan 
tarafından yazılı o l a rak yanıtlanması isteğimi b i lg i le r in ize sunarım. 

İ - T B M M , Başkanlığınız döneminde Türk T e l e k o m ' u n 5 m i l y o n YTL ' l i k 
h ibes i dışında şu ya d a b u a d altında bağış v e y a p r o m o s y o n kabu l 
etmiş mid i r? 

2 - Kabu l etmişse bunları hang i kişi, k u r u m ve kuruluşlardan almıştır? 
Bunların kabu l gerekçeleri ne le rd i r v e miktarları n e kadardır? 

3- P r o m o s y o n , "özendirme" anlamını taşımaktadır; b u bağlamda 
T B M M , aldığı p r o m o s y o n l a r karşılığında nasıl bir özendirme içinde 
olmuştur? P r o m o s y o n l a r nasıl değerlendirilmiştir? 

4 - T B M M Başkanlığı d a başka kişi, k u r u m ya d a kuruluşlara he rhang i 
bir p o r m o s y o n vermiş ya d a h i b e d e bulunmuş, m u d u r ? 

5- S i z d e n bir önceki T B M M Başkanı Sayın Bülent Ârınç döneminde 
ne k a d a r h ibe y a d a p r o m o s y o n kabu l edilmiştir? Bunların d a 
miktarları n e kadardır v e kabu l gerekçeleri ne le rd i r? 

Saygılarımla. 2 2 Mayıs 2 0 0 8 

Süleyman Yağız 
DSP İstanbul Milletvekili 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Karadar Müdürlüğü 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4140-6699/14116 
0 1 İme 2008 

Sayın Süleyman YAĞIZ 
İstanbul Milletvekili 

İlgi: 22/5/2008 tarihli ve (7/4140) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

Bağış ve promosyon kabulüne ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

EK: Soru cevabı Nevzat PAKDİL 
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 

-1-

CEVAPLAR: 

Cevap 1, 2, 3 ve 5.- Milletvekilleri ile personelin maaş ve diğer özlük haklarının 
ödemeleri, 2003 yılı Kasım ayından itibaren Türkiye İş Bankasınca gerçekleştirilmektedir. Söz 
konusu Banka ile yapılan protokolde promosyon ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. 
Ancak, Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğünce; 15.10.2003 tarihinde, 550 adedi 
milletvekillerine, 100 adedi Genel Sekreterliğe olmak üzere 650 adet diz üstü bilgisayar hibe 
edileceği ve kartlı geçiş sistemi ile otopark geçiş sisteminin kuruluş giderlerinin karşılanacağı; 
26.9.2007 tarihinde ise 600 adet diz üstü bilgisayar hibe edileceği ve talep anında kullanılmak 
üzere 3.000.000 YTL kaynak tahsis edileceği bildirilmiştir. Bu ayni vc nakdi yardımların 
dağıtım esasları Başkanlığımızca tespit edilerek bir komisyon kurulmuştur. Komisyon, 549 
adet diz üstü bilgisayarın Kasım 2007'de milletvekillerine dağıtılmasına, kalan bilgisayarların 
temsil amaçlı dağıtılmasına, tahsis edilen paranın ise kadrolu, sözleşmeli (4/B), geçici (4/C) 
ve sözleşmeli milletvekili danışmanlarından oluşan 1 inci grup personele kişi başına 700 
YTL, diğer kurumlardan geçici olarak görevlendirilen 2 nci grup personele ise 300 YTL 
olarak dağıtılmasına, dağıtımdan sonra kalan tutarın nemalandırılmak üzere belirlenecek usul 
ve esaslara göre harcama yapılmak üzere söz konusu Bankada açılacak hesapta tutulmasına 
karar vermiştir. 

Milli Saraylar Daire Başkanlığımıza çeşitli tarihlerde yapılan bağış ve hibelere ilişkin 
bilgiler ise aşağıdaki tablodadır. 

Bağışta Bulunan Kurum/Kişi Bağış Konusu Miktar/Süre 

Betek Boya ve Kimya Sanayi 
Anonim Şirketi 

Milli Saraylar Daire Başkanlığına 
ait binaların boya ihtiyacının 
karşılanması 

3 yıl 

Büroseren Mobilya Dekorasyon 
İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi 

Monitör 5 adet 

Çınar Halıcılık Anonim Şirketi El dokusu ipek halı 1 adet 

Mass Kablo Yatırım ve Ticaret 
Anonim Şirketi 

Diz üstü bilgisayar 4 adet 

Cevap 4.- Başkanlık Divanının 21.5.2003 tarihli ve 14 sayılı Kararı gereğince TBMM 
depolarında muhafaza edilen kullanım dışı demirbaş eşyalar, kamu yararına faaliyet gösteren 
Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfına bağışlanmıştır. 31.7.2003 tarihli ve 18 
sayılı Karar gereğince ise halen dağıtılmamış bulunan kullanım dışı eşya, okullar ile kamu 
yararına faaliyet gösteren diğer dernek ve vakıflara talepleri halinde bağışlanmaktadır. 
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48.- istanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, Dolmabahçe Sarayı 'ndaki bazı eşyaların Cum
hurbaşkanlığınca istendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Nevzat Pakdil 'in cevabı (7/4223) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınız tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 26.05.2008 

Mustafa ÖZ YÜREK 
İstanbul Milletvekili 

Basında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı'nın eşi Hayrünnisa Gül'ün 1 Nisan 2008 
tarihinde Dolmabahçe Sarayında tarihi eserlerden bir kısmının fotoğraflarını çektirerek 
bunları Çankaya Köşkü'ne istettiği yönünde haberler çıkmaktadır. Bu kapsamda; 

1- Söz konusu eserler resmen Çankaya Köşkü tarafından talep edilmiş midir? 

2- Bu tarihi eserler nelerdir ve kaç tanedir? 

3- Dblma'b'ahçe Sarayında tüm Türk halkına sergilenen eserlerin keyfi bir biçimde 
Dolmabahçe Sarayının envanterinden düşülerek başka bir yere götürülmesini 
engelleyen herhangi bir hüküm bulunmakta mıdır? 

4- Bu şekilde Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkartılan tarihi eserlerin daha sonradan zarar 
görmesi ya da kaybolması halinde uygulanacak cezai işlem nedir ve kime 
uygulanır? 

5- Böyle bir talebe Hükümetin ve TBMM Başkanlığı'nm cevabı ne olacaktır, ne 
olmuştur? 

6- Saraylardan getirilen ve Cumhurbaşkanlığı köşkünde bulunan eserler 10. 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından iade edilmiş midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4223-6848/14392 

İlgi: 26/5/2008 tarihli ve (7/4223) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

Dolmabahçe'deki bazı eşyaların Cumhurbaşkanlığınca istendiği iddiasına ilişkin, 
ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sayın Mustafa ÖZYÜREK 
İstanbul Milletvekili 

Nevzat PAKDİL 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

EK: Soru cevabı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

CEVAPLAR: 

Cevap 1, 2 vc 5.- Cumhurbaşkanlığınca, Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan tarihi 
eserlerin bir kısmının Çankaya Köşkü'ne istenmesi konusunda resmi bir talepte 
bulunulmamıştır. 

Cevap 3 ve 4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Ayniyat Yönetmeliğinin 20 
nci maddesine göre tarihi vasfı haiz eserler, Başkanlık onayıyla sergilenmek üzere başka 
kurumlara ödünç verilebilmektedir. Bunun dışında, eserlerin envanter kayıtlarından keyfi 
olarak çıkarılarak başka bir yere nakledilmesi mümkün değildir. Sergilenmek üzere ödünç 
verilen eserlerin nakilleri ile ilgili her türlü güvenlik, koruma tedbiri ve sigorta bedelleri 
ödünç alan kurum tarafından karşılanmaktadır. Eserlerin sergilenmesi ve iadesi sürecinde 
meydana gelen zararlar ise ilgili kurumdan tazmin edilmektedir. 

Cevap 6.- 10 uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER'in Cumhurbaşkanlığı 
döneminde 7947 parça eser Milli Saraylar Koleksiyonuna iade edilmiştir, 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

G Ü N D E M İ 
DÖNEM: 23 YASAMA YıLı: 2 

124 ÜNCÜ BIRLEŞIM 
1 TEMMUZ 2008 SALı 

SAAT: 15.00 

K I S I M L A R 

8 

B A Ş K A N L I Ğ I N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R I 

Ö z e l G ü n d e m d e Y e r A l a c a k İ ş l e r 

S e ç i m 

O Y L A M A S I Y A P I L A C A K İ Ş L E R 

M E C L İ S S O R U Ş T U R M A S I R A P O R L A R I 

G e n e l G ö r ü ş m e v e M e c l İ s A r a ş t i r m a s i 
y a p ı l m a s ı n a d a i r ö n g ö r ü ş m e l e r 

S ö z l ü S o r u l a r 

K a n u n T a s a r i v e T e k l İ f l e r i İ l e 
k o m i s y o n l a r d a n g e l e n d i ğ e r i ş l e r 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladı
ğı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan gelen 
diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile sözlü 
soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

1.- 90 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının; İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşül
mesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümünün iki geçici madde dahil olmak üzere 
23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- 249 Sıra Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının İçtüzüğün 91 inci Maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün geçici 
13, 14, 15 ve 16 nci maddeler dahil olmak üzere 1 ilâ 14 üncü maddelerden, ikinci bölümünün 15 ilâ 30 uncu 
maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 17.6.2008 tarihli 118 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

3.- Genel Kurulun; 2.7.2008 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü sorulann görüşülmeyerek Gündemin "Kanun 
Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

1.7.2008 Salı günkü birleşiminde sözlü somlar ve diğer denetim konularının görüşülmemesi, 9/2 esas numa
ralı Meclis Soıuşturması Önergesinin görüşmelerinin bitiminden sonra Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.7.2008 tarihinde tatile girmeyerek yeni bir karar alınıncaya kadar 
çalışmalara devam etmesi, 1.7.2008 Salı günü 15.00-21.00, 2.7.2008 Çarşamba günü 13.00-20.00, 3.7.2008 
Perşembe günü 15.00-20.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi, 

255 Sıra Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci Maddesine göre Temel Kanun 
olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 30 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 31 ilâ 60 ıncı maddeler
den, üçüncü bölümünün 5 ek madde ve 9 geçici madde dahil olmak üzere 61 ilâ 69 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 24.6.2008 tarihli 121 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * (10/3, 8,12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 
62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98,101,119, 
145, 146) Esas Numaralı (Çevre) Meclis 
Araştırması Komisyonu 

1.7.2008 Sah - Saat: 15.30 
2.7.2008 Çarşamba - Saat: 11.00 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu 
2.7.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 

1.7.2008 Sah - Saat: 15.30 
2.7.2008 Çarşamba - Saat: 15.30 
3.7.2008 Perşembe - Saat 13.30 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
3.7.2008 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
124 ÜNCÜ BIRLEŞIM 1 TEMMUZ 2008 SALı SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLıĞıN GENEL KURULA SUNUŞLARı 

E- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/192), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alın
masına ilişkin önergesi 

2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 57 Milletvekilinin, yasa dışı dinlemelere 
zemin oluşturdukları ve himaye ettikleri; özel hayatın gizliliği ve korunması ile haberleşme hürri
yeti ve gizliliği hak ve ilkelerinin yoğun ve keyfi şekilde ihlal edilmesine göz yumdukları; bu suret
le görevlerini kötüye kullandıkları; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 257 nci Maddesine 
uyduğu iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay haklarında, 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2008 Çarşamba) (Dağıtma tarihi: 9.6.2008) 

3 - SEÇIM 

>ct* 

4 - OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

5 - MECLIS SORUŞTURMASı RAPORLARı 
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(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
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1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 
Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve 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. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykınmıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

5. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

6. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve 
okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

7. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

8. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

9. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

10. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

11. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

12. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 
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13. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

14. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

15. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

16. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

17. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

18. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

19. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

20. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklarının araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

21. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

22. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

23. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

24. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/55) 
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25. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

26. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

27. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da depreme yönelik 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/60) 

28. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

29. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması 
gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

30. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul'daki trafik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

31. - Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 26 Milletvekilinin, taşkömürü üretimindeki 
sorunların ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

32. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp 
ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

33. - Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında 
tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

34. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlarının yer 
seçimindeki sorunların ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

35. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

36. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 
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37. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî 
Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

38. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya'daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

39. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'daki imar 
uygulamaları ve plan tadilatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

40. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

41. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, spor klüplerinin 
mali sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/80) 

42. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

43. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altın madenciliğinin 
bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

44. - 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) 

45. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme 
yöntemi ve yeterliliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

46. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu 
Projesi'nin durumunun araştırılarak tamamlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

47. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazı Tübitak ve Aselsan 
çalışanlarının şüphe uyandıran ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

48. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/90) 
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49. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve 25 Milletvekilinin, Türk spor sektörü ve 
alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) 

50. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

51. - Edime Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

52. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, milli eğitimdeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/94) 

53. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kaçakçılığı ve yasa dışı 
göçmen hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/95) 

54. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

55. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

56. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 Milletvekilinin, Bursa ve çevresinde 
yaşanacak muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

57. - Malatya Milletvekili Mehmet Şahin ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

58. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 

59. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, patates üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

60. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/106) 
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61. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/107) 

62. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal örgütlenme ve 
faaliyetlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

63. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve 
kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

64. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, iç göçün nedenlerinin ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

65. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, kış şartlan nedeniyle Doğu 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

66. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/112) 

67. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

68. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

69. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı 
ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/115) 

70. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

71. - 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) 

72. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/118) 
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73. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin, başta Kütahya'da olmak 
üzere meydana gelen tren kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

74. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 
sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

75. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 58 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyeler başta olmak üzere il ve ilçe merkezi olmayan belediyelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

76. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Demeğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

77. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBÎRLIK'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) 

78. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

79. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi 
borçlularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

80. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

81. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'den Suriye'ye göç 
etmiş ve vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

82. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin 
eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

83. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

84. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 
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85. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim 
sistemindeki yerinin araştırdması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

86. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler 
alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

87. - 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) 

88. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

89. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel 
kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

90. - Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Çaldağ nikel 
yatağının işletilmesi konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

91. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlindeki enerji sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

92. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

93. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki kayıt dışı 
istihdam, taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

94. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL özelleştirmesinin 
doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

95. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

96. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlamasında 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/149) 
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97. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

98. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu başta 
olmak üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

99. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

100. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen 
İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

101 . - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık'ta 
kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

102. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

103. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

104.- Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh 
Vadisindeki bitki örtüsünün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

105. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

106. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/159) 

107.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Boğaziçi'ndeki 
kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

108. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

109.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, pamuk tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/162) 
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110. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki Nevruz kutlamaları 
başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

111 . - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının 
araştırılarak stratejik enerji politikası izlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

112.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Nevruz 
kutlamalarında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

113. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

114. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki 
artış ve sektördeki yeterliliğin araştırılarak tarım politikalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

115. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

116. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

117. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj ve 
hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

118. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 21 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan krizin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/171) 

119. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tahıl sektöründe yaşanan 
krizin ve TMO'nun sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

120. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/173) 

121. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan balık 
çiftliklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 
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122. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan 
nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

123. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

124.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

125.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

126. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, Tunceli'de ölümle 
sonuçlanan bazı olaylarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

127. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 24 Milletvekilinin, petrol arama çalışmaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/180) 

128. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kuraklığın hayvancılık ve tarım üzerindeki etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

129.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Ahıska 
Türklerinin sorunları ile anavatana dönmek isteyenlerin karşılaştıkları problemlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

130. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlinde tarım ve hayvancılıkta 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/183) 

1 3 1 . - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ihsu Barajı'nın tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

132. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, demir-çelik fiyatlarındaki 
artışın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/185) 

133. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Ergene Çevre Düzeni 
Havza Planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 
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134. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

135. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tarım Sigortaları Kanununun 
uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

136.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kıyıların korunması ve 
kullanılmasında yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

137.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 34 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçiliği 
nedeniyle eğitim alamayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

138. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

139.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Körfezinde 
özelleştirilen limanların ve özel iskelelerin hukuki durumlarının ve neden oldukları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

140.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, mermercilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

141 . - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/194) 

142. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 Milletvekilinin, Kilis eski Belediye Başkanı 
Ekrem Çetin ve oğlunun öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

143.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, demografik verilerin ve 
projeksiyonların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/196) 

144. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkta yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/197) 

145. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198) 
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146. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki 
artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

147. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 28 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

148. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

149. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

150. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasa dışı dinleme ve takip iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

151. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 27 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

152.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, Giresun İlinin ulaşım 
sistemlerindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

153. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki ve 
şeker piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

154.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 38 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

155.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 39 Milletvekilinin, Köye Dönüş Projesinin 
uygulanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

156.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 39 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel 
istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/210) 

157. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 39 Milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık 
personelinin güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

158.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 39 Milletvekilinin, sağlık hizmeti alımında 
yaşanan bazı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 
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159.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 39 Milletvekilinin, medyadaki cinsiyetçi 
anlayış ve uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

160. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, kuraklık nedeniyle 
üreticilerin yaşadıkları sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

161. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, Mersin İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

162. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda ürünleri 
üretiminde insan sağlığını etkileyen uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

163.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 28 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/216) 

164. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 36 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen Kızılırmak 
suyu ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

165. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen 
Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

166. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 33 Milletvekilinin, Bursa Karacabey sahillerinden 
kaçak kum çekilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

167. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 34 Milletvekilinin, İstanbul'daki su havzalarının 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/220) 

168.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 35 Milletvekilinin, Saros Körfezi'ndeki doğa 
tahribatının araştırılarak sürdürülebilir koruma için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

169. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 34 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki durgunluk 
ve daralmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

170. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 21 Milletvekilinin, TOKİ'nin kurumsal yapısı ve 
faaliyetleri ile bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 
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171. - Adana Milletvekili Kürşat Atdgan ve 19 Milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik 
İhalesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

172. - Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve başta 
olmak üzere tarım ürünlerindeki gıda güvenliği konusunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

173.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 34 Milletvekilinin, 
Kahramanmaraş ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

174.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

175.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Saros Körfezi'nin doğal 
yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

176. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 20 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 

177.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve 
dahilde işleme rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

178. - Adana Milletvekili Hulisi Güvel ve 30 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştırılarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

179. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 Milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı ateşi 
hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/232) 
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1. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 
sağlanmasına ve maden firmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) (1) 

2. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, sebze ve meyve ihracatındaki ilaç kalıntısı 
analizine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/266) (1) 

3. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, bir fabrikadaki greve ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

5. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki Kütüphanesinden Konya'ya gönderilen 
yazma eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

6. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünün 
taşınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

7. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarının 
geçici personel olarak istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/299) 

8. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, keçi yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

9. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, primlerini ödeyemeyen BAGKUR'lulara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

10. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sanveliler ilçesinin banka şubesi ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/312) 

11. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu'ya havaalanı, liman ve çevre yolları yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

12. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Eti Bor 
Genel Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

13. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizlik oranına ve işsizlikle mücadeleye ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/318) 

14. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, AB'nin Katılım Öncesi Mali Aracının 
kullanılacağı illere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

15. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, banka kredilerini ödeyemeyenlerin 
mağduriyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/323) 

16. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, satın alma gücüne ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/325) 

17. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Yamansaz bölgesinin korunmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırümamıştır. 
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18. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, SSK ve Emekli Sandığı mensubu hastaların 
işitme cihazlarının karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/328) 

19. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

20. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kent aydınlatmasına ve elektrik enerjisi 
tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

21. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, petrol kaçakçılığı kapsamında dağıtılan ikramiyeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

22. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, yurt dışı gezilerinin harcırahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/351) 

23. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

24. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sınır güvenlik sistemlerine ve kapatılan sınır 
karakollarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

25. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarının 
eczacılara olan borçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) 

26. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

27. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki hava kirliliğine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) 

28. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Ziraat Bankasınca 
kullandırılan tarımsal kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) 
sözlü soru önergesi (6/379) 

29. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ziraat Bankasınca kullandırılan tarımsal kredilere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/380) 

30. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan 
kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

31. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hazinenin karşıladığı Tarım Kredi 
Kooperatiflerince kullandırılan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/383) 

32. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki işletmelerin gıda güvenliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) 

33. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, meyve üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

34. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman köylülerinin bazı sorunlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) 

35. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve alternatif desteklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) 

36. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Merkez Bankasının İstanbul'a 
taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 
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37. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Karataş yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) 

38. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, artan gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

39. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozantı-
Ulukışla ve Pozantı- Kemerhisar kısımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/398) 

40. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

41. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir hastaneye ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 

42. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'e kültür ve kongre merkezi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

43. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, karkas et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

44. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ansiklopedide Türkiye haritasının 
yanlış gösterilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

45. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iş güvenliğine ve kazalara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

46. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

47. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

48. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/408) 

49. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ATV-Sabah grubunun satım ihalesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/409) 

50. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM eski başkanları için Koruma Müdürlüğü 
memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/411) 

51. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
yakıldığı iddia edilen orman alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/412) 

52. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, Niğde'de yeni bir devlet hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

53. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir köydeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

54. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, turizmle ilgili bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul 
yapımıyla ilgili kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 
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56. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) 

57. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, girişimcilerin engellendiğine yönelik bir 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/418) 

58. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

59. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gıda üretim yerlerinin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

60. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
ödenmesi gereken prime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

61. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) 

62. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e 
sağlık kampusu yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

63. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gazipaşa'da kara nokta olarak belirlenen 
kavşaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

64. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/426) 

65. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru çiçek 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

66. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan derneklere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

67. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Kepez Gülveren Mahallesinin şebeke suyunun 
kirliliği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) 

68. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıda çiçek döneminin sigorta 
kapsamı dışında tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) 

69. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün Türk Telekom'da personelin güvenli 
soruşturmalarının yapılıp yapılmadığına ve haberleşme güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/434) 

70. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki GAP sulama projelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/435) 

71. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

72. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

73. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özel sektörce kurulan sağlık merkezlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

74. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle 
disiplin işlemi uygulanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

75. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta göçün engellenmesine yönelik projelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/441) 
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76. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvansal ve bitkisel üretimdeki teşvik 
primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

77. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Türk Telekom ihale şartnamesi taahhütlerinin 
yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/443) 

78. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vize alımında yaşanan sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

79. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, BAĞ-KUR'kıların sağlık hizmeti alımında 
karşılaştıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/445) 

80. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, nüfusu ikibinin altında olan 
belediyelerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

81. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'daki ruhsatsız işyerlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

82. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'da kaçak işçi çalıştıran işyerlerinin 
denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/449) 

83. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bazı belediyelerin kapatılarak 
Malatya Belediyesi sınırları içine alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) 

84. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

85. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara'ya 
taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

86. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, TCDD'de çalışan mevsimlik işçilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

87. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, sigortasız çalıştırmanın önlenmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

88. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, il müdürlüklerine gönderilen bir yazıya ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

89. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ilköğretim okullarındaki ve bir lisedeki öğretmen 
açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

90. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, transgenik tohum çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

91. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Bologna sürecinde üniversitelerdeki çalışmalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

92. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) 

93. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara'ya 
taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

94. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yurt dışından satın alınan ve satılan elektriğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

95. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İlgaz Dağında turizmin geliş
tirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 
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96. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Anayasa değişikliği sırasında Meclis 
çevresinde görevlendirilen emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/468) 

97. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Katar Emirinin Türk heyetine hediye verip 
vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) 

98. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, demiryollarındaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

99. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu İl Genel Meclisi Başkanı ile ilgili iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 

100. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

101. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'da verilen yeşil kartlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

102. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, YÖK bursu ile yurt dışına gönderilenlere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

103. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için burslu 
olarak yurt dışına gönderilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

104. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

105.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ücreti karşılığında çalışan 
öğretmenlerin sorunlarına ve Hakkâri'nin eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/481) 

106. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, buğday ithalatına ve gümrük vergisine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

107. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

108. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TCDD'de tabii afet faslından çalıştırılan geçici 
işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

109. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

110. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk 
yapan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

111 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, halk eğitim usta öğreticilerinin özlük haklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

112. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İşsizlik Sigortası Fonundan yararlananlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

113. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

114.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 5582 sayılı Kanun kapsamında konut kredisi 
kullananlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/491) 
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115.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te kent içi ulaşım sözleşmesi 
kapsamında mağdur olan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/492) 

116.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir 
üsteğmene ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

117.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Düzlerçamı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası 
dışına çıkarılan alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

118. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kaçak akaryakıt kullanımına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

119. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, bazı yöneticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

120. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, kredi kartı borçlularına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/501) 

121 . - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

122. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, belediye başkanlarına makam ve temsil tazminatı 
ödemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

123. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, İl Genel Meclisi üyelerinin sosyal ve özlük 
haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

124.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, öğretmen atamalarındaki kontenjanlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

125. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bazı belediyelerin 
kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

126. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, usta öğreticilerin sosyal güvenlik haklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 

127.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinin 
belediye gelirlerine etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

128. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal-Tokat demiryolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) 

129. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşların değerlerine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

130. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, İstanbul-Muş seferini yapan uçaktaki bir arızaya 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

131 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, YÖK Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilmeyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

132. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tasfiye halindeki bir fınans kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) 

133.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait 
arsayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) 

134. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TPAO Genel Müdürünün bir enerji şirketinde 
çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) 
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135.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

136. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, dövizli askerlik hizmeti 
uygulamasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

137. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sözleşmeli personel istihdamına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

138.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, şehit ve gazi yakınlarının 
istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

139.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tüketicilerin yaygın şikayetlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/524) 

' 140.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

141 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Akhisar Devlet Hastanesi ek bina inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

142.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki sağlık personeli açığına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

143. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/528) 

144. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

145. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iplik ithalatında uygulanan vergi 
oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi 
(6/530) 

146. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırklareli Tarım İl 
Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendislerinin sınava tabi tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

147. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, GAP Acil Eylem Planı 
kapsamındaki yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü 
soru önergesi (6/532) 

148. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, fındık ithalat iznine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

149. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, SHÇEK yurtlarında yaşanan bazı olaylara ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/536) 

150. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

151. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, başhekim yardımcılarının sayılarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) 

152. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'ya bağlı bölge müdürlüğü 
olup olmadığına ve bir kadroya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

153.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO çalışanlarının sağlık 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 
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154. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eşdeğer ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/541) 

155. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, teşhis ve tedavide kullanılan ilaçlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

156.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

157. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'daki dilencilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/545) 

158.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TCDD arazilerindeki imar değişikliklerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

159.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Gar Önü Kavşak Projesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) 

160. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, dane mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

161 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince bastırılan 
İstanbul Bültenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

162. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, buğday stoku ve un fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

163.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Kemer karayoluna yapılacak tünellere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

164.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki İlçesinin su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

165.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, İzmir-Ankara hızlı tren projesine ve tren 
kazalarına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

166. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki okul ve öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

167. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'ye yeni bir devlet hastanesi yapımına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 

168.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

169.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

170.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayolunun bölünmüş yol 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

171. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesine ek ödenek verilmesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/560) 

172.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı belediye ve köylerin Çiftlik Belediyesine 
katılım sürecine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/561) 

173. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/562) 

174.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 
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175. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvansal üretimin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

176.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/568) 

177.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılarının 
atama şartlarına uyup uymadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/569) 

178. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

179.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı 
kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

180.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite mezunlarından polis alımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

181 . - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir 
düzenlemeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

182. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir üstgeçitteki büfelerin 
kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

183. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doktorların aldıkları ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/575) 

184. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/576) 

185.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Çivril Devlet Hastanesindeki bir ölüm olayına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

186. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir yörenin kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgesi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

187. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, OSB'lere doğalgaz işletmeciliğinde uygulanan 
iskonto oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

188. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, cep telefonu kullanımındaki vergilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

189. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, köylerdeki boş okulların değerlendirilmesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

190. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/585) 

191. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

192. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki okul müdürlerine ve ÖSS'deki başarı 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 

193. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

194. - 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) 

195. - Van Milletvekili Özdal Üçer ' in, Karaçoban Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda bir 
öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 
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196. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ilköğretim okulunda 10 Kasım töreni yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

197. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

198. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

199.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs'a 
düzenlediği geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

200. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

2 0 1 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

202. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, muhtarların maaşlarına ve prim ödemelerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

203. - Antalya Milletvekili Tayftır Süner'in, bir türbenin durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/600) 

204. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, okulların internet sitelerindeki bazı bilgilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

205. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyonun yayınının kesilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/602) 

206. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

207. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eylemlere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

208. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı belediyelerin kimi yerlere bedelsiz su kullandırdığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

209. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, okulların ödeneklerine ve su sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 

210. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, soruşturma izni verilmeyen belediye başkanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

2 1 1 . - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, BAĞ-KUR'dan emekli olamayan bazı 
kimselerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

212. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirilen Türk Telekom'un ismine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

213. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, malvarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/610) 

214. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin maaşlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

215 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

216. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilik görevleri için sınav açılmamasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 
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217. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici görevlerine atamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

218. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin ücretlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

219. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su plan ve projesine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

220. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/618) 

221. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bazı kamu kurumlarının internet sitelerindeki bazı 
şahıslarla ilgili tanıtıcı bilgilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

222. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/620) 

223. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin 
vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/621) 

224. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 

225. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir kredi değerlendirme kuruluşunun notuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 

226. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, temel gıda ürünleri fiyatlarındaki artışa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

227. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/625) 

228. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, kardelen çiçeklerinin korunmasına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

229. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, infaz ve koruma memurlarının özlük haklarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

230. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mısır prim fiyatlarına ve mısır ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

231. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arazi toplulaştırmasındaki tapu sorununa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

232. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, büyükbaş hayvan desteğine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

233. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, YÖK Başkanına tahsis edilen zırhlı araca ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

234. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'nin teşkilat yapısı ve yayınlarıyla ilgili iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/633) 

235. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

236. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, fiyat artışları karşısında piyasa denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

237. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun buğday ithalatına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 
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238. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun buğday ithalatının 
etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

239. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, buğday ve çeltik üretiminin 
artırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

240. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun çeltik satışlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

241. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun pirinç satışına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

242. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırsal Kalkınma Programı 
projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

243. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ithal pirincin niteliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

244. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

245. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin TMSF'ye 
borcu olup olmadığına ve kamu bankalarında kredi kullanıp kullanmadıklarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/647) 

246. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilerin ekonomik durumuna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

247. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dolu ve don olaylarına karşı tarım sigortasında 
yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

248. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve ürün destek
lemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

249. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ürün desteklemelerinin açıklanmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

250. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Adana'da özel bir sağlık kuruluşunda yaşanan bir 
olaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

251. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sektöründeki sorunlara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/654) 

252. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, denizi dolduran bir firmaya kesilen cezaya ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

253. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman-Konya Kalkınma Ajansının kurulmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/657) 

254. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Avrupa'dan Konya'ya direkt uçak seferleri 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

255. - Mersin Milletvekili Isa Gök'ün, bir derneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/659) 

256. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'deki personel alımına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/660) 

257. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 
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258. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama 
kuyularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/662) 

259. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilere verilen desteklemelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

260. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kapalı sistem sulamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/664) 

261. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

262. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

263. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

264. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama kanallarının bakımına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

265. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, mevsimlik işçilerin taşınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

266. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, özel güvenlik kurumlarının görev ve 
yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

267. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir holdingin kredi kullanımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

268. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

269. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arı yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

270. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

271. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, süt inekçiliğinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

272. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

273. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik İlçesinde orman alanında taş ocağı 
kurulacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

274. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Sabah-ATV ihale bedelinin finansmanına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/680) 

275. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ermenistan'da resmi törende Türk Bayrağına 
yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

276. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/682) 

277. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir ders kitabında Ağrı Dağının farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

278. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

- 3 2 - 124 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 

279. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir gruba iki kamu bankasından verilen krediye 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/686) 

280. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İlinin içme suyu sorunlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

281. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticilerinin zararının tarım 
sigortasından karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/688) 

282. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hidrojen enerjisine ve bor teknolojilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

283. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Ermenistan'da düzenlenen törende 
Türk Bayrağına yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

284. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler konusundaki 
iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

285. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, DSİ Bölge Müdürlüklerindeki 
rasat işçilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

286. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ekonomik tedbirlerde istihdamın 
gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanından Mehmet Şimşek sözlü soru önergesi (6/695) 

287. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
dağıtılmayan temettülere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

288. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 1 Mayıs kutlamalarına ve DİSK'e karşı tutuma 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

289. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin 
verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/698) 

290. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'da dondan zarar gören fındık üreticilerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

291. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO'nun çeltik satışlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

292. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

293. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

294. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

295. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, uyuşturucu ve madde bağımlılığına yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

296. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

297. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, pirinç ithalatı kontrol belgelerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

298. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

299. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ucuz gübre teminine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 
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300. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
kâr dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 

301. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, zarar gören çiftçilerin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

302. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik sıkıntılara yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712) 

303. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Sof Dağlarında açılan taş ocaklarına ilişkin 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

304. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van F Tipi Cezaevinde bazı televizyon kanallarının 

izlenmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

305. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara 

alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

306. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da karayolu ağından çıkarılan bazı yollara 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

307. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eskişehir-Kütahya hızlı tren projesine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

308. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa-Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) 

309. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) 

310. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

311. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'yı komşu illere bağlayan karayolu 

çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

312. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya bağlantılı bölünmüş yol çalışmalarına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) 

313. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar İlçesine tren ulaşımının sağlanmasına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

314. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Merkezdeki bir üst geçit ihtiyacına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

315. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 

fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

316. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 

fabrikasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

317. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 

fabrikasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

318. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, internet kullanımındaki fiyatların yüksekliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 
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319. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, resmi enflasyon rakamlarına ilişkin Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/730) 

320. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

321. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

322. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, demir başta olmak üzere inşaat girdilerindeki 

fiyat artışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/734) 

323. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Alanya'daki yunus gösteri merkezinin yer 

seçimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

324. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

325. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mazot fiyatlarındaki artışa ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/740) 

326. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

327. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı-Tunçbilek-Domaniç Karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

328. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

329. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Kalkınma Ajansının kuruluşuna ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/746) 

330. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

331. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yaşlılık aylığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/748) 

332. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü aylıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/749) 

333. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'da meyve üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

334. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Gazprom'dan alınan doğalgaza ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

335. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, rekolte düşüşlerine karşı alınacak önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

336. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

337. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

338. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

339. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, özelleştirme kapsamında gelen yabancı 
sermayeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 
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340. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıdaki zararın tarım sigortasından 
karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 

341. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir ilacın alım ihalelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

342. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 
Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

343. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Pazarlar İlçesindeki bazı sulama projelerine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

344. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gediz İlçesindeki bazı projelere ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 

345. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Karadeniz Bölgesinde kanser hastalığının 
çoğalmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

346. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hazır gıdaların sağlığa etkisine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

347. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, küresel ısınmanın etkilerine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

348. - Aydın Milletvekili Ali Uzumrmak'ın, yardım olarak dağıtılan kömürlerin bedeline 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

349. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, belediyelerin sigara yasağına yönelik 
hazırlıklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

350. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

351. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO'nun ithal ettiği ekmeklik buğdaya ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

352. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Belediyesine İller Bankasından kredi verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

353. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şaphane İlçesindeki bazı gölet çalışmalarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

354. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, motorin zamlarına ve vergilerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

355. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav İlçesinde su kaynaklarıyla ilgili çalışmalara 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

356. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı İlçesindeki bazı baraj ve gölet çalışmalarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

357. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Orhaneli'deki bir mermer ocağının çevreye 
etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

358. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa ve Bilecik'teki bazı köylerin su 
sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

359. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Gönen'de yapılması planlanan çimento 
fabrika-sına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

360. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 
kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

3 6 1 . - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, "Sınırlar Arasında" Programının sonlandırılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/780) 
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362. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, "Sınırlar Arasında" programının yayından 
kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/781) 

363. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te Kültür Parkı alanındaki 
uygulamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

364. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

365. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yeni bir Nato Üssü kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/784) 

366. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin elektrik ve banka borçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

367. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu Valisinin görevden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

368. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Dışişleri Bakanının bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

369. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çalışanların ücretlerinin artırılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

370. - Antalya Milletvekili Tayftır Süner'in, çocuk nörologu olmayan ilimize ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

3 7 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir derenin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

372. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bazı taşkın koruma çalışmalarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 

373. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar'daki bir derenin taşkın koruma 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

374. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'daki bir derenin taşkın koruma çalışmalarına 
ilişkin Çevre ve Onnan Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

375. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

376. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal'daki bir derede bent çalışmalarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

377. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz zammının etkisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 

378. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muhtemel su sıkıntısına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

379. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik kesintisine ve kayıp-kaçak elektrik 
kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/798) 

380. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

381. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarıyla ilgili bazı hususlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 

382. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarının kredilendirilmesine ve 
eşgüdüm sorunlarının çözümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/801) 

383. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarındaki imalat ve mühendisliğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

384. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kuraklığa yönelik önlemlere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 
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1. - Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/568) (S. Sayısı: 223) (Dağıtma tarihi: 6.5.2008) (*) 

2. X- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün ve 
16 Milletvekilinin; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/241) (S. Sayısı: 248) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) (*) 

3. X - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi 
Arasında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/356) 
(S. Sayısı: 233) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) 

4. X- Avrupa Yatırım Bankasının Türkiyede Temsilcilikler Açmasına Dair Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı: 247) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

5. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hayvan Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/366) (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

6. X- Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/554) (S. Sayısı: 249) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.2008) (**) 

7. - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/598) (S. Sayısı: 256) 
(Dağıtma tarihi: 20.6.2008) 

8. - 1.5.2008 Tarihli ve 5760 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı: 231) 
(Dağıtma tarihi: 20.5.2008) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/573) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) 

10. X- Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporları (1/566) (S. Sayısı: 255) 
(Dağıtma tarihi: 23.6.2008) (**) 

11. X- Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yılında İstanbul 
Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Çevre ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayısı: 214) (Dağıtma tarihi: 25.4.2008) 

12. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 
90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

(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. 

- 3 8 - 124 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
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13. 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) 

14. 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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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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27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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) 

38. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

39. 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) 

40. 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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41. 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) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

43. 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) 

44. 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) 

45. - 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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. - 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) 

49. - 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) 

50. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

51. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

52. - Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

53. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

54. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 
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55. X - Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

56. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

57. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

58. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) 

59. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

60. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

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

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

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

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

65. X - Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) 

66. - Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/497) (S. Sayısı: 221) (Dağıtma tarihi: 2.5.2008) 

67. - Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve İzmir 
Milletvekili Oktay Vural ile İzmir Milletvekili Şenol BaFın; 4562 Sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, izmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayısı: 222) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2008) 

68. - Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/561) (S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi: 9.5.2008) 
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69. X - Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 14.5.2008) 

70. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

71. - Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 

72. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (2/224, 1/545) (S. Sayısı: 229) 
(Dağıtma tarihi: 20.5.2008) 

73. X - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/559) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

74. X - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/240) (S. 
Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

75. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet 
Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

76. - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/363, 1/494) 
(S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 4.6.2008) 

77. - Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayısı: 239) 
(Dağıtma tarihi: 5.6.2008) 

78. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü 
(GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/397) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

79. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık 
ve Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/411) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 
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80. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/416) (S. Sayısı: 244 (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

81. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti 
Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (S. Sayısı: 245) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

82. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

83. X- Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

84. - İskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

85. - Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/542) 
(S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

86. X- Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonları Raporları (1/584) (S. Sayısı: 253) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

87. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

88. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

89. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 141 ve 141 *e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

90. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/105) (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

91. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 
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92. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

93. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

94. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/109) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

95. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/110) (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

96. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/111) (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

97. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/112) (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

98. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ 
Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/113) (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

99. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/114) (S. Sayısı: 151 ve 151 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

100. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/115) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 
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101 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

102.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

103.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

104.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

105. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/121) (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

106. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/122) (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

107. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/123) (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

108. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/124) (S. Sayısı: 161 ve I61'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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109. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

110.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/126) (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

111. - İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/127) (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

112.- Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/128) (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

113.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya 
Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/129) (S. Sayısı: 
166 ve 166*ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

114.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/130) (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

115. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Ozdemir ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/131) (S. Sayısı: 168 ve 
168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

116.- İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 
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117. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı 
(3/133) (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

118.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre İtirazı (3/134) (S. Sayısı: 171 ve 171 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 
23.6.2008) 

119.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/135) (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

120. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/136) (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

121 . - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı 
(3/137) (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

122.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

123. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/139) (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

124. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/140) (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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125.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazları (3/141) (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci Ek) (Dağıt
ma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

126. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı 
(3/142) (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

127.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

128. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/144) (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

129. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/145) (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

130.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

131 . - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/147) (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

132. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/148) (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

133. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/149) (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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134.- Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/150) (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

135.X - İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

136. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

137.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/557) 
(S. Sayısı: 259) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

138. - İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

139. - İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 4 Milletvekili ile Antalya Milletvekili 
Hüsnü Çöllü ve 24 Milletvekilinin; Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/275, 2/264) (S. Sayısı: 261) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

140. - Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

141 . - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara 
Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/453) 
(S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 26.6.2008) 

142. - İstanbul Milletvekili Mesude Nursuna Memecan ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer 
Üstün'ün, 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair 
Kanun ile 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in; Konut Edindirme 
Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/285, 2/284) (S. Sayısı: 264) (Dağıtma 
tarihi: 27.6.2008) 

143. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı Diyalog 
ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumunun 
İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 27.6.2008) 




