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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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TBMM Genel Kurulu saat 15.04'te açılarak dört oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, bir traktör fabrikasında meydana gelen olaylara, 

Konya Milletvekili Orhan Erdem, Nasrettin Hoca'nın doğumunun 800'üncü yıl dönümüne ve 
49'uncu Akşehir Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali'ne, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'in sanayisi ve sanayi esnafının sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşmasına Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan cevap verdi. 

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, gündem dışı söz alan milletvekillerinin söz aldıkları ko
nuda konuşmaları gerektiğine ilişkin bir konuşma yaptı. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş tarafından bazı ifa
delerinin çarpıtıldığı gerekçesiyle bir açıklamada bulundu. 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/704) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 milletvekilinin, 12 Eylül müdahalesinin nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin (10/238), 

İsparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz ve 28 milletvekilinin, Isparta'daki gül üretimi ve bu 
sektörde yaşanan sorunların (10/239), 

Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 19 milletvekilinin, Aksaray ilinin sorunlarının (10/240), 

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

Hırvatistan Parlamentosu Dış Politika Komitesinin, TBMM Dışişleri Komisyonunu Hırvatis
tan'a davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

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 ve 223'e l'inci ek) görüşmeleri tamamlanarak; 
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2'nci sırasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hayvan Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın (1/366) (S. Sayısı: 241) görüşmelerini müteakiben yapılan 
açık oylamadan sonra, 

Kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

3'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış olan Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın (1/554) (S. Sayısı: 249) görüşmelerine 
başlanılarak tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

8 Temmuz 2008 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.48'de son verildi. 

Eyyüp Cenap GÜLPINAR 

Başkan Vekili 

Harun TÜFEKÇİ Murat ÖZKAN 

Konya 

Kâtip Üye 

Giresun 

Kâtip Üye 
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No.: 181 

II.- GELEN KÂĞITLAR 

4 Temmuz 2008 Cuma 

Teklif 

1.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı ve 2 Milletvekilinin; Atatürk Orman Çiftliği Müdür
lüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/297) (Plan ve 
Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.7.2008) 

• 
No.: 182 

8 Temmuz 2008 Salı 

Tasarılar 

1.- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (1/623) (Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2008) 

2.- Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı (1/624) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2008) 

3.- Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/625) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2008) 

Teklif 

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın; Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi (2/298) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2008) 

Rapor 

1.- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 266) (Dağıtma 
tarihi: 8.7.2008) (GÜNDEME) 
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8 Temmuz 2008 Salı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Fatoş GÜRKAN (Adana), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

1 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127'nci Birleşimini açıyorum. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

İlk söz Avrupa Birliğiyle ilgili gelişmeler hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Algan Ha-
caloğlu'na aittir. 

Sayın milletvekilleri, lütfen biraz daha sessiz olursanız konuşmacıyı daha rahat dinleyebileceğiz. 

Buyurunuz Sayın Hacaloğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

1.- istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu 'nun, Avrupa Birliğiyle ilgili gelişmelere ilişkin gün
dem dışı konuşması 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; AB'yle müza
kereler sürecine başladığımızdan bugüne beş yıl geçti. Bizle beraber Hırvatistan da müzakerelere 
başladı. Otuz beş başlık üzerinde -fasıl, yani konu üzerinde- müzakereler sürecek. Bu aradan geçen 
üç yıl içinde sadece altı başlık fiilen açıldı. Bir başlıkta müzakereler tamamlanıp kapandı. Beş baş
lıkta devam ediyor ve bu sene de iki başlık açılması bekleniliyor. Hırvatistan ise neredeyse bu süreci 
yarıladı. Biz, âdeta bir adım atıyoruz, iki geri adım atıyoruz, âdeta akıntıya kürek çeker gibi bir hâl 
içindeyiz. Yürümüyor. Neden yürümüyor? İster görünüyoruz ama gerçekten ne yapmak istediğimiz 
konusunda kararsızız ve onun ötesinde, gerçekten, somut, müspet adımlar atılabilmesinin önünü ik
tidar olarak bizzat biz, Hükümet tıkamakta. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, müzakere sürecinin Türkiye'nin bir projesi olması gerekiyor. O 
bağlamda iktidarıyla muhalefetiyle hep beraber bu konuda ciddi bir ortak mücadele gerekiyor. Av
rupa ülkelerinin çok büyük bölümü -şu anda Hırvatistan, Slovakya ve diğerleri, Portekiz, İspanya-
bu müzakereleri yaparlarken, hâlen yapılırken, muhalefet ile iş birliği içinde, müzakere pozisyon 
belgesi denilen yani müzakereler her bir fasılda başlarken müzakerenin nasıl sürdürüleceğine ilişkin 
strateji belgesini muhalefetle paylaşıyorlar ve bir ortak mutabakat içinde kendi ulusal politikalarını 
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sürdürüyorlar. Bizde ise -burada, aramızda AKP'den Uyum Komisyonunda olduğum arkadaşlarım 
var, diğer arkadaşlarımız var, Dışişleri Komisyonundan var- şu anda Türkiye'de gerek bu Meclis ça
tısı altında gerekse bu konuyla ilgili kesimler arasında sadece ve sadece iktidarın istediği kişiler bu 
belgeleri görebiliyor. Ne parti olarak ne de Cumhuriyet Halk Partisine mensup milletvekilleri olarak 
biz, verilmiş olan müzakere pozisyon belgelerinin hiçbirini görmedik. Soruyorum Hükümete: Neyi 
kaçırıyorsunuz? Yani gizli bir iş mi yapıyorsunuz? Eninde sonunda bunlar ortaya çıkmayacak mı? 
Şimdi daha işin başındayız. Belki, "kritik bir konu yok" diyebilirsiniz ama yolun engebeli olduğunu 
hepimiz biliyoruz. 

Geçenlerde Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Karma Komisyon toplantısında Sayın Lagendijk, 
diğer arkadaşlar ve Sayın Başmüzakereci Dışişleri Bakanımız Babacan, kendisinden rica ettim "Lüt
fen, bu müzakere pozisyon belgelerini muhalefete verin, biz de görelim." dedim. Ne dedi bilir misi
niz? Değerli arkadaşlarım, lütfen dikkatinizi çekiyorum, Sayın Babacan dedi ki: "Sayın Hacaloğlu 
vermek isterim ama müsaade etmiyorlar, veremiyoruz." 

Yani Türkiye bu kadar onursuz mu? Bu kadar teslimiyetçi, bu kadar kişiliksiz bir müzakere sü
reci olabilir mi? Gerçekten ben utandım, o söylediği, verdiği yanıt karşısında. Bu konuyu Meclis 
Başkanlığına soru önergesi olarak verdim. Meclis Başkanlığı, uzundur dedi, şöyle dedi, böyle dedi, 
geri gönderdi. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Parlamentosu, biliyorsunuz geçenlerde bir karar aldı, Türkiye ra
poru yayınladı. Bu raporda "Ergenekon cinayet çetesini hızla, derhâl çökertin." dedi. Tabii, Türki
ye'de bütün Hizbullah çeteleri, bütün derin devlet çeteleri, bütün faili meçhul cinayetlere katılmış olan 
çetelerin hepsi çözümlensin. Türkiye'de faili meçhul cinayet kalmasın. Ama gerçekten Avrupa Par
lamentosunun raporunda, onu okuyunca, ben hangi cinayetten bahsediyor diye gerçekten kendi ken
dime düşündüm. Ama sonra anlaşıldı ki bahsedilen cinayet Kuddusi Okkır'ın cezaevinde ölümüne 
üç gün kalaya kadar bekletilip, sonra, üç gün sonra ailesinin, eline cesedinin verilmesi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bunu niye ifade ediyorum: Türkiye ile ilgili her türlü konuda ileri geri ta
leplerde bulunan Avrupa Parlamentosundan şimdi bu cinayete ilişkin tepki bekliyorum. Bu cinayet, 
esasında, özünde demokrasimizin ayıbıdır, hukuk devletimizin ayıbıdır ve Adalet Bakanının ayıbı
dır. Adalet Bakanının derhâl istifa etmesini istiyorum. Bu açıklığa çıkmalıdır. Böylesine bir süreç 
içinde Kopenhag Kriterleri çerçevesi içinde hukuk devletinin kurulmasını, oluşumunu bizden bek
leyen, etkin işlemesini bekleyen Avrupa Parlamentosunun, Avrupa Birliğinin karşısında ne yazık ki 
bugün bırakınız hukuk devletini, bırakınız kanun devletini, bırakınız polis devletini, bugün Türkiye'de 
keyfî devlet var. Bunun bu şekilde süremeyeceğini hepimiz biliyoruz, halkımız bunun hesabını so
racaktır değerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Hacaloğlu. 
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Gündem dışı ikinci söz, 2001 yılında gözaltına alınan ve bugüne kadar haber alınamayan bazı 
kişiler hakkında söz isteyen Muş Milletvekili Sırrı Sakık'a aittir. 

Buyurunuz Sayın Sakık. (DTP sıralarından alkışlar) 

2.-Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, 2001 yılında gözaltına alınan ve bugüne kadar haber alına
mayan bazı kişilerin akıbetlerine ilişkin gündem dışı konuşması 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de, 2001 yılında gözaltına alınıp 
ve bugüne kadar akıbetleriyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılmayan dönemin HADEP İlçe Başkanı 
Serdar Tanış ve İlçe Yöneticisi Ebubekir Deniz'le ilgili gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu 
vesileyle Sayın Başkanı, Divanı ve siz değerli arkadaşları saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, evet, ne yazık ki her gün acı olaylarla bu ülke yüz yüze geliyor. Ben bu kür
süden birkaç kez Çalışma Bakanımıza seslendim. Tuzla'da olaylar oluyor, insanlar yaşamını yitiri
yor, hiç olmazsa örgütlü bir yapı var, bu insanlar seslerini dünyanın dört bir yanına, Parlamentoya 
duyurabiliyorlar, ama ne yazık ki, inşaat sektöründe, benim seçim bölgemde -bir yarım saat önce- bu
güne kadar beş altı ay içerisinde 5 tane cenaze gönderdik. Yarım saat önce... TOKİ'de çalışıyorlar, 
ya çalışınca emeklerinin karşılığını alamıyorlar veyahut da çalışırken can güvenlikleri yok, yaşam
larını yitiriyorlar. Bu nasıl bir sosyal devlet? Hep söylüyoruz, ama hiçbir ses seda yok. Yani bu in
sanlar mağdur, bu insanlar Anadolu'nun dört bir yanından buraya çıkıp geliyorlar 40-50 milyon lira 
için ve yaşamlarını yitirerek gidiyorlar. Ben, bu noktada Bakanımızın tekrar duyarlı olabileceğini, Par
lamentonun da bu konuda duyarlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, 2001 yılında dönemin HADEP İlçe Başkanı Serdar Tanış ve İlçe Yöneticisi 
Ebubekir Deniz, Silopi'de örgütlenirken dönemin Jandarma Alay Komutanı tarafından tehdit edile
rek ilçe örgütlerinin oluşmaması için sürekli baskı altında tutulurlar. Bunlar baskılara boyun eğmez
ler, ilçe teşkilatını örgütlerler ve arkasından bunlar jandarmaya çağrılır. Jandarmaya çağrılan bu iki 
vatandaşımızdan hâlen bir haber alınamıyor. Onlar 2001'den bugüne kadar, bütün başvurularımıza 
rağmen... Bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı, dönemin Başbakanı, yargı, her alanda 
bu şahsiyetlerle ilgili başvurularımız oldu. Bunlar gencecik, bu ülkenin insanlarıydı. Belki bugün, ya
şamış olsaydılar, Parlamento grubunda olacaktılar, ama hiçbir dönem (Muş Milletvekili Sırrı Sakık, 
konuşması sırasında, üzerinde 2 kişiye ait resim bulunan bir afişi hatip kürsüsünün önüne yapıştırdı) 
bunların faillerinin araştırılması kimsenin aklından geçmedi. Şimdi, niye bugün? Bugün Ergenekon 
olayı tartışılıp konuşuluyor. Ergenekon'da, o dönem Jandarma Alay Komutanı olan Levent Ersöz... 

HASAN ANĞI (KONYA) - Pankart asma! 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Niye rahatsız oluyorsunuz? Bu insanlar bu ülkenin vatandaşları 
değil mi? 

HASAN ANĞI (KONYA) - Doğru değil! 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Niye rahatsız oluyorsunuz? Hani demokrattınız? Hani çetelerden 
hesap soruyordunuz? 

MAHMUT ESAT GÜVEN (Kars) - Öyle bir usul yok! 

BAŞKAN - Sayın Sakık, lütfen... 

- 2 8 0 -



TBMM B: 127 8 . 7 . 2 0 0 8 O: 1 

- 2 8 1 -

SIRRI SAKIK (Devamla) - Bu insanlar bu ülkenin vatandaşı. Bir ülkenin, bir cumhuriyetin na
musu, adaleti ve şerefidir. Eğer bu adalete, şerefe sahip çıkamıyorsanız demokrasiden bahsedemez
siniz. Bu insanlar gözaltına alındılar ve hâlen kayıp. Niye tepki gösteriyorsunuz? 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Burası pano değil! 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Burası, evet... Bu ülkenin insanları... Siz bu kadar demokratsınız! 

Onun için... 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Pano değil orası! 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Bu kadar demokratsınız! Biliyor musunuz... 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Sen bu kürsüde onları buraya asamazsın. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Bu insanlar, bu ülkenin vatandaşları. Bunlar kayboldular. 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Önce kendini düzelt, burası Meclis. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Burası pano değil... 

AHMET BÜYÜKAKKAŞLAR (Konya) - Sayın Başkan, asamaz buraya. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, daha sakin dinleyiniz. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - ... ve faili meçhul cinayetler işlendi bu ülkede. 

BAŞKAN - Sayın Sakık, lütfen, daha sakin, Genel Kurula hitap ediniz. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan kaldırtın onu. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Şimdi, Türkiye halkı AKP'nin ne kadar demokrat olduğunu görmeli. 
Çıkıp hamasi nutuklar atmamalısınız. 

KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Sayın Başkanım, ne yazıyor orada? 

BAŞKAN - Lütfen, sakin olunuz. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Atmamalısınız, evet... Şimdi, siz hamasi nutuklar atarak bu de

mokrasiyi inşa edemezsiniz. 

KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Sayın Başkan, idare amirlerini çağırıp kaldırtın onu. 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Ayıp denen bir şey var. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Ayıp denen şey... Siz ayıp ediyorsunuz. Burası halkın kürsüsüdür, 

burası çetecilerin kürsüsü değil. Evet, burası, bu halkın kürsüsüdür. 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Ayıp denen bir şey var ya! 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Ayıp, sana ayıptır be! Sen demokrat değilsin! 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Kaldır bu militanları buradan! 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Kaldıramazsın sen! 

BENGİ YILDIZ (Batman) - Bizim partimizin üyeleri, militan değiller! 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Asıl militan sizsiniz! 

BENGİ YILDIZ (Batman) - Militan değil, sen militansın! 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Evet, biz bu milletin militanıyız! 
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SIRRI SAKIK (Devamla) - Bakın, Ergenekon çeteleri bunları katletti. Bugün eğer "Ergene

kon" denilen bir şey varsa, Ergenekon geçmişte Kürt coğrafyasında yaptığı... 

SONER AKSOY (Kütahya) - Sayın Başkan, asılı duruyor, lütfen! 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Lütfen... 

BAŞKAN - Sayın Sakık, lütfen kaldırınız. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Sayın Başkan, tamam. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

SONER AKSOY (Kütahya) - îlan tahtası mı burası! 

BAŞKAN - Lütfen sözünüzü tamamlayınız. 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Dilediğin kadar konuş. Biz de seninle beraberiz Ergenekon'a 
karşı! Burası militanların yeri değil, milletvekillerinin kürsüsü! 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Peki, bu insanlar bu ülkenin vatandaşları değil mi! Ya sizin ilçe 
başkanınız olmuş olsaydı ne yapardınız! Sizin vatandaşınız olsaydı... 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Bizim vatandaşımız onlar! Onlar bizim vatandaşımız! 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Peki, niye tepki gösteriyorsunuz! Bakın... 

BAŞKAN - Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Bakın, Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Ben ama... 

BAŞKAN - Lütfen Genel Kurula dönünüz. 

NECAT BİRİNCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, kürsüden bölücülük yapıyor, "Sizin vatandaşınız 
olsaydı" diyor... 

BAŞKAN-Lüt fen . . . 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Özür diliyorum. Bizim vatandaşımız... 

NECAT BİRİNCİ (İstanbul) - Sözünüzü geri alın! 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Geri alıyorum. Özür diliyorum, ben böyle bir şey kastetmedim. 
Sizin partiliniz olsaydı ne yapardınız! 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Burada özür dileyeceğin işi yapma! 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Evet, bizim vatandaşımız. 

Şimdi, sevgili kardeşlerim, çok fazla bağırmanıza gerek yok. 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Sen bağırıyorsun! 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Siz tepki gösteriyorsunuz! Bakın, siz tepki gösteriyorsunuz! 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Şov yapmadan konuş, dilediğin kadar konuş! 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Ben sizden müsaade alarak konuşmayacağım. Ben inançlarımı ha
yatın her alanında söylerim. Bir tek, bizim mal varlığımız onurumuzdur. Onurumuzu kimseye çiğ
netmeyiz. Bu insanların hukukunu savunmak hem ahlakidir hem vicdanidir hem de İslamidir. 
Hangisine inanıyorsanız ona göre karar vereceksiniz! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Sakık. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Başkanım, lütfen, özür diliyorum, bitiremedim. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Ee, şov yaparsan böyle olur! 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - İstediğin kadar savun ama şov yapma! 

BAŞKAN - Ek süreniz de tamamlandı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Sayın Başkanım, ben dramımı anlatamadım. Arkadaşlarım bu ko

nudan rahatsız. 

BAŞKAN - Yeterince açıklık kazandı Sayın Sakık. Çok teşekkür ediyoruz. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Son birkaç dakika rica ediyorum. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Ama bu çok haksız bir uygulama. 

BAŞKAN - Haksız değil efendim. Lütfen yerinize geçiniz. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Bir yandan demokrasiden, özgürlüklerden bahsedeceğiz, bir taraf
tan mağdur olan, katledilen iki insanın katlini buraya getirmek bile sizler tarafından hoşgörüyle kar
şılanmıyorsa... 

BAŞKAN - Sayın Sakık, lütfen yerinize geçiniz. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - ... nasıl demokrasiyi inşa edeceğiz? Ben bunu Türkiye halkının 
vicdanına bırakıyorum. Biliniz, işte, çıkıp kimlerin Ergenekon'lara sahip çıktığının bir göstergesidir. 

BAŞKAN - Sayın Sakık, lütfen. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Ergenekon'ların size ucu dokunduğu zaman zaten sesiniz çıkıyor. 

BAŞKAN - Sayın Sakık, böyle yaparsanız kürsü işgaline giriyor. Lütfen, yerinize geçiniz. 

SIRRI SAKIK (Devamla) - Ama halka ucu dokunduğu zaman sesiniz hiç çıkmadı. Bir taneniz 
çıkıyor, bunların avukatlığını yapıyor. İkinci avukatlık da size helal olsun. 

Teşekkür ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

SONER AKSOY (Kütahya) - Biz ayrım yapmıyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Gündem dışı üçüncü söz, Sakarya'nın karşı karşıya bırakıldığı acil sorunlar hakkında söz iste
yen Sakarya Milletvekili Münir Kutluata'ya aittir. 

Buyurunuz Sayın Kutluata. (MHP sıralarından alkışlar) 

i.-Sakarya Milletvekili Münir Kutluata 'nın, Sakarya ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sakarya'nın aciliyet 
kazanmış sorunları hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sakarya coğrafi konumu, doğal kaynaklarının zenginliği, çeşitliliği ve ça
lışkan insan yapısı özellikleriyle Türkiye'nin en şanslı illerinin başında gelir. Ancak aynı Sakarya 
altı yıllık uygulamalar sonucu içine düşürüldüğü durum açısından da maalesef ülkemizin en şanssız 
illeri arasındadır. Sakarya'da yaşanan aciliyet kazanmış, dayanılmaz hâle gelmiş birçok sorun Tür-
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kiye'nin sorunlarıyla aşağı yukarı aynıdır. Dolayısıyla, bu sorunlara baktığımız zaman sorunların 
kaynağının ülkenin iyi yönetilmemesi olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan, Sakarya'nın özel konu
mundan kaynaklanan bazı sorunlar var. Sakarya'da yerel yönetimlerin iyi işlememesinden kaynak
lanan ilave bazı farklı sorunlarla karşı karşıyayız. Birçok zeminde farklı zamanlarda ifade ettiğimiz 
bu sorunları bugün milletimizin karşısında bir kez daha Hükümetin dikkatlerine sunmakta fayda gör
müş bulunuyorum. O bakımdan, Sakarya ile ilgili sorunların bundan böyle biraz daha yakından ilgi 
görmesini bekleyerek sözlerime devam ediyorum. 

Bilindiği gibi, Milliyetçi Hareket Partisinin Sakarya'ya çok özel bir ilgisi vardır. Bu ilgi, 1999 
yılında yaşanan Marmara deprem afetiyle doğmuş bir ilgidir. O günün hükümet ortağı olan ve başında 
bulunduğu bakanlıklar itibarıyla Sakarya'ya hizmet götürmekte ön saflarda olan Milliyetçi Hareket 
Partisi -can kayıplarımız için yapacak bir şeyimiz yok, onlara Allah'tan bu vesileyle rahmet diliyo
rum ancak- bütün depremzedeleri önce geçici konutlara, sonra sabit konutlara taşımak suretiyle Sa
karya'nın imdadına yetişmiş ve Sakarya'nın bütün altyapısını yenilemek suretiyle depremin olumsuz 
etkilerini büyük oranda ortadan kaldırmıştır. 

Bugün bu kazanımlardan geri dönülmekte olduğunu görüyoruz. 70 bin nüfuslu, yeni ve sağlam 
zeminli yeni yerleşim alanından tekrar, Adapazarı'na, yıkılan Adapazarı'na dönüşün hızlandığını 
görüyoruz. Bu hızlanmada, Sakarya'da dört yeni ilçe açılırken bu yeni ve sağlam zeminli bölgenin 
ilçe yapılmaması büyük oranda rol oynamış, cazibe özelliğini kaybetmiş, şimdi insanlarımız geriye 
dönüşe başlamışlardır ve Sakarya'da (Adapazarı'nda) yeniden kat artışı konusu gündeme gelmiştir. 
Adapazan'nda hâlâ prefabrik okullarda eğitim sürmektedir ve deprem kredisi alan vatandaşlarımız 
kredilerini ödeyemedikleri için artan faizleri dolayısıyla yeni kredi de alamaz duruma gelmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, Sakarya'da bu geri dönüşle ilgili sorunların dışında, Türkiye genelinde 
yaşanan diğer sorunları Sakarya bütün olumsuzluklarıyla yaşamaktadır. Sakarya'da, iş yerleri işçi 
çıkarmakta, esnaf iş yeri kapatmakta ve işsizlik büyük oranda artmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye'nin 
en verimli topraklarına sahip olan Sakarya çiftçisi, şu anda yabancı bankalara olan borçlarıyla boğuşur 
duruma düşürülmüştür. Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Sakarya'da da çiftçi, tarlasını ekemez, 

ürününü büyütemez, büyütürse satamaz hâle gelmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, yabancı ban
kalar devreye girmekte ve Sakaryalının toprakları her nedense yabancı bankalar tarafından kredi-
lendirilmekte ve ipotek altına alınmaktadır. 

Bu arada, yine, Türkiye'nin diğer bölgelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin diğer fındık bölgelerinde 
yaşanan sorun, Sakarya'da fındık sorunu olarak, fındık üreticisinin sorunu olarak bütün hızıyla ya
şanmaktadır. Hasat döneminin başlamasına üç hafta kalmış olmasına rağmen, Sakarya'da şu anda -
bütün Türkiye'de olduğu gibi- fiyatlar belirtilmiş değildir, açıklanmış değildir. Çiftçi ne yapacağını 
bilememekte ve yüksek faizlerle yeniden borçlanmaya devam etmektedir. 

Sakarya'da çok ciddi çevre sorunları yaşanmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - "Sakarya'nın suları" diye adlandırabileceğimiz bu sorun
lar: Sapanca Gölü'nün kolektörünün göle atık su vermesi, foseptiğin göle ve Sakarya'nın içme su
yuna karışması, Sakarya Nehri'nin kirlenmesi ve özellikle, Sakarya'nın üçüncü önemli suyu olan 
Melen suyunun İstanbul'a alınması sonucu Melen Nehri'nin su seviyesinin düşmesi sonunda deniz 
suyunun nehir kanalına girmesinin sonunda Sakarya Melen Nehri'nde deniz suyu akar hâle gelmiş, 

- 2 8 4 -



TBMM B: 127 8 . 7 . 2 0 0 8 O: 1 

- 2 8 5 -

balıkçıların ağlarına deniz anaları takılır hâle gelmiştir. Bu suyu sulama suyu olarak kullanan köy
lülerin tarlaları, ekinleri yanmakta, fındık bahçeleri yanmaktadır. Melen suyunun İstanbul'a taşınması 
sonucu, yapılmakta olan barajın altında kalacak olan Ortaköy beldesine henüz bir yerleşim alanı gös
terilemediği için köylü orada eli kolu bağlı durmaktadır. 

Bir başka çevre sorunu olarak, Sakarya Karasu Belediyesinin mücavir alanını deniz kenarında 
doğuya ve batıya beşer kilometre genişletmesi sonucu, hiç de orada şehirleşme olmamasına rağmen 
bir sahil yağmasının başlamakta olduğunu görüyoruz ve bu maalesef yasal sürecini tamamlamıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kutluata, lütfen teşekkür ediniz. 

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Bu kısa sürede ancak 
bu kadarını sığdırabildim. Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum efendim. (MHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kutluata. 

Sayın milletvekilleri, şimdi gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER 

L- TBMM Başkanlığınca, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun, (2/273) esas numaralı 
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile (2/297) esas numaralı Atatürk 
Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi 'nin tali komisyon olarak kendisine havale edilmesine ilişkin tezkeresi (3/493) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun (2/273) esas nu
maralı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile (2/297) esas numaralı Ata
türk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifı'nin İç Tüzük'ün 34'üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kendisine tali olarak ha
vale edilmesine ilişkin istemi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunca da uygun bu
lunduğundan bu istem İç Tüzük'ün 34'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başkanlığımızca 
yerine getirilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 

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

VI.- ÖNERİLER 

A) SİYASİ PAR Tİ GR UB U ÖNERİLERİ 

1.- Gündemdeki sıralama ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile Genel Kurulun 
8/7/2008 ve 15/7/2008 Salı günlerindeki birleşimlerinde sözlü soruların ve diğer denetim konuları
nın görüşülmemesine; 22/7/2008 ve 29/7/2008 Salı günlerindeki birleşimlerinde ise bir saat sözlü so
rulardan sonra diğer denetim konularının görüşülmeyerek, kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine; 9/7/2008, 16/7/2008, 23/7/2008 ve 30/7/2008 Çarşamba günlerindeki birleşimle
rinde sözlü soruların görüşülmemesine; 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 'nın, Iç Tüzük 'ün 
91 'inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesine ve bölümlerinin ekte yer alan cetveldeki 
şekliyle olmasına ilişkin AK PARTİ Grubu önerisi 



T B M M B: 127 8 . 7 . 2 0 0 8 0 : 1 

Bölümler Bölüm Maddeleri Bölümdeki Madde Sayısı 

1. Bölüm 1 ila 30 uncu maddeler 30 

2. Bölüm 31 ila 60 ıncı maddeler 30 

3. Bölüm 61 ila 90 ıncı maddeler 30 

4. Bölüm 91 ila 120 nci maddeler 30 

5. Bölüm 121 ila 150 nci maddeler 30 

6. Bölüm 151 ila 180 inci maddeler 30 

7. Bölüm 181 ila 210 uncu maddeler 30 

8. Bölüm 211 ila 240 ıncı maddeler 30 

9. Bölüm 241 ila 270 inci maddeler 30 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu, 8.7.2008 Salı günü (bugün) toplanamadığından, TBMM İçtüzüğünün 19 uncu 
maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Nihat Ergün 

Kocaeli Milletvekili 

AK PARTİ Grup Başkan Vekili 

Öneri: 

Genel Kurulun; 8.7.2008 ve 15.7.2008 Salı günlerindeki birleşimlerinde Sözlü Soruların ve 
Diğer Denetim konularının görüşülmemesi, 22.7.2008 ve 29.7.2008 Salı günlerindeki birleşimle
rinde ise 1 saat Sözlü Sorulardan sonra Diğer Denetim Konularının görüşülmeyerek, bu birleşim
lerde Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer 
alan işlerin görüşülmesi, 

9.7.2008, 16.7.2008, 23.7.2008 ve 30.7.2008 Çarşamba günlerindeki birleşimlerinde Sözlü So
ruların görüşülmemesi, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 137, 
134, 70, 80, 130, 65, 62, 61 ve45'inci sıralarında yer alan 264, 261, 236, 252, 257, 228, 222, 221 ve 
96 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin bu kısmın 2,4, 8, 9, 10,11, 12, 13 ve 14 üncü sıralarına alın
ması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi; 

Genel Kurulun 

8, 15, 22 ve 29 Temmuz 2008 Salı günlerinde 15.00 - 20.00 

9, 16, 23 ve 30 Temmuz 2008 Çarşamba günlerinde 13.00 - 20.00 

10, 17, 24 ve 31 Temmuz 2008 Perşembe günlerinde 13.00 - 20.00 

saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi, 

96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının, İç Tüzük'ün 91. maddesine göre temel kanun 
olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekte yer alan cetveldeki şekliyle olması, 

Önerilmiştir. 

96 sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (1/324) 
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10. Bölüm 271 ila 300 üncü maddeler 30 

11. Bölüm 301 ila 330 uncu maddeler 30 

12. Bölüm 331 ila 360 ıncı maddeler 30 

13. Bölüm 361 ila 390 ıncı maddeler 30 

14. Bölüm 391 ila 420 nci maddeler 30 

15. Bölüm 421 ila 450 nci maddeler 30 

16. Bölüm 451 ila 480 inci maddeler 30 

17. Bölüm 481 ila 510 uncu maddeler 30 

18. Bölüm 511 ila 540 ıncı maddeler 30 

19. Bölüm 541 ila 570 inci maddeler 30 

20. Bölüm 571 ila 600 üncü maddeler 30 

21. Bölüm 601 ila 630 uncu maddeler 30 

22. Bölüm 631 ila 660 ıncı maddeler 30 

23. Bölüm 661 ila 690 ıncı maddeler 30 

24. Bölüm 691 ila 720 nci maddeler 30 

25. Bölüm 721 ila 750 nci maddeler 30 

26. Bölüm 751 ila 780 inci maddeler 30 

27. Bölüm 781 ila 810 uncu maddeler 30 

28. Bölüm 811 ila 840 ıncı maddeler 30 

29. Bölüm 841 ila 870 inci maddeler 30 

30. Bölüm 871 ila 900 üncü maddeler 30 

31. Bölüm 901 ila 930 uncu maddeler 30 

32. Bölüm 931 ila 960 ıncı maddeler 30 

33. Bölüm 961 ila 990 ıncı maddeler 30 

34. Bölüm 991 ila 1020 nci maddeler 30 

35. Bölüm 1021 ila 1050 nci maddeler 30 

36. Bölüm 1051 ila 1080 inci maddeler 30 

37. Bölüm 1081 ila 1110 uncu maddeler 30 

38. Bölüm 1111 ila 1140 ıncı maddeler 30 

39. Bölüm 1141 ila 1170 inci maddeler 30 

40. Bölüm 1171 ila 1200 üncü maddeler 30 

41. Bölüm 1201 ila 1230 uncu maddeler 30 

42. Bölüm 1231 ila 1260 ıncı maddeler 30 
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43. Bölüm 1261 ila 1290 ıncı maddeler 30 

44. Bölüm 1291 ila 1320 nci maddeler 30 

45. Bölüm 1321 ila 1350 nci maddeler 30 

46. Bölüm 1351 ila 1380 inci maddeler 30 

47. Bölüm 1381 ila 1410 uncu maddeler 30 

48. Bölüm 1411 ila 1440 ıncı maddeler 30 

49. Bölüm 1441 ila 1470 inci maddeler 30 

50. Bölüm 1471 ila 1500 üncü maddeler 30 

51. Bölüm 1501 ila 1520 nci maddeler 20 

52. Bölüm 1521 ila 1535 inci maddeler 

(Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 dâhil) 20 

BAŞKAN - Grup önerisinin aleyhinde, kurada çıkan İstanbul Milletvekili Hasan Macit ve Es
kişehir Milletvekili Tayfun İçli'ye sırasıyla söz vereceğim. 

Sayın Macit, buyurunuz. 

HASAN MACİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi şahsım ve Demo
kratik Sol Parti adına saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 22 Temmuz 2007 seçimlerinden bu tarafa her hafta salı günleri Danışma Ku
rulu önerisi veyahut da iktidar partisinin önerisiyle karşı karşıyayız. Burada uzunca bir müzakereden 
sonra, ne yazık ki iktidar partisi oy çoğunluğuyla, getirdikleri önerileri Meclisten geçiriyorlar ve 
Meclisin gündemini getirdikleri önerileri doğrultusunda çalıştırıyorlar. Bu haklarıdır. Ama İç Tü-
zük'ümüze baktığımız zaman bir gerçek daha var. Bu gerçek şudur ki: Hükümeti denetim mekaniz
masından ustalıkla kaçırıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, İç Tüzük'ümüzün 98'inci maddesini hepiniz en az benim kadar biliyorsunuz 
ama ben bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum: "Sözlü soruların cevaplandırılması için; Ana
yasa, kanun ve İçtüzük gereği zorunluluklar hariç olmak üzere, -yani zorunluluklar hariç olmak üzere-
haftanın en az iki gününde, birleşimin başında ve birer saatten az olmamak üzere görüşülür." Yani 
22 Temmuz 2007'den bu tarafa hep zorunluluk oluyor ki, çarşamba günleri sözlü soruları görüşe
miyoruz veya görüşmüyoruz. Bundan şu anlaşılıyor: Bundan yürütmenin, yani Hükümetin verilen so
rular karşısında verilecek bir yanıtının olmadığı veyahut da denetim mekanizmasının işletilmek 
istenmediğinin bir göstergesidir. Biz buraya çıktığımız zaman, Danışma Kurulu veyahut da başka 
konularla ilgili düşüncelerimizi sizlerle paylaşırken de, ne yazık ki bizden sonra söz alan iktidar par
tisi sözcüsü arkadaşlarım burada bizi en ağır bir şekilde eleştiriyorlar. 

Değerli arkadaşlar, eğer demokrasiyi işleteceksek, özgürlükler varsa, önce ifade özgürlüğü, dü
şünce özgürlüğü getirilmesi gerekir. Siz burada, Meclis kürsüsünde bizim uyanlarımıza veyahut da 
bizim düşüncelerimize tahammül gösteremiyorsanız, o zaman dışarıdaki özgürlükler, demokrasiyle 
ilgili söylediğiniz sözler, söylemler, hepsi birer boş, içi boş olan söylemlerden ileriye gitmemektedir 
ne yazık ki. 

- 2 8 8 -
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Değerli arkadaşlar, bu, AKP Grubunun getirdiği öneride bir farklılık var. Daha önce de birer 
haftalık Meclisin gündemi dizayn ediliyordu, bu Danışma Kurulunda bu ayla ilgili tüm çalışmalar ya
zılmış. "Temmuz ayı içerisinde Meclisin çalışması gerekiyor." deniliyor ve bu öneriyi tartışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, buraya nereden geldik acaba, buna bir bakmak lazım. Sayın Başbakanın 
"Mahkeme kararı sonuçlanıncaya kadar Meclis çalışsın." anlayışı ve dayatmasından böyle geliyor. 

Değerli arkadaşlar, Meclisin çalışmasıyla ilgili bir zorunluluk veyahut da Türkiye'nin önünü 
açacak, işsizliği yok edecek -bugün çiftçi tarlasına gidemiyor, hasat zamanı traktörünün deposuna 
mazot koyup gidemiyor- onun sıkıntılarını çözecek yasal düzenlemeler veyahut da çözümlerle ilgili 
tartışmaların burada konuşulması değil, ama ne? AKP'yle ilgili açılan kapatma davası sonuçlanın
caya kadar. Ondan sonra da çalışalım, bizim Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile gitmesiyle ilgili 
bir düşüncemiz yok, çalışmasından yanayız ama getirilen önerinin, söylenen biçimin yanlışlığını vur
gulamak istiyoruz. Hani kuvvetler ayrılığı vardı? Hani yürütmenin, yasamanın, yargının ayrı ayrı, özerk, 
bağımsız karar verme yetkisi vardı? Bu yasamanın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışması veya
hut da burada tartışılacak konular hep Sayın Başbakanın talimatları doğrultusunda ne yazık ki bu za
mana kadar çıkarıldı, konuşuldu, düzenlendi; demek ki bundan sonra da düzenlenmeye devam edilecek, 
bu mahkeme sonuçlanıncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışacak. Çalışsın, ama biraz önce 
söylediğim gibi Türkiye'nin önünü açacak, Türk halkının sıkıntılarını çözecek yasaları konuşalım. 

Değerli arkadaşlar, Ardahan milletvekillerimiz var. İktidarın Ardahan'a gittiği var mı acaba? 
Ardahan'da 223 bin lira için esnaf kefalet kooperatifi dört yıldır kapalı. Koskoca bir ilin esnaf kefa
let kooperatifine ilin esnafları 223 bin lirayı ödeyemediği için ne yazık ki bu kooperatif kapalı. Bun
lar kredi falan istemiyorlar. Bunlar bazı bankaların bazı holdinglere alacakları basın yayın kuruluşları 
için verdikleri kredilerle ilgili ayrıcalık, ayrımcılık da istemiyorlar. Bunlar sadece bir yapılandırma 
istiyorlar. Bunlar sadece mevcut düzende bir taksitlendirme, kendilerinin ödeyebileceği ölçüde bir dü
zenleme istiyorlar. 

Değerli arkadaşlar, bugün bir kişinin bile bu kadar az bir parayı çıkarabileceği bir yerde, kos
koca ilin esnafları 223 bin lirayı ödeyemediği için ne yazık ki dört yıldır kapalı. Gelin, bunları ko
nuşalım. Gelin, Türkiye'de en büyük sorun olan işsizliği konuşalım. 

Değerli arkadaşlar, acaba Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarına, verilerine, araştırmalarına 
bakıyor muyuz? O verilerle ilgili Türkiye'nin içinde bulunduğu işsizlikle ilgili sorunlarını görüyor 
muyuz ve onlarla ilgili ne yapıyoruz? Bunları irdelememiz gerekir. 

Hep, Sayın Başbakan "Nereden nereye geldik." gibi bir söylem içerisinde. Evet, nereden ne
reye geldiğimiz Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerinde ne yazık ki görülüyor. Yani Devlet İstatis
tik Enstitüsünde işsizlik oranı 2002'de bugünkü rakamdan daha az. Yani 2002'de 21 milyon 354 bin 
insan istihdam edilirken -verilere göre- bugün 20 milyon 800 bin kişi istihdam ediliyor. Yani altı yıl
dır Türkiye'nin nüfusu yerinde saysa bile, Türkiye'nin nüfusu artmasa bile bugün istihdam edilen, ça
lışan nüfus Devlet İstatistik Enstitüsünde düşmüş. 

Peki, 2002'den bu tarafa, altı yıl gibi bir süre içerisinde artan nüfus nerede? İktidar, altı yıllık ik
tidarı boyunca kaç kişiye iş buldu, istihdam buldu, aş buldu? Değerli arkadaşlar, bunları konuşalım. 
Lütfen, sanal ve suni gündemlerle ne Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini ne Türk halkının 
gündemini meşgul edelim. 

2002'de işe katılım oranı yüzde 49,6 iken; 2006'da, 2007'de yüzde 46'ya düşmüş. Bugün, ba
ğımsız araştırma kuruluşlarının yaptıkları araştırmalarda, yaptıkları tespitlerde Türk halkının birinci 
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öncelikli sorunu işsizlik geliyor. Yani insanların bugün gündeminde başka bir konu yok, en büyük 
sorun işsizlik. Kapatma davası yok, Ergenekon davası yok ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
lışmalarını çok fazla merak da etmiyorlar. Benim işsizlik sorunuma çözüm bulsunlar istiyorlar. E, 
bizim gündemimizde ne yazık ki işsizlik ve ekonomi yok. 

Değerli arkadaşlar, temmuz ayındayız. Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde insanlar hasat 
mevsimine girdi. Tarlalarında çalışıyorlar ama bir de bakıyoruz ki 3 YTL'yi geçen mazot fiyatla
rıyla insanlarımız, traktörünün deposunu doldurup tarlaya gidemiyorlar. Bugün buğday hasadı... 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisinin, acaba, buğday fiyatıyla ilgili bir çalış
ması, bir fiyatı var mı? Avans fiyat açıklayabildi. Açıklanan avans fiyat ne yazık ki pazarda uygula
nan fiyatları geriye çekti, düşürdü, o da çiftçinin aleyhine oldu. Bugün, daha bu yıl ithal ettiğimiz 
buğdaya ödenen parayı bile Türk çiftçisine ne yazık ki buğday fiyatı olarak veremeyen bir Hükü
metimiz var. 

Değerli arkadaşlar, bunları konuşalım, bunları tartışalım, Türk halkı bizden bu konularla ilgili 
çözüm bulmamızı istiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

HASAN MACİT (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Gittiğimiz yörelerde en büyük sıkıntıları ekonomik sıkıntılar, işsizlik, yoksulluk. Acaba yaz dö
neminde Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile çıkmaması ve çalıştırılmamasının altında iktidara 
mensup milletvekillerinin yörelerine gidememe kaygısı mı var diye de düşünmeden edemiyorum. 

Bu önergenin aleyhindeyiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Macit. 

Önerge aleyhinde ikinci söz Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli'ye ait. 

Buyurunuz Sayın İçli. (DSP sıralarından alkışlar) 

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

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi şahsım ve Demokratik Sol Parti 
adına saygıyla selamlıyorum. 

AKP grup önerisinin aleyhinde söz aldım. Biraz evvel söz alan Demokratik Sol Parti İstanbul 
Milletvekili Sayın Hasan Macit'in açıklamalarını burada tekrarlamak istemiyorum. Değerli arkada
şım birçok konuya işaret etti. 

Ben, aslında daha farklı bir konuya girmek istiyorum: Aslında Türkiye'nin gündeminin AKP 
Grubunun getirdiği gündem olmaması gerekir çünkü Türkiye bunları konuşmuyor bugün. Türkiye, 
ağırlıklı olarak hukuk konuşuyor, bir taraftan Anayasa Mahkemesinde görülmekte olan AKP ka
patma davasını konuşuyor, bir taraftan örgüt olup olmadığı belli olmayan, mahkeme kararı da bu
lunmayan, adına da "Ergenekon" ismi takılan bir terör örgütü konuşuluyor. Bütün gazetelerde, bütün 
televizyonlarda gündem bu. Sayın Başbakanın açıklamaları var, Adalet Bakanının açıklamaları var, 
Başbakan Yardımcısının açıklamaları var ama ortada bir şey yok. Soruşturma gizli, gizlilik kararı 
alınmış ama gazetelerde zanlıların ifadeleriyle ilgili birtakım haberler çıkıyor. 
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Bugün, gelmeden biraz evvel, zanlıyken hastanede bilincini yitiren ve bu nedenle tahliye edil
dikten üç gün sonra ölen Kuddusi Okkır hakkında idari soruşturmanın başlatıldığına dair açıklama
ları duydum Sayın Adalet Bakanından. Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek'ten de on üç aydır 
iddianamenin açılamamış olmasının nedenlerinin, onu eleştiren bazı hukukçuların Ceza Muhake
meleri Kanunu'nun 108'inci maddesini bilmemelerinden, zira tutuklu sanıkların bir ay içinde hâkim 
önüne çıkarıldığına ilişkin açıklamalarını duydum. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde on üç aydır iddianame tanzim edil
meden davası açılmamış başka bir örnek yoktur. Hatırlarsınız, 20 Mayıs tarihinde, Sayın Adalet Ba
kanının burada olmadığı bir dönemde rahmetli Kuddusi Okkır'ın eşinin yakarışlarını, ağlayışlarını 
yansıtan bir gazetemizin haberini okuyarak "F tipinde konuşamaz oldu" şeklinde, konuyu Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gündemine getirmiştim. Bir hafta sonra Sayın Adalet Bakanı buradayken 
27 Mayıs tarihinde, konuyu tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yüce Meclisin gündemine ge
tirmiştim. 

Bakın, ne demiştim o zaman: "Dünyanın hangi devletinde, hukuk devleti olduğu iddia edilen bir 
devlette, on bir aydır, on iki aydır bu Anayasa'nın biraz evvel okuduğum -ki 19'uncu maddesini oku
muştum- hükmüne aykırı olarak tutuklanan sanıklar mahkeme önüne çıkarılmaz? Bakın, hukuk he
pimize lazım. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Benim dileğim şu, onları tutmak, savunmak 
anlamında söylemiyorum: Terörist de olsa, bölücü de olsa, tutuklanan kişilerin makul süre içinde 
yargılanmalarının yapılmaları bir gerekliliktir." Ve Sayın Adalet Bakanı da arkamdaydı. 

Değerli arkadaşlar, iddianame tanzim edilmedi. Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre, zanlı eğer 
öldüyse bir takipsizlik karan verilecek. Bakın, yüzde 100 suçlu da olabilirdi rahmetli, olabilir; bu 
ancak yargılama sonucunda ortaya çıkabilirdi. 

Peki, eşinin iddialarına göre sapasağlam hapishaneye giren bir tutuklunun, bir zanlının tedavi
den mahrum edilmesi hangi insan haklarına sığabilir? Burada seslenmiştim yüce Meclise, yüce Mec
lis bu konuda karar verebilirdi. Hepimizin vicdani borcu vardır. Suçlu da olsa, hiçbir insan, insan 
haklarından olan tedavi hakkından mahrum kılınamaz. Hiçbir insan, suçluluğu mahkeme kararıyla 
sabit olmadığı sürece suçlu yerine konulamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'nin 
6'ncı maddesi, adil yargılanma hakkı. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa'mızın 17'nci maddesinde, hiç kimseye işkence ve kötü mua
mele yapılamayacağına dair amir hüküm vardır. 

Yine, Türk Ceza Kanunu'nun 94'üncü maddesinde, bakın, işkence ne şekilde tanımlanıyor: "Bir 
kimseye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama 
veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu gö
revlileri hakkında -ki bu işkence- üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir." der. 95'inci mad
denin 2'nci fıkrasında, eğer iyileşme olanağı bulunmazsa, bitkisel hayata girildiyse cezasının 
artırılması söylenir. 95'inci maddenin 4'üncü fıkrası ise "İşkence sonucunda ölüm meydana gel
mişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir." hükmünü taşımaktadır. 

Bu, sadece ölenler için değil, daha zanlıyken, soruşturma aşamasında emniyetteki ifadesinin, 
savcılıktaki ifadesinin sızdırılarak, onlar daha yargılanmadan mahkûm yerine konulması sebebiyle 
de yapıldığı takdirde işkence suçunu oluşturmaktadır. 

İdari soruşturma açılabilir. Cumhuriyet savcılan derhâl bu olayı bir suç duyurusu olarak kabul eder... 
Çok değerli cumhuriyet savcılarının derhâl soruşturma açması gerekir. Ama, bu, işin cezai yoludur. 
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Değerli arkadaşlarım, bir de işin siyasi bir boyutu vardır, siyasi boyutu da bu konuda Meclis so
ruşturması açılmasıdır. 

Bakın, ben Sayın Adalet Bakanı buradayken bunu söyledim. Biz, çeteler araştırılmasın demi
yoruz, bölücü örgütler, terör örgütleri araştırılmasın demiyoruz. Ama, Anayasa'mız bizim uymamız 
gereken kuralları belirtmiştir. Burada, her zaman insan haklarına saygı söz konusudur. Demokratik 
ülkelerde olmaması gereken olaylar, ne yazık ki, son dönemlerde ülkemizde yaşanmaktadır değerli 
arkadaşlarım. 

Şimdi, Kuddusi Okkır öldü. Onun hakkında bir dava yok, sanık durumuna konulmamış. Ama, 
diğer zanlıların ifadelerine baktığımız zaman, neyle suçlandıklarını bilmiyorlar. Belgelere ulaşması 
engelleniyor. Peki, biz 2001'de Anayasa'yı değiştirdiysek, biz kanunlarımızı değiştirdiysek, neden 
bunu uygulaması gereken kişiler uygulamıyor ve biz neden onlara hesap soramıyoruz değerli arka
daşlarım? Türkiye'yi gazeteciler mi yönetiyor değerli arkadaşlarım? "Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, en yüce Meclis." diyoruz burada. Gazetelerde herkesin boynuna bir yafta asılıyor. Biraz evvel 
burada konuşan bir değerli milletvekili arkadaşım burada bir pankart göstererek Ergenekon çetesin
den bahsetmek suretiyle kendine göre birtakım insanları, görüşlerini ifade ederek savunmaya kalkı
yor ama kim Ergenekon çete mensubu? Bizim bilme hakkımız yok mu? Yüce Meclisin bilme hakkı 
yok mu? Kimden korkuyoruz, kimden saklıyoruz? Bebeklerin bile inanmayacağı olayları gazete
lerde, televizyonlarda okuyoruz. Bizi adam yerine koymuyorlar mı? Köşe yazarları mı Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsil ediyor değerli arkadaşlar? Lütfen bunlara ses çıkartalım. Bu konuda bir genel 
görüşme açalım, bir Meclis soruşturması açalım. Bunu -Demokratik Sol Partinin grubu yok- Ana-
yasa'mıza göre ve İç Tüzük'ümüze göre 20 milletvekili veyahut da grubu olan siyasi partiler ancak 
verebiliyor. AKPTi arkadaşlar, elinizi vicdanınıza koyun; diğer arkadaşlar, lütfen... Eğer demokra
siden söz edeceksek bu konuda işin gereğini yapmak ancak yüce Meclisin görevidir. Eğer biz bu gör
evi yapmazsak birileri başka güçlerden medet umar ve krizin, kaosun çözümünü başka yerlerden 
beklemeye çalışırlar. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yargıya müdahale mi edelim? 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Darbeye filan davet ettiğim yok. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yargıya müdahale mi edelim? 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Ben "Yargıya müdahale edin." de demiyorum. Yargının doğru 
işlemesi... On üç aydır iddianame tanzim edilemiyor. Bakın -zamanım yok- Anayasa'da, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi'nde "Hemen mahkeme önüne -bakın 'dava' diyor- çıkartılması lazım." 
diyor. Makul süre... 

Bakın, Öcalan davasında iddianame iki ay yedi günde Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı ta
rafından tanzim edilmiş. Suçu 90'h yıllarda, 80'li yılların başından başlayıp yakalandığı 1999 yılına 
kadar gelmiş. İki ay yedi gün... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılamanın Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde yapıldığı nedeniyle bozdu biliyorsunuz. Sonra da Devlet Güvenlik Mahkemelerini bu 
yüce Meclis kaldırdı. Ağır ceza mahkemesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız Sayın İçli. 

Buyurunuz. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Sayın Başkanım, tamamlıyorum. 
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İki ay yedi gün... On üç ay, on üç aydır... 

Bir de şunu söyleyeyim: Bir insanı tutuklamak için kuvvetli deliller olması lazım. Eğer savcı 
kuvvetli delilerin olduğuna inanıyor, o hâkim de tutukluyorsa zaten deliller böyle toplanmıştır, öne 
konmuştur, karar verilmiştir. Bir kişiyi tutukladıktan sonra on üç aydır iddianame tanzim edememek 
ve iddianamenin CD ortamında sanıklara verileceğine dair basın toplantısı düzenlemek hukuk dev
letinde yoktur değerli arkadaşlarım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın İçli. 

Önergenin lehinde Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün. 

Buyurunuz Sayın Ergün. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

NİHAT ERGÜN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; grup önerimizin lehinde söz 
almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, 24 Haziran tarihli Genel Kurulda, Genel Kurulun oyuyla 1 Temmuzda 
Meclisin tatile girmemesi ve çalışması kararı alınmıştı. Dolayısıyla o günden bugüne Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çalışıyor ve 1 Temmuzda tatile girmedi. Temmuzun hemen hemen üçte 1 'ine yakın, 
dörtte 1 'ini tamamladık ve temmuz ayı boyunca çalışmaları, çalışma saatlerini ve gündemi oluştu
ran bir grup önerisi getirdik. 

Normalde bugüne kadarki çalışma saatlerimizi, arkadaşlarımızın alışageldikleri bir çalışma saati 
olarak değerlendirerek bu grup önerisini getirdik. Salı günleri temmuz sonuna kadar 15.00-20.00 sa
atleri arasında, çarşamba günleri 13.00-20.00 ve perşembe günleri de 13.00-20.00 saatleri arasında 
çalışalım diye bir önerimiz var. 

Yine, gündemde olan kanun tasarı ve tekliflerini bir öncelik sırasına göre görüşelim ve en niha
yetinde grupların üzerinde mutabık kaldığı Türk Ticaret Kanunu'nu da bu çalışma süresi içerisinde 
bitirelim düşüncesine sahibiz. Zaten bugün Elektrik Piyasası Kanunu'yla kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. Aynı zamanda Lübnan'daki askerî birliğimizin Barış Gücündeki görevi 5 Eylülde tamam
lanıyor, onun süresinin uzatılmasıyla ilgili bir Hükümet tezkeresini bugün görüşeceğiz. Sırada olan 
diğer kanun tasarı ve tekliflerini de az önce arkadaşlarımız okudular. Bazı eleştiriler oldu denetim ko
nularında bir aksama meydana geldiğine dair, âdeta denetim yapılması istenmediğine dair. Rakam
lar, veriler öyle değil. Önümüzde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dönem dönem çalışmalarını 
ortaya koyan tablolar var. Hem 22'nci Dönem itibarıyla hem de 23'üncü Dönemin bugüne kadarki 
zamanı itibarıyla geçmiş yıllara göre sözlü sorulara cevap verme oranı yüzde 20'lerdeyken, ortalama 
15-20 arası bir yerdeyken, 22'nci Dönemde yüzde 43 oranında sözlü sorulara cevap verilmiş. 23'üncü 
Dönemin şimdiye kadarki döneminde de yüzde 43 oranında cevap verilmiş. Geçmiş dönemlerle mu
kayese edildiğinde daha fazla sözlü soruya cevap verilmiş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, araş
tırma önergeleri açısından da yüzde 15Terde olan ortalama araştırma önergesinin kabul edilmesi ve 
araştırma komisyonu kurulması oranı, bu dönemde yüzde 15'lerden yüzde 23'lere çıkmış. Yine önü
müzdeki süreçte, elbette bazı araştırma önergeleri de gündeme gelebilecektir ve diğer denetim ko
nuları, soruşturma talebinde bulunmak, gensoru vermek gibi diğer denetim konulan ise elbette 
grupların kendi ellerinde olan bir meseledir. Soruşturulmasına gerek gördükleri konular olursa, gen
soru verilmesine gerek gördükleri konular olursa elbette bunları verebileceklerdir. 

Ama memnuniyet verici olan bir şey şu: Söz alan 2 değerli milletvekilimiz, daha önceki grup 
önerilerimizin lehinde söz alıp aleyhinde konuşurlardı, bu sefer gerçekten aleyhinde konuşmak üzere 

- 2 9 3 -



TBMM B: 127 8 . 7 . 2008 0 : 1 

söz almış oldular. O, iyi bir istikamete gidiş olduğunu bize gösteriyor. Ama gene onun da eksik ta
rafı şu ki, özellikle bir arkadaşımız, grup önerisinin hiç yanından bile geçmedi, tamamen diğer ko
nuları, bugün Türkiye'de medyada tartışılmakta olan diğer konulan gündeme getirmiş oldu. O konular 
hakkında bizim söyleyecek bir sözümüz yok mu? Elbette var. Var ama görülmekte olan davalarla il
gili Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşme yapmayacağımıza dair Anayasa'nın 138'inci mad
desindeki kurala uyuyoruz. Yoksa bu kürsüden görülmekte olan her davayla ilgili birçok şey söylemek 
mümkündür, söyleyebiliriz de ama burada onun müzakeresini yapmak durumunda değiliz. O ne
denle, değerli arkadaşlar, Türkiye'de yasalar vardır, kanun nizam vardır. Yasaların uygulanmasına 
itirazımız olabilir. Yasalar bazen idare tarafından, bazen yasama organının kendisi tarafından, bazen 
yargı organları tarafından farklı bir yoruma tabi tutulabilirler. Bizim de bunlara itirazımız olabilir. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Süreç... Süreç... 

NİHAT ERGÜN (Devamla) - Elbette, yasamanın da yürütmenin de yargının da hatalı işlemler 
yapabileceğini bir istisnai durum olarak kabul etmek mümkündür, ama o hataların da nasıl düzelti
lebileceğinin Türkiye'de mekanizmaları vardır. O hatalar elbette düzeltilebilir, varsa cezaevinde bi
risinin ölümü, sağlık, tedavi hizmetlerinden yararlandınlmaması gibi bir yanlış işlenmişse bu yanlışın 
üzerine elbette ilgili makamlar gideceklerdir, gitmelidirler. Ama bunu, görülen davaların mahiye
tiyle ilişkilendirmek doğru bir yaklaşım olmaz. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Canını geri getirebilecek misiniz? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakan sorumlu kardeşim. 

NİHAT ERGÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, her vatandaşın hakkını arayacak ilgili makam 
ve merci vardır ve vatandaşlarımızın hakları da aranmıştır, aranmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bugünkü grup önerimizle, az önce ifade etmiş olduğum konuları temmuz 
ayı boyunca konuşmak ve bu konularla ilgili de çalışma saatlerini belirlemek amacıyla bir grup öne
risi verdik. Grup önerimizi destekleyeceğinizi umuyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ergün. 

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

BAŞKAN - Grup önerisi lehinde, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli. 

Buyurunuz Sayın Canikli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; AK PARTİ 
grup önerisinin lehinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Grup Başkan Vekili arkadaşımın da ifade ettiği gibi yine bu hafta veya bundan sonraki 
haftalarda Meclisimizin çalışma içeriği ve çalışma saatleriyle ilgili olarak AK PARTİ grup önerisi ola
rak karşınızdayız. Esasında, diğer gruplarla yapılan görüşmelerde ve bugüne kadar, özellikle son 
ayda çalışma saatleri konusunda bir mutabakat söz konusu ancak -saygı duyuyoruz elbette- bazı si
yasi parti gruplarımızın ilkesel kararlan çerçevesinde oy birliğiyle bir Danışma Kurulu karan çıkmadı. 
Ama biz onların da görüşlerini alıyoruz hem Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma konularının iç
eriğinin belirlenmesi ve hem de çalışma saatleriyle ilgili olarak. Önce bunu belirtmekte tekraren 
fayda var. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce bir konuşmacı arkadaşımız işsizlik ve istihdam rakamlarıyla il
gili bazı bilgiler verdi ve oradan yola çıkarak, o rakamlardan yola çıkarak, istihdam rakamlarıyla il-
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gili olarak 2002-2007,2008 karşılaştırması yaptı ve iki dönem arasında istihdam edilenlerin sayısında 
bir azalma meydana geldiğini ifade etti. Tabii o rakama o şekilde baktığımız zaman görünen rakam 
o, yani, hakikaten, 2002 yılı TÜİK rakamlarına göre yaklaşık 21 milyon civarında bir istihdam gö
züküyor; 2007 yılına veya 2008'e gelindiğinde küçük bir azalma gözüküyor. Esasında, bu gibi çok 
yüzeysel değerlendirmeler her zaman yanıltıcı olur, çoğu zaman yanıltıcı olur, hele çok önemli bir 
değerlendirme yapıyorsanız, önemli bir sonuca ulaşmak için bir değerlendirme yapıyorsanız, kuş
kusuz, olayların, rakamların biraz daha detayına inmek lazım. Bu söylediğim kural, husus, biraz önce 
arkadaşımızın yaptığı değerlendirme için de geçerlidir. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, 2002 yılı rakamlarına baktığımız zaman, burada, elbette tarımdaki is
tihdam rakamları da rakamın içerisinde, yani toplam istihdam olarak gözüken, çalışıyor gözüken ra
kamların içerisinde tarım kesiminde çalışıyor gözükenler de dâhildir 2002 yılında ve bu 2007 
yılındaki rakamlarda da içindedir, dâhildir. 

Tabii, iki dönem arasında, tarımda istihdam açısından bakıldığında bir fark var, o da yaklaşık 4,5-
5 milyon civarında bir kopuş söz konusudur. 2002 yılında tarım kesiminde çalışan, çalışıyor gözü
ken ve istihdam rakamlarında yer alan yaklaşık 4,5-5 milyon civarında bir grup kişi 2008 
rakamlarında yoktur. Aslında bu sorunun cevabı şudur: Yani, bu insanlar 2002 yılında da gerçekte ça
lışmıyorlardı. Tarımda istihdam ediliyor gözüküyorlardı, ancak istihdam edilmiyorlardı. Biz bunlara 
"gizli işsiz" diyoruz. Fakat istihdam rakamlarında yer aldığı için, rakamları düz olarak bu şekilde 
uyguladığınız zaman, arkadaşımızın yaptığı, bana göre, hatalı yorum ortaya çıkar. Doğru yorum 
şudur: Diğer kesimlerdeki istihdam değişimlerini, tarım dışı sektörlerdeki, kesimdeki istihdam de
ğişimlerini bir tarafa bırakıyorum, sadece buradan yola çıkarak şu yorumu yapmak mümkündür: 
2002 yılından bugüne kadar tarımda yaklaşık 4,5-5 milyon insan, aslında istihdamda gözüken ancak 
gizli işsiz olan insanlar istihdamdan kopmuştur, bunların yüzde 80'inden fazlasına tarım dışı sektör
lerde istihdam imkânı sağlanmıştır, istihdam kapasitesi yaratılmıştır, oluşturulmuştur. Gerçek yorum 
budur, doğru değerlendirme budur değerli arkadaşlar. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 

Şimdi diğer bir husus da şu: Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi son derece önemli konuları 
görüşüyor ve toplum hayatını, toplumumuzun önemli bir kesimini doğrudan ilgilendiren ve onların 
gelecekteki yaşam standartlarına olumlu anlamda katkı sağlayacak düzenlemeler yapıyor. Yani bu
radan Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptığı çalışmaları küçümsemek ve sanki Türkiye'nin, in
sanlarımızın geleceğini, refahını yakından ilgilendiren konuların dışında konular görüşülüyormuş 
veya tartışılıyormuş gibi bir hava oluşturmanın da çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Bakın, daha 
geçtiğimiz günlerde yerel yönetimlerle ilgili, onların gelir imkânlarını artıran ve ciddi anlamda ra
hatlamalarını sağlayacak, oradaki yatırımların ve dolayısıyla istihdamın artırılmasına katkı sağlaya
cak bir yasa tasarısı burada kabul edildi Mahalli İdareler Yasası'yla yaptığımız düzenlemeyle, 
değişiklikle. 

Keza, bugünlerde, yine aynı kriterler kullanılarak önemli olduğuna inandığımız, hepimizi, her
kesi, ülkemizi çok yakından ilgilendiren ve bir an önce bu düzenlemelerin yapılması gereken bir 
alanda, elektrik alanında, enerji alanında önemli bir kanun tasarısını görüşüyoruz; kim bunun önem
siz ve gereksiz olduğunu söyleyebilir, kim bunu hafife alabilir? Almaması gerekir. Bu tip ifadelerin 
doğru olmadığını düşünüyorum. 

Keza, yine önümüzdeki günlerde -Meclis gündeminde var, sıraya alınmış durumda- KEY öde
meleriyle ilgili ve yaklaşık 4-4,5 milyar YTL civarında, özellikle de toplumun orta ve alt gelir gru
bunda bulunan insanlara aktarılacak olan ve daha önceki hükümetler tarafından tahsil edilip ancak 
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amacı dışında kullanılan ve biz geldiğimizde bulunmayan bir parayı, nemasıyla birlikte, yaklaşık 
4-4,5 milyar YTL civarında bir rakamı ödeyeceğiz ve bununla ilgili yine önümüzdeki günlerde bir 
tasarı gelecek ve bunları konuşacağız. 

En sonunda, Türk Ticaret Kanunu'yla ilgili o kapsamlı düzenlemeyi, değişikliği, yine diğer par
tilerimizin de mutabakatıyla, onlarla varılan mutabakat çerçevesinde görüşeceğiz. 

Bunların önemsiz olduğu söylenebilir mi değerli arkadaşlar? Dolayısıyla, Meclisimiz, bu tem
muz ayında da son derece önemli, gerekli konuları görüşüyor. Arkadaşlarımızın, bu yaz günlerinde, 
sıcak günlerde Mecliste bulunmalarının elbette karşılığı bu güzel şeylerdir, bunun ağırlığını hiç kim
senin azaltmaması gerekir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, grup önerimizin lehinde oy kullanacağımızı ifade ediyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Canikli. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 

Anayasa'nın 92'nci maddesine göre Başbakanlığın bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER (Devam) 

2.- Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2008 
tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekâtı 'na iştirak etmesine izin verilmesine ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (3/477) 

25/6/2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) 
sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5/9/2006 tarihli ve 880 sayılı Kararı ile bir yıl için 
verdiği izin çerçevesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL)'ne Silahlı Kuv
vetleri unsurlarıyla katkı sağlamıştır. Söz konusu iznin süresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
29/5/2007 tarihli ve 892 sayılı Kararı ile 5 Eylül 2007 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır. 

Türkiye, gerek UNIFIL kara harekâtına, gerek UNIFIL-Deniz Görev Gücü'ne yaptığı katkılarla, 
barışı koruma harekâtının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiş, böylece, gerek BM sis
temi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte görünürlüğünün artmasını ve sahip olduğu saygın ko
numun pekişmesini sağlamıştır. Türkiye'nin UNIFIL'e katılımı, bölgede barışı ve istikrarın 
korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine önemli katkıda bulunmuştur. 

UNIFIL'in görev süresi 31 Ağustos 2008 tarihinde sona erecek olup, görev süresinin 31 Ağus
tos 2008 tarihinden sonraki dönem için yenilenmesi yönünde BM Güvenlik Konseyi tarafından Ağus
tos ayı içinde bir kararın kabul edilmesi beklenmektedir. 

Lübnan'daki siyasi ve güvenlik ortamının ülkedeki askerî unsurlarımızın görevlerini sürdür
meleri bakımından uygun olduğu düşünülmektedir. 

Bu hususlar ışığında, Lübnan makamlarının doğrudan talepleri ve bölgedeki güvenlik koşulları 
da dikkate alınarak, BM Güvenlik Konseyi'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönünde karar 
alması durumunda, hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsur
larının, 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı TBMM Karan ile tespit edilen ilke-
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ler kapsamında 5 Eylül 2008 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekâtına iştirak etmesi ve bu 
bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasa'nın 92 nci mad
desi uyarınca izin verilmesini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerinde İç Tüzük'ün 72'nci madde
sine göre görüşme açacağım. Gruplara, Hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz vereceğim. 

Konuşma süreleri gruplar ve Hükümet için yirmişer dakika, şahıslar için onar dakikadır. 

Şimdi, İç Tüzük'ümüzde bulunmamasına rağmen, bu tür tezkerelerde bugüne kadar yapılan gö
rüşmelerde yüce Meclisin aydınlatılmasını teminen Hükümete görüşmelerin başlangıcında da kısa bir 
söz verme usulümüz hâline gelmiştir. 

Şimdi Sayın Bakana soruyorum: Bir aydınlatma konuşması yapacak mısınız Sayın Gönül? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Evet. 

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Gönül. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Beş dakika kısa bir süre size vereceğim eğer uygun görürseniz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; hepinizi içtenlikle selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos 2006 tarihinde 
kabul ettiği 1701 sayılı Kararı çerçevesinde Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Görev 
Gücü UNIFIL'in genişletilmesi suretiyle oluşturulan kuvvete ülkemizin bir yıl süreyle katkıda bu
lunması Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 5 Eylül 2006 tarihinde yüce Meclisimiz tarafından 
kararlaştırılmıştı. Katkımızın süresi yüce Meclisimizin 29 Mayıs 2007 tarihli ve 892 sayılı Kararı ile 
5 Eylül 2007 tarihi itibarıyla bir yıl daha uzatılmıştı. Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
verdiği yetkinin süresi 5 Eylül 2008 tarihinde dolacaktır. Lübnan'daki durum muvacehesinde UNI-
FIL'e ihtiyaç devam etmekte ve UNIFIL görev süresinin 31 Ağustos 2008 tarihinden sonraki dönem 
için yenilenmesi yönünde Birleşmiş Milletler bünyesinde başlatılan çalışmaların ağustos ayı içinde 
tamamlanarak konuya ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesi bek
lenmektedir. Yüce Meclisimizin çalışma programı göz önünde tutularak ülkemiz katkısının süresi
nin UNIFIL'inkine paralel olarak uzatılması için Anayasa'mızın 92'nci maddesi uyarınca yüce 
Meclisimizden şimdiden izin istemiş bulunuyoruz. Bu konuda sunulmuş bulunan tezkerenin gerek
çesini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Malumunuz olduğu üzere Türkiye, 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 
çerçevesinde UNIFIL'e katkıda bulunmaktadır. 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
Kararı çerçevesinde sağlanan katkı ciddi bir çalışma sonucu karara bağlanmıştır. Bölgede hüküm 
süren gerginlik ve ihtilafların olumsuz yansımalarını doğrudan hisseden Türkiye, sorunların diyalog 
ve uzlaşma yoluyla çözülmesini öncelik olarak görmüş, bu alanda aktif çaba içine girmiştir. 

İstikrar ve güvenliğin tesis edilmesi ve korunması yönündeki uluslararası çabalara etkin destek 
vermeyi millî sorumluluğumuzun gereği olarak değerlendiriyoruz. 

Bu mülahazalar ışığında, uluslararası meşruiyeti haiz olan, uluslararası toplumun ortak iradesini 
yansıtan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı Kararı'nda öngörülen amaçlar doğ
rultusunda Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne katkıda bulunulması ön
görülmüştür. 
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Bu meyanda, 

1) Doğu Akdeniz'de devriye görevi yapan Deniz Görev Gücü için yeterli kuvvet tahsis edilmesi, 

2) Taleplerin tek tek değerlendirilmesi kaydıyla dost ve müttefik ülkeler için deniz ve hava ula
şımı desteğinin sağlanması, 

3) Lübnan ordusuna eğitim verilmesi, 

4) Bölgede Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından icra edilecek insani yardım faaliyetlerinin ge
rektireceği, başta bu unsurların güvenliğini sağlayacak kuvvet koruma birlikleri olmak üzere hudut, 
şümul ve miktarı hükümetçe belirlenecek askerî unsurlarının tahsisi; söz konusu kuvvetin, yukarıda 
belirtilen taahhütlerin dışında, bölgede, silahlı unsurların silahtan arındırılması dâhil hiçbir görevde 
kullanılmayacaklarının da karara bağlanmış olduğunu hatırlatmak isterim. Kısacası, bizim tahsis et
tiğimiz güç asayişte kullanılmayacaktır. 

Ben, çok kısa bir zaman kaldığı için, oradaki kuvvetimizin yaptığı sivil işleri de kısaca özetle
mek istiyorum: Devletimiz 20 milyon dolar acil insani yardımda bulunmuştur. 10 milyon dolar eği
tim ve sağlık projelerine harcanmıştır. 500 bin dolar çocuk parkı, sağlık projeleri; 20 milyon dolar 
Bağışlar Konferansı'nda verilmiş eğitim ve sağlık projeleridir. Bunların başında, ülkemiz Lübnan'da 
toplam 58 prefabrik okul, 2 prefabrik sağlık merkezi kuracağını ilan etmiş ve prefabrik okullardan 
37 tanesi Lübnan'a gönderilmiş ve bunların 25 tanesinin inşaatı Lübnan makamlarının iş birliğiyle 
tamamlanmıştır. Ayrıca, 3 sağlık ocağı yapılmış, 1 de hastane inşaatı yürütülmektedir. 

Şimdi, UNIFIL'e katkımız bugüne kadar, Deniz Görev Gücü iki hücum botuna düşmüştür. Daha 
evvel korvetti, hücum botunun daha faydalı olacağı görüldü ve iki hücum botuna düştü. 

Sur şehrinin yakınında Eş Şaitiye kasabasında 261 personeliyle istihkâm ve inşaat birliğimiz 
konuşlanmıştır. Bunun yanında Lübnan'daki Nakura UNIFIL karargâhında 4, UNIFIL deniz görev 
gücü ve komuta gemisinde 1 subayımız görev yapmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Devamla) - Ayrıca, Mersin Limanı, 
1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Karan'nda öngörülen amaçlar doğrultusunda dost 
ve müttefik ülkelerin istifadesine açılmış, Birleşmiş Milletler tarafından da, UNIFIL'e katılan ülke
lerin kullanımı için, Mersin Limanı'mız tayin edilmiş bir liman olarak görevlendirilmiştir. 

Hâlen İtalya'nın komutasında bulunan UNIFIL'de 13 bin civarında personel görev yapmakta olup 
Türkiye'yle beraber yirmi bir ülke UNIFIL'in kara birliklerine, altı ülke ise deniz birliklerine kuvvet kat
kısında bulunmaktadır. Kara birliklerine katkıda bulunan ülkeler: Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Fransa, Gana, Guatemala, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İtalya, Güney Kore, Lüksem-
burg, Malezya, Makedonya, Nepal, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Tanzanya. Deniz 
birliklerine katkıda bulunan ülkeler: Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya. 

Tanzanya'nın bile Barış Gücüne katılması hâlinde Türkiye'nin katılmamasının nasıl sakil bir 
durum yaratacağını takdirlerinize sunuyorum. 

Doğal kaynak zengini Hazar havzası, Orta Doğu ile dünya pazarları arasında doğal bir köprü gör
evi gören Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle özellikle Orta Doğu'nun yeniden yapılandırılması
nın hız kazandığı şu günlerde izlenecek politikalara yön vermek ve alınacak uluslararası kararlarda 
söz sahibi olmak amacıyla yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmamalıdır ve kalmayacaktır. 
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Türkiye, altmış iki yıldır Birleşmiş Milletler, elli beş yıldır NATO üyesidir. Kore Harekâtı'yla 
başlayan uluslararası harekât vizyonumuz hâlen Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Gürcistan, Lüb
nan ve Sudan'da, NATO şemsiyesi altında Kosova, Afganistan'da, Avrupa Birliği şemsiyesi altında 
Bosna-Hersek'te yürütülen barış ve desteklemeye katkımız devam etmektedir. 

Ben okunan tezkereyi takdirlerinize saygıyla arz ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Gönül. 

Başbakanlık tezkeresi üzerinde gruplar adına ilk söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına 
Sakarya Milletvekili Erol Aslan Cebeci'ye ait. 

Buyurunuz Sayın Cebeci. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Süreniz yirmi dakikadır. 

AK PARTİ GRUBU ADINA EROL ASLAN CEBECİ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönünde 
karar alması durumunda hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri un
surlarının 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Karan'yla tespit edilen ilkeler kapsamında 5 Eylül 2008 tarihinden itibaren bir yıl süreyle 
UNIFIL Harekâtı'na iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından ya
pılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresiyle il
gili olarak AK PARTİ Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz aldım. Hepinizi en derin saygılarımla 
selamlıyorum. 

Ülkemiz, cumhuriyetimizin kurulduğundan bu yana Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 
"Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini dış politikamızın temel hedefi hâline getirmiş, dünyada ve böl
gemizde barış ve güvenliğin sağlanması ve devam ettirilmesi için her zaman önemli katkılarda bu
lunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, saygın ve güçlü bir üyesi olduğumuz NATO ittifakı, 
Avrupa Birliğiyle bütünleşme sürecinde ilerleme konusunda kararlı ve bölgesinin en güçlü, en büyük 
ekonomik, siyasi ve askerî gücü olan ülkemizin, özelikle bölgemizde yaşanan gelişmelerden etkilen
memesi, bu gelişmeleri etkilememesi ve kendisini bu gelişmelerin dışında tutması mümkün değildir. 

Üzülerek belirtmeliyim ki coğrafi olarak sınırında bulunduğumuz ve insanlarıyla çok güçlü ta
rihî ve kültürel bağlarımız olan Orta Doğu bölgesi, zengin yer altı kaynakları nedeniyle müreffeh bir 
gelecek potansiyeline sahip olmakla birlikte, yıllarca süren karışıklıklar, çatışma ve istikrarsızlık 
içindedir. Takdir edersiniz ki bizim bu bölgede ciddi bir sorumluluğumuz vardır. Bu sorumlulukla
rımızı yerine getirmemiz, bölgedeki ve dünyadaki gücümüzü ve saygınlığımızı artırmıştır, bundan 
sonra da artıracaktır. 

Bu temel çerçevede sizlere son birkaç yıl içerisinde Lübnan'daki gelişmelerle ilgili çok kısa bir 
bilgi sunmak istiyorum: 12 Temmuz 2006 günü Hizbullahın roket saldırıları ve İsrail topraklarına gi
rerek düzenledikleri operasyonda 8 İsrail askerinin öldürülmesi ve 2'sinin kaçırılması, biraz da o dö
nemde Gazze'deki olaylar nedeniyle bölgede yaşanmakta olan krizin kapsam ve boyutu genişlemiş 
ve geçmişte bu tarzdaki saldırılarda yalnızca Hizbullahı hedef alan İsrail, bu defa saldırılardan Lüb
nan Hükümetini sorumlu tutarak Hizbullah saldırısına gerçekten orantısız bir ağırlıkla karşılık ver
miştir. İsrail, Lübnan'ı havadan, karadan ve denizden kuşatmış, güney Lübnan ve Beyrut'ta özellikle 
Şiilerin bulunduğu güney mahalleleri bombalanmış, havaalanları ve deniz limanları bombalanmış 
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ve bu saldırılarda 12 Temmuz 2006 tarihinden ateşkesin ilan edildiği 14 Ağustos 2006 tarihine kadar 
yaklaşık 1.200 Lübnan vatandaşı maalesef hayatını kaybetmiştir. Öte yandan, bu çatışmalar sırasında 
Hizbullah, İsrail'e üç bin beş yüze yakın roket ve havan mermisi atmış ve bu çatışmalarda da maa
lesef, yine 154 İsrail vatandaşı hayatını kaybetmiştir. 

Lübnan meselesi ilk olarak 14 Temmuz 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse
yinde ele alınmış, yapılan müzakereler uzun bir zaman almış ve nihayet 11 Ağustos 2006 tarihinde 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1701 sayılı Karan'yla, bütün taraflara bir ateşkes daveti çı
karmıştır. Kararda taraflara, çatışmaların tamamen durdurulması, belirtilen ilkeler ve unsurlar dâhi
linde daimî ateşkesi ve uzun vadeli çözümü desteklemeleri çağnsında bulunulmuştur. Kararda ayrıca, 
çatışmalara son verilmesini takiben, Lübnan kuvvetlerinin Birleşmiş Milletler geçici görev gücü olan 
UNIFIL ile güney Lübnan'a konuşlandırılmasına paralel olarak, İsrail kuvvetlerinin bölgeden çekil
mesi ve UNIFIL'in görev süresinin ve faaliyetlerinin kapsamının genişletilerek, personel sayısının 
15 bin askere kadar çıkartılması öngörülmüştür. 

O dönemde, Lübnan krizinin sona erdirilmesi için Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Lübnan Başbakanı Fuat Sinyora, Suriye Cumhurbaşkanı Esat, Birleşmiş Milletlerin o dönemdeki 
Genel Sekreteri Sayın Annan, yine o dönemde AB'nin Dönem Başkanlığını yapan Finlandiya Baş
bakanı Vanhanen, İspanya Başbakanı Zapetora ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush ve İran 
Cumhurbaşkanı Ahmedinejat ve Alman meslektaşı Sayın Merkel ile telefon görüşmeleri gerçekleş
tirmiş ve bu görüşmelerde ateşkesin ivedilikle sağlanması, bu amaçla uluslararası çabaların artınlması 
ve çatışmaların bölgeye yayılmaması için Lübnan'a bu ateşkeste önerilen gücün konuşlandırmasıyla 
ilgili olarak Sayın Başbakanımız aktif bir dış politika izlemiştir. 

Türkiye 26 Temmuz 2006'da Roma'daki toplantıya katılmış, yine çatışmalann sona ermesini ta
kiben, bansın yerleşmesi ve korunabilmesi için hem Başbakanımız hem Dışişleri Bakanımız barış ça
balarına devam etmiştir. Bu süreçte ülkemiz, yapıcı, ölçülü, aktif bir dış politika izlemiş ve 
Türkiye'nin terörle mücadelesinde mevcut konumunu kesinlikle zaafa uğratmayacak ve bu konudaki 
hukuk ve siyasi zeminimizi zayıflatmayacak bir tutum izlemiştir. 

Ülkemizin Lübnan'da görev yapan UNIFIL'e asker göndermesine dair tezkere 5 Eylül 2006 ta
rihinde Meclisimizde görüşülmüş ve 880 sayılı Meclis Karan'yla da, aynı oturumda alınmış olan bu 
kararla, Anayasa'mızın 92'nci maddesi uyarınca Hükümete bu konuda yetki verilmiştir. Daha sonra, 
söz konusu izin süresi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Mayıs 2007 tarihli birleşiminde ve 892 
sayılı Karan'yla 5 Eylül 2007 tarihinden itibaren bir yıl süreyle daha uzatılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı ori
jinal karan UNIFIL'e aşağıdaki ana görevleri yüklemiştir: Çatışmaların durdurulmasını gözlemlemek, 
İsrail kuvvetleri Lübnan'dan çekilirken Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin mavi hat boyunca olan bölge
ler dâhil bütün Güney Lübnan'a konuşlanmasına nezaret etmek ve destek olmak, bu konudaki faali
yetlerini İsrail ve Lübnan Hükümetleriyle eş güdüm hâlinde yapmak, sivil halka insani yardım 
ulaştırılmasına ve yerlerinden olmuş kişilerin gönüllü ve güvenlik içinde geri dönüşlerine yardımcı 
olmak, tampon bölgelerin oluşturulması için atılacak adımlarda Lübnan ordusuna yardımcı olmak ve 
nihayet Lübnan Hükümetinin talebi üzerine Lübnan'ın sınırlarına ve diğer giriş noktalarına silah ve 
bağlantılı maddelerin girişine karşı güvenlikli hâle getirilmesine yardımcı olmak UNIFIL'e görev 
olarak verilmiştir. 

Bugün komutanlığını İtalyan Tümgeneral Claudio Graziano'nun yaptığı genişletilmiş UNIFIL 
deniz ve kara unsurlarından oluşmaktadır ve bu çerçevede aslında Birleşmiş Milletler ilk kez bir 



TBMM B: 127 8 . 7 . 2 0 0 8 O: 1 

- 3 0 1 -

deniz gücü teşkil etmiştir. Temmuz 2008 itibarıyla UNIFIL'deki toplam barış gücü miktarı 13 bin
dir. Genişletilmiş UNIFIL'in göreve başlamasının ardından İsrail ve Lübnan arasında yeni bir ça
tışma yaşanmamıştır. Diğer taraftan, zaman zaman İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını 
ihlal ettikleri rapor edilmiş, İsrail savaş uçaklarının ayrıca, zaman zaman, aralarında ülkemize ait ge
milerin de yer aldığı UNIFIL Deniz Gücü unsurlarını taciz ettiği görülmüş, söz konusu eylemlerle 
ilişkin olarak İsrail nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının UNI
FIL Harekâtı'na katılmasıyla ilgili, Meclisimizde, geçmişte, oldukça yoğun tartışmalar yaşanmıştı. 
Hemen şunu belirtmeliyim ki, son iki yıllık uygulamaya baktığımızda ne deniz ne kara birliklerimiz 
bugüne kadar herhangi bir saldırıya maruz kalmamışlardır. Bunda birliklerimizin güvenliği amacıyla 
baştan beri uygulamaya konan düzenlemelerin payı büyüktür. 

Biz, AK PARTİ, ilke olarak güvenlik, terör ve dış politika konularının siyasi polemik amacıyla 
kullanılmasına karşıyız. AK PARTİ ve Hükümetimiz, terör, güvenlik ve dış politika konularında si
yasi fayda, siyasi maliyet hesabı yapmadan ve bu konuları polemik meselesi yapmadan, bu konularla 
ilgili hem muhalefetin görüşlerini saygıyla dinlemeye hazırız hem de kendi görüşlerimizi gayet ra
hatlıkla belirtiyoruz. 

Türkiye bölgenin en büyük gücü ve Türk Silahlı Kuvvetleri bölgenin en iyi eğitilmiş, en modern 
araç ve gereçlerle teçhiz edilmiş ordusudur. Bölgemizde güvenlik ve istikrar söz konusu olduğunda, 
bu konularda gelişmeler olduğunda bunlara seyirci kalmamızı hiç kimse bekleyemez. Son iki yıl içe
risinde UNIFIL Harekâtı nedeniyle Türk Bayrağı, gurur ve şerefle hem Lübnan'da karada hem de 
Doğu Akdeniz'de dalgalanmıştır. Bugün âdeta bizim bir körfezimiz sayılabilecek Doğu Akdeniz'de 
donanmamız, gemileriyle dolaşmıştır. Sanırım bundan hepimiz gurur duyuyoruz. Türk Silahlı Kuv
vetleri ve Türk halkı daha önce de, Somali'de, Afganistan'da, Bosna'da, Kosova'da başardığı gibi 
Lübnan'da da yerli halk tarafından saygı ve sevgiyle bilinmekte ve halkın gönlünde, kafasında ve ha
fızalarında olumlu yer etmektedir. 

Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus, Lübnan halkının içerisinde çok sayıda farklı 
grubun olmasıdır; Sünni'sinden Şii'sine, Ortodoks Hristiyan'ından Falanjist'ine bütün bu gruplar 
Türk halkına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine şükranlarını ifade etmektedirler. 

Yalnız, bu, sadece Lübnan'a özgü bir şey de değil, Türk ordusu daha önce de barış gücü olarak 
görev yaptığı yerlerde de birçok ülkenin barış gücüne katkı sağlayan kuvvetleri âdeta bir işgal ordusu 
algılaması yaşarken bizim silahlı kuvvetlerimiz o ülke halkınca -Afganistan, Somali, Bosna, Kosova, 
şimdi Lübnan- bir misafir muamelesi görmüş ve o ülkenin halkının gerçekten yol, okul, hastane, pre
fabrik konut, kısacası altyapı alanında o ülke halkına ciddi yardımları olmuştur. 

Elbette bu Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede bulunması sadece kendisinin yapacağı hizmetleri 
değil, Türk Silahlı Kuvvetleri nedeniyle bizim Türk Kızılayımızın ve diğer gönüllü yardım kuruluş
larının bölgeye yapabileceği hizmetleri artırmış ve bu yolla da ekstra okul, hastane ve prefabrik evler 
yapılmış, gerçek insanların gerçek problemlerine çözüm bulunmasına yardımcı olunmuştur. 

Lübnan'da, özellikle ordumuzun görev yaptığı bölgede devletimize ve ülkemize olan sevgi ve 
hayranlık artmıştır. Özetle, bölgeye huzur ve istikrar gelmesine katkıda bulunduk; tarihî, dostluk his
lerimizi canlandırdık. Bölgenin ve Lübnan'ın, hem ekonomik kalkınmasına hem de demokrasisinin 
gelişmesine hizmet ettik ve katkıda bulunduk. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2006 krizi sırasında ve sonrasında Lübnan'a gönderdiği
miz, taahhüt ettiğimiz karşılıksız yardımların, taahhütlerin toplamı 50 milyon Amerika Birleşik Dev
letleri Doları civarındadır. Söz konusu yardımlar Türkiye'yi Lübnan'a yardım elini uzatan önde gelen 
ülkelerden biri hâline getirmiştir. Bu yardımların büyük bir kısmı insani yardım ve sağlık ve eğitim 
projeleri olarak kullanılmıştır. Ülkemiz savaş sırasında Lübnan'dan çıkmaya çalışan Lübnanlıların ve 
yabancıların tahliyesinde de önemli bir rol oynamıştır. 

Yine, Türkiye'miz, Lübnan'da toplam elli sekiz prefabrik okul, iki sağlık merkezi... Ve bu okul
lardan otuz yedi tanesi bitirilmiş ve diğerleri de inşaat hâlinde. Yine, bir ihtisas hastanesi ve Paris'te Ba
ğışlar Konferansı'nda, taahhüdümüz kapsamında bir üniversite hastanesi yapılması kararı alınmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü UNIFIL kara 
birlikleri kapsamında hâlen bir istihkam, inşaat bölüğümüz 261 personelle Esadiye bölgesinde görev 
yapmaktadır. Birliğimiz, UNIFIL, Komutanlığının 10 Kasım 2006 tarihinde yaptığı denetimde en 
düzenli üs bölgesi olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, sivil-asker iş birliği çerçevesinde örnek bir ça
lışma sergileyen birliğimiz, özellikle yerli halkla kurduğu temaslar ve sağladığı destek bağlamında 
bölge halkının takdirini kazanmıştır. 

UNIFIL deniz gücüne hâlen 2 hücumbotla katılıyoruz. 2008 Nisan ayı sonuna kadar 1 firka
teyn, 2 de korvet ve 1 lojistik destek gemimizle katkıda bulunuyorduk. Ancak, ihtiyacın azalması ne
deniyle deniz gücüne olan katkımız yeniden gözden geçirilerek 2 hücumbota indirildi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz, son dönemde bölgesel sorunların çözümünde 
gayet aktif bir rol yürütmektedir. Bu bağlamda, Lübnan'daki krizin aşılmasında, ilgili tüm taraflarla 
yürüttüğümüz yoğun temaslarla önemli bir rol oynadık. Lübnan Meclis Başkanının, Sayın Başbaka
nımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Lübnan'da 25 Mayıs 2008'de düzenlenen Lübnan Meclisinin Cum
hurbaşkanlığı Seçimi Oturumu ve törenine daveti, bu katkılarımıza yönelik şükran duygularının 
ifadesi niteliğindedir. Sayın Başbakanımız, söz konusu törene, beraberlerinde Sayın Dışişleri Baka
nımız Ali Babacan Bey'le birlikte katılmıştır. Böyle bir ortamda UNIFIL'e katılmamızın sürdürül
mesi, hem tutarlı bir dış politika hem de ülkemizin bölgedeki etkinliğinin devamı açısından önemlidir. 

Bu konuştuğum çerçeve içerisinde UNIFIL'in, Lübnan'da görev yapan askerî gücün görev 
yapma süresinin Birleşmiş Milletler tarafından uzatılması hâlinde, 880 sayılı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kararı ile tespit edilen ilkeler kapsamında, 5 Eylül 2008 tarihinden itibaren bir yıl süreyle 
daha UNIFIL Harekâtı'na iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından 
yapılması için Anayasa'mızın 92'nci maddesi uyarınca Hükümetimize izin verilmesini yüce Mec
listen saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Cebeci. 

Başbakanlık Tezkeresi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Meh
met Şandır söz istemiştir. 

Buyurunuz Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 5 Eylül 2008 tarihinden itibaren bir yıl daha Lübnan'daki Barış 
Gücü Harekâtı'na iştirak etmesini ve bununla ilgili olarak gerekli düzenlemelerin yapılması için Hü
kümete izin verilmesini talep eden tezkere üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini 
ifade etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Öncelikle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 



TBMM B: 127 8 . 7 . 2 0 0 8 O: 1 

Değerli milletvekilleri, Hükümet, bu izin talebini isterken bir iki şart, bir iki gerekçe de ifade et
miştir. Diyor ki: Lübnan makamlarının doğrudan taleplerini ve bölgedeki güvenlik koşullarını dik
kate aldığınızda, ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Barış Gücü'nün görev süresinin 
uzatılması yönünde karar alması hâlinde -henüz daha Birleşmiş Milletlerin böyle bir kararı yok ve 
Türkiye'den böyle bir talebi yok-1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Karan ve 5 Eylül 
2006 tarihinde alınmış 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın belirlediği ilkeler doğ
rultusunda hududu, şümulü ve miktarı daha sonra, gerek görüldüğünde, Hükümet tarafından belir
lenmek üzere Hükümete izin verilmesini, yetki verilmesini ifade etmektedir bu gerekçeler ve bu 
şartlara dayalı olarak. 

Değerli milletvekilleri, 1978 yılından bu yana Lübnan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü görev 
yapmaktadır. 2005 yılında yaşanan olaylardan sonra artan çatışmaların durdurulabilmesi için bu Barış 
Gücü'nün hem görev süresinin uzatılmasında hem de asker sayısının artırılmasında bir zaruret hasıl 
olmuştu. 2006 yılının Eylül ayında Lübnan'a asker gönderilmesi konusu Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde çok yoğun tartışmalara konu olmuştu. Tabii, o günün Türkiye'sinde gündem Lübnan'a asker 
göndermekten çok, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye dönük etnik terör örgütü saldırılarının durdurul
ması hadisesi idi. Dolayısıyla, Lübnan gibi, Orta Doğu gibi, barışın bir türlü sağlanamadığı, kanın dur
madığı bir bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarını göndermenin riskini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gerçekten sorumluluk duygusuyla dikkatlice de tartışmıştı. Ama, kabul etmek lazım, ifade 
etmek lazım, korkulan olmadı. 2006 yılından bu yana Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi Barış Gücü içerisindeki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları herhangi bir kazaya uğramadan, 
kendilerine tevdi edilen görevi şerefle, onurlu bir şekilde yerine getirdiler ve inanıyorum ki bölge ba
rışına, Lübnan'ın iç barışına katkı verdiler. Bu, çok değerli idi, çok önemli idi. Bu konuya emek 
veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli yöneticilerine, unsurlarına buradan saygılar sunmak, şük
ranlarımızı sunmak bir gerekliliktir diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, tekrar bir yıl daha, eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Barış Gü
cü'nün süresini uzatır, Türkiye'nin katkısının devamını talep ederse, bir yıl daha oradaki askerleri
mizin görev yapmasının devam etmesini talep eden bir tezkerenin müzakeresindeyiz. Sayın Bakan 
oradaki askeri varlığımızın miktarının ve şeklinin de değiştiğini, azaldığını ifade ediyor. Demek ki, 
maksat bu yönde de hasıl olmuş ve orada askerimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gitmesine 
sebep olan hususlarda iyileşmeler gerçekleşmiştir. 

Ancak yine de Lübnan coğrafyasında, Orta Doğu coğrafyasında barışı kalıcı kılabilmek, barışı 
paylaşılır hâle getirebilmek, kurumsallaştırabilmek gerçekten çok zor, belki de şu yakın tarih içeri
sinde hiç mümkün olamamıştır. 1967 savaşından sonra akan kanın Lübnan'a ulaşmasından bu yana 
Lübnan maalesef sürekli kan kaybetmektedir, sürekli bir çatışma ortamında can telef etmektedir. Bu 
durumun düzeltilebilmesi hususu yalnız Lübnan'ın, yalnız Orta Doğu bölgesinin değil tüm insanlı
ğın, tüm insanlık camiasının temel sorunu olmak durumundadır. Çünkü Lübnan, maalesef, kendisi 
savaşmayan, ama Orta Doğu'da iddiası olan ülkelerin, grupların gelip Lübnan'da savaştığı bir alan
dır. Bu kadar masum... Bu kadar haksız bir savaşın zemini olmak ve kan kaybetmek hiçbir ulusa, hiç
bir ülkeye reva görülmemelidir. 

Dolayısıyla, üzerinde müzakere ettiğimiz bu konunun ülkesi olan Lübnan'ı şöyle bir hatırla
makta fayda olduğu kanaatindeyim. Bunu söylemekteki sebebim: Biz Lübnan'daki olaylara Türkiye 
Cumhuriyeti devleti olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Lübnan'da yaşananlara bigane ka
lamayız, hatta yok sayamayız. Ancak, bu Orta Doğu coğrafyasını iyi bilmek gerekiyor. Siyasetçile-
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rimiz, siyaset bilimcilerimiz, tarihçilerimiz, Orta Doğu coğrafyasının kendi gerçekliğini bilmeden 
buradaki meselelere taraf olurlarsa veya bu konuda görüş ifade ederlerse yanılma ihtimalleri yük
sektir, bunun bedeli de ağır olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, Lübnan dediğimiz coğrafya küçük bir ülke, 10.400 kilometre
karelik küçük bir coğrafya ve burası yaklaşık dört yüz yılı geçkin bir süre -dört yüz iki yıl- Osman
lının yönetiminde huzur içerisinde yaşamıştır. Ne zaman ki Osmanlının gücü zayıflamıştır, ne zaman 
ki Osmanlının Orta Doğu coğrafyası o günün dünyasının küresel güçleri tarafından paylaşılma ka
rarı alınmış, bunun savaşı verilmeye başlanmıştır, maalesef, Orta Doğu'nun en yumuşak karnı olan 
Lübnan'da olaylar başlamıştır. 1845'tir ilk Lübnan isyanı. 

Değerli milletvekilleri, Orta Doğu coğrafyası, farklılıkların kimlikleştiği, her farklılığın bir kim
liğe dönüştüğü, o kimlikleri var edebilmek için de sürekli çatışmaların yaşandığı bir coğrafyadır. 
Yoksa, Lübnan'da Maruni'si de Arap'tır, Dürzi'si de Arap'tır, Hizbullah'ı da Arap'tır, Emel'i de 
Arap'tır, diğer tüm çarpışan taraflar hep Arap ırkına, soyuna mensup insanlardır, ama her biri bir 
farklılığı kimlikleştirerek, o kimliğin egemenlik kavgasını en yakınıyla sürekli vererek kendini var 
ede gelmiştir. Dolayısıyla, bu coğrafyada kalıcı, sürekli bir barışı temin edebilmek çok mümkün de
ğildir; mümkün olmuştur, o da Osmanlının anlayışıyla mümkün olmuştur, adaletiyle mümkün ol
muştur, hoşgörüsüyle mümkün olmuştur. Ne zaman ki bu coğrafyaya Fransızlar ve İngilizler kendi 
projeleri doğrultusunda müdahale etmeye başladılar, sonuçta bu coğrafya sürekli birbirini boğazla
yan kardeşlerin coğrafyası hâline geldi. Düşünün ki, Lübnan gibi "cennet mekân" dedikleri çok güzel 
bir coğrafya, Lübnan Dağları, "Cebeli Lübnan" dedikleri, o sedir ağaçlarıyla kaplı, önü Akdeniz 
olan, Orta Doğu'nun turistik bölgesi olan o güzel coğrafya, maalesef, bir güzel tanımlamayla söyle
yeyim, "kan çiçekleri" dedikleri, kaktüs ormanındaki o kırmızı çiçeklerle bezenen bir ülkeye dönüştü. 
Karşıdan bakarsınız güzel görürsünüz, o kırmızılık güzeldir ama o kaktüs ormanında yaşamak zor
dur, gezmek hiç mümkün değildir. İşte Lübnan böyle bir coğrafya. Bu coğrafyada Osmanlı dört yüz 
yıl tüm farklılıkları bir arada tutarak, adaletle hükmederek, refahlarını temin ederek huzur içerisinde 
yaşatmış, hem bölgenin huzuru hem de insanlığın huzuru buradaki huzurla artmıştır. Ama ne yazık 
ki günümüzde tüm küresel güçler kendi güçlerini rakiplerine kabul ettirebilmek, karşılarındakine 
kabul ettirebilmek için güç denemesini bu Orta Doğu coğrafyasında ortaya koyuyorlar. Dün İngiliz
ler, Fransızlar, bugün başkaları ve sonuç itibarıyla bu coğrafyadaki farklılıkların birbirleriyle çatış
masının üzerine kurulu bir siyaset maalesef bu coğrafyayı böyle, kan kırmızısı kaktüs ormanının 
kırmızı çiçekleriyle bezenmiş bir cehenneme çevirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu coğrafya bizim coğrafyamızdır, bu coğrafya Türk coğrafyasıdır, bu 
coğrafya Müslüman coğrafyasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olarak, Türk milleti olarak biz bu coğrafyaya bigâne kalamayız. Tarihî müktesebimiz, medeni
yetimiz, kültürümüz, tüm değerlerimiz, bu coğrafyanın sorunlarıyla ilgilenmeyi ve sahiplenmeyi bir 
zorunluluk olarak önümüze getirir. 

Burada kritik bir nokta var: Bu coğrafyanın sorunlarına taraf olmak, çok muhataralı, çok sıkın
tılı bir hadisedir; hiç de doğru değildir. Taraf olmadan, sorunların üzerinde kalarak -kabul etmek 
lazım ki bu bir güvene dayalı- eğer politikalarınıza, duruşunuza, davranışınıza, bu coğrafyanın un
surları güven duyarlarsa siz, sorunların tarafı olmadan, sorunların çözümü için hüküm cümlesi ku
rabilecek bir pozisyon yakalarsınız. Zannediyorum, Türkiye Cumhuriyeti devleti, dış politikasında 
bu çizgiyi her dönem ihtimamla korumaya çalışmıştır. Bugün Hükümetimizin yapmaya çalıştığı da 
budur. 
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Türkiye-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Heyeti olarak Suriye'ye yaptığımız ziyarette 
-birlikte katılan arkadaşlarınız var aranızda- Suriye Devlet Başkanının bir ifadesi çok önemliydi. 

Değerli milletvekilleri, Orta Doğu coğrafyası, korkunun, güvensizliğin temel belirleyici olduğu 
bir coğrafyadır, burada kararı korkular verir, burada ilişkileri korkular belirler. Dolayısıyla, bu coğ
rafyada güven çok zor tesis edilir, çok zor sürdürülür, korunur ama güven tesis edilince de sorunla
rın çözümü kolaylaşır. 

Suriye Devlet Başkanının, ülkemiz Başbakanı için söylediğini çok önemsiyorum, çok değerli bu
luyorum. Sayın Beşar Esad: "Biz sorunlarımızın çözümü noktasında, biz sorunlarımızın uluslararası 
zeminlerde sahiplenilmesi konusunda, Türkiye Cumhuriyeti devletine güveniyoruz, onların sami
miyetine inanıyoruz. Dolayısıyla, bu coğrafyadaki sorunların çözümünde ara bulucu olma hakkı, yet
kisi, konumu Türkiye'dedir, Türkiye'nin Cumhurbaşkanındadır ve Başbakanındadır. Bu sorunlara 
taraf olmak isteyen kim varsa; bize çok gelen ülkeler oldu, ama biz her gelene 'Türkiye'ye gidin, Tür
kiye'yle beraber bu coğrafyaya gelin.' dedik." dedi. 

Bu, çok önemli ve çok değerli, değerli arkadaşlarımız. Bunu bozmamamız lazım. Bunu hiçbir 
hesaba heba etmememiz gerekiyor. Hükümetin, AKP İktidarının Orta Doğu bölgesinde ortaya koy
duğu politika bu anlamda değer ve anlam taşımaktadır. Ümit ediyorum ki, Lübnan'daki soruna taraf 
olmadan, taraflara eşit mesafede durarak, o sorunların çözümüne samimi katkı vererek bu sorunun 
çözümü ve barışın kalıcı kılınmasına bütün dünya adına, insanlık adına katkı verebiliriz. 

Yine, aynı sorun Suriye ile İsrail arasında yıllardır devam eden ve bir türlü çözülmeyen... O so
runa da Türkiye Cumhuriyeti devletinin ara buluculuğunun, Sayın Başbakanın şahsında oluşan o 
güven ortamının, yakın zamanda olmasa bile bu konuda katedilecek mesafenin, umudun, barışı kur
makta çok önemli bir unsur olacağı kanaatindeyim. 

Dolayısıyla, birçok soru ve endişemiz de var tabii ki. Yani, biz oraya askerimizi gönderdik, 
görev tanımı şu anda bile yeterince yapılmış değil. Barışı korumaya mı gittik, barışı kurmaya mı git
tik veya -bu bizimle ilgili olmamakla beraber- Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
Barış Gücü'nün Lübnan'daki misyonu barışı korumak mı, barışı kurmak mı? Bu çok önemli bir ha
dise. Çünkü orada çatışan tarafların kendi inisiyatiflerinde gelişmeyen birtakım sonuçlar, başta alı
nan kararları ortadan kaldırıyor. Bu sebeple, Türk askerinin kendinden beklenen görevi yaparken 
kendine zarar vermemesini, o riski ortadan kaldıracak tedbiri geliştirmek noktasında görev tanımı
nın, misyonun çok net yapılması ve taraflarca kabul edilmesi gerekir. Bugün hâlâ orada siyasi istik
rar sağlanmış değil. Maalesef, cumhurbaşkanı seçildi, başbakan da belirlendi, paylaşım oldu ama 
hükümet kurulabilmiş değil. Hâlâ orada, yani 1980'li yıllardan bu yana devam eden, 1967'den bu 
yana devem eden "Şebaa çiftlikleri" dedikleri o sorun çözülmüş değil. İsrail ile Hizbullah arasındaki 
çatışma ihtimalleri bütünüyle ortadan kaldırılabilmiş değil. Siyasi istikrar henüz sağlanabilmiş değil. 
Dolayısıyla, barış, gerçekten çok gerekli ve çok önemli olan bu coğrafyada maalesef kalıcı olabilmek, 
sürekli olabilmek noktasında pamuk ipliğiyle bağlı birtakım imkân ve faktörlere bağlı olarak devam 
etmektedir. 

İşte biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Hükümeti bu noktada uyarıyoruz. Bu konularda 
Türkiye merkezli, Türkiye'nin misyonu, tarihî müktesebinin gereği, Türkiye'nin çıkarlarının gereği 
bir pozisyon alarak, samimi ve güveni zedelemeden, dürüstçe, bu sorunlara yabancı da kalmadan 
taraf olunmasında veya bu sorunlarla ilgilenilmesinde fayda var. Ama burada mesela bir şey dikka
timizi çekiyor: Sayın Milletvekili, geçen seneki konuşmasına benzer bir konuşma yaptı ama şu so-
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runun cevabı verilemedi: Lübnan Hükümeti, Türkiye'nin bu yoğun katkısına ve samimi duruşuna 
rağmen deniz altındaki petrol rezervlerinin işlenmesini pazarlarken Türkiye'yi hiç aklına getirmedi. 
Lübnan Hükümeti, Türkiye için çok önemli olan Ermeni soykırımı konusunda bir başka devletten 
farklı davranmadı, hatta daha da aşın davrandı, 1923 'ü de kapsayan şekilde, 1915 yıllarında yaşanan 
o hadiselerin bir soykırım kapsamında kabul edilmesine meclisinde karar aldı. 

Şimdi, Türkiye bir fedakârlık değil, bir misyonun gereğini yerine getirirken, muhataplarına da 
kendi çıkarlarını, kendi politikalarını kabul ettirmek gibi bir zorunluluğu var. Bu noktada, zannedi
yorum, yani böyle iyilikçi Ayşe kadını pozisyonundan vazgeçip, şahsiyetli misyonunun, kendi gü
cünün idrakinde, tarihi müktesebinin idrakinde büyük bir aktör olarak, büyük bir siyasi aktör olarak, 
ama ben merkezli, Türkiye merkezli... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Türkiye'nin, Türk milletinin çıkarlarını koruyucu, hukukunu 
koruyucu, onurunu koruyucu bir duruş sergilemeye ısrar etmek lazım, bunu temel politika hâline ge
tirmek lazım. 

Gerçekten, Sayın Başbakanın şahsında Orta Doğu'da son dönemde oynanan bu ara buluculuk 
veya bu, tarafların üzerinde eşit mesafede durarak hüküm cümlesi kurucu pozisyonunun devamı nok
tasında, bence, karşı taraftan da aynı fedakârlığı isteyecek bir duruş ortaya konulması gerekir. Bu 
konulamadığı takdirde, bu politikaları devam ettirmenin veya bu politikaları kalıcı kılabilmenin, fay
dalı hâle getirebilmenin çok imkânı olmayacaktır. 

Dolayısıyla, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, coğrafyamızın, tarihimizin müktesebinin ge
reğini yapmayı çok gerekli görüyoruz. Ama bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisine maalesef ye
terli bilgi verilmemesinden dolayı ne yapılıyor, ne yapılacak, bunları yeterince bilemediğimizi de 
ifade ediyorum. 

Görüşlerimizi saygılarımla arz ettim. Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır. 

Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.02 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127'nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Şimdi söz sırası şahsı adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Egemen Bağış'a ait. 

Buyurunuz Sayın Bağış. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakikadır. 

EGEMEN BAĞIŞ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Başbakanlığımızın tezkeresiyle ilgili şahsım 
adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Arkadaşlar, Türkiye son altı yılda diplomasi alanında çok önemli adımlar atmıştır. Bölgenin en 
organize, en güçlü, en saygın ordusuna sahip bir ülke olarak barış konusunda da çok önemli adımlar 
atmış bulunmaktayız. 

Orta Doğu, içinde yaşadığımız bu coğrafya savaşın her türlüsünü görmüştür. Soğuk savaşlar, 
sıcak savaşlar, espiyonaj savaşları, her türlü çatışma, kriz bu bölgede yaşanmıştır. Ama diplomasi
nin, uzlaşmanın her türlüsü, maalesef, bu topraklarda yeteri kadar denenmemiştir, yaşanmamıştır. Ve 
son altı yılda Hükümetimizin, Dışişleri Bakanlığımızın, Millî Savunma Bakanlığımızın, Hükümeti
mizin bütün kurumlarının el birliği hâlinde bölgenin sorunlarına farklı bir yaklaşım tarzıyla diplo
masinin, uzlaşının yeni yeni formüllerini kazandırdıklarını görüyoruz. 

Böylelikle, artık Avrupa Birliği gibi bir kurumla, İslam Konferansı Örgütü gibi bir kurumun 
Türkiye'de dışişleri bakanları seviyesinde bir araya gelebildiklerini görüyoruz. İsrail ve Pakistan ilk 
defa diplomatik ilişki kurmak istediklerinde, Tel Aviv ya da Karaçi'de değil, İstanbul'da bir araya 
gelir hâle geldiler. Irak'taki Sünni liderler Irak'taki Amerikan Büyükelçisiyle Bağdat'ta bir araya ge
lemediler ama İstanbul'da bir araya geldiler. Zamanın Dışişleri Bakanı, bugünkü Sayın Cumhurbaş
kanımızın katkılarıyla Irak'taki Sünni kardeşlerimiz, Irak'taki siyasetin parçası olmaya ve bugün de 
hükümetin parçası olma noktasına gelen kararları İstanbul'da aldılar. Aynı şekilde, Afganistan ve 
Pakistan Devlet Başkanları ülkemizde bir araya geldiler ve ilk defa diyalogları başlattılar. 

Öyle bir noktaya geldik ki arkadaşlar, bölgemizde İsrail'in 2 askeri kaçırıldığında İsrail'in ilk yar
dım istediği ülke Türkiye Cumhuriyeti oluyor. Ancak, aynı İsrail, Lübnan'la ilgili bir işgal planı ha
zırladığında, Lübnan Başbakanı Sayın Sinyora'nın ilk aradığı lider yine Türkiye Cumhuriyeti'nin 
Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oluyor. İngiltere'nin 14 askeri İran tarafından kaçırıldığında, 
İngiltere Başbakanı Blair'in ilk yardım istediği lider yine Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı olu
yor ve eğer o 14 İngiliz askeri bugün özgürlüklerine kavuşmuş durumdalarsa, bunda Türk yetkilile
rinin çok önemli katkıları vardır. 
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Dünyanın en büyük korkusu, kabusu hâline gelen medeniyetler çatışmasını engellemek üzere 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yeni bir proje geliştiriyor; Medeniyetler İttifakı Projesi. Bunun 
eş başkanlığını İspanya'nın Başbakanıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanının yapmasını talep 
ediyor ve Türkiye bu konuda bütün dünyanın takdirini alarak çok önemli bir proje ortaya koyuyor. 

Son olarak, hepinizin takip ettiği gibi, Suriye ve İsrail gibi birbirleriyle hiç geçinemeyen iki ülke 
Golan Tepeleri'yle ilgili olarak bir uzlaşma imkânının doğması durumunda Türkiye'nin arabulucu-
luğuyla görüşme yapabileceklerini ve bu konuyu ancak Türk yetkililerle konuşarak çözümleyebile-
ceklerine olan inançlarını bütün dünyaya dile getiriyorlar. Dünyanın birçok önemli ülkesi bu konuda, 
arabuluculuk yapmak konusunda heves ortaya koymuşken, iki tarafın eş zamanlı olarak Türkiye'yi 
ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanının arabuluculuğunu tercih etmiş olmaları, ülkemizin nereden 
nereye geldiğinin bence en önemli göstergesidir. 

Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine elli yıl gibi bir aradan sonra ilk defa 
aday olduğumuz ve bu Güvenlik Konseyi üyeliğini kazanma ihtimalimizin en yüksek olduğu bir dö
nemde Birleşmiş Milletlerin UNIFIL'de görev yapan gücüne olan katkımızın devam etmesi, ülke
mizin çıkarları açısından son derece önemlidir. 

Son altı yılda dış politikada attığımız bütün adımları üç temel taş üzerine oturtabiliriz, bunlar: 
Bölgesel barış, evrensel barış ve Türkiye'nin ulusal çıkarlarıdır. 

KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Ondan 1 milyon insan öldü değil mi Irak'ta, bölgesel barış için? 

EGEMEN BAĞIŞ (Devamla) - Siz de konuşma sıranız geldiğinde konuşabilirsiniz. Biraz evvel 
partinizin sözcüsü burada Türkiye Cumhuriyeti Başbakanın bölgedeki ağırlığını anlatırken, biz mu
halefetin de artık bazı şeyleri idrak etmiş olduğunu sevinerek gözlemlemiştik. Herhalde siz dışarı
daydınız, kendi grup başkan vekilinizi, kendi arkadaşlarını dinlememe şeyini gösterdiğinize göre, 
bu da sizin kendi parti içerisindeki karşılıklı anlayışınızın meselesi. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Parti işine karışıyorsun, sen kendi içine bak! 

EGEMEN BAĞIŞ (Devamla) - Arkadaşlar, Türkiye'nin tarihî sorumlulukları vardır. Osmanlı
nın gittiği her yere huzur, barış ve tolerans gitmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti artık bölgede sözü 
dinlenen bir ülkedir. Eskisi gibi, başka partilerin iktidarında olduğu gibi içine kapanık, dünyadan so
yutlanmış, ne yaptığını bilmeyen ve başını kuma gömmüş bir ülke değildir. Artık Türkiye, kararlı, dik
lenmeden dik durabilen bir ülke hâline gelmiştir ve bölgede saygınlığı olan bir ülkedir. 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sen inanıyor musun buna? 

EGEMEN BAĞIŞ (Devamla) - Bu çerçevede, arkadaşlar, Türkiye, birilerinin görmek istediği 
gibi okyanusta garip bir ada da değildir. Türkiye, bugün dünyadaki hangi güç merkezine bakarsanız 
bakın gündemlerinde 20 madde varsa 15'inde ana oyuncu olmuş, ana aktör olmuş ülkelerden bir ta
nesidir. Enerji politikası olsun, terörle mücadele olsun, insan kaçakçılığı olsun, bağımlılıkla ilgili, ka
çakçılıkla ilgili hangi konuda olursa olsun dünyayı ilgilendiren 20 konu varsa en az 15'inde Türkiye 
en önemli oyunculardan biri hâline gelmiştir. Türkiye bölgedeki en saygın ülkelerden bir tanesidir. 

Burada iktidarıyla muhalefetiyle, askeriyle siviliyle, doğulusuyla batılısıyla, kadınıyla erkeğiyle, 
genciyle yaşlısıyla ülkemizin çıkarlarını hep birlikte savunmamız gerekir. Bu tür konular bizim kendi 
iç politika konularımıza malzeme yapılmayacak kadar önemli, hassas konulardır. Burada hep bir
likte ülkemizin, orada görev yapan Mehmetçiğimizin ihtiyaçlarını, çıkarlarını hep beraber gözetme
miz gereken bir dönemdeyiz. Ülkemizin çıkarlarını gözeterek daha evvel 2006 5 Eylül'de alınan 
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kararla, sonra 29 Mayısta uzatılarak 2007 5 Eylül'üne kadar uzatılan bu tezkerenin bir kez daha uza
tılarak UNIFIL'le olan ihtiyaca Türkiye'nin katkısını devam ettirmek bizim ulusal çıkarlarımız ge
reğidir. Biz bölgemizdeki sorunların diyalog ve uzlaşmayla çözümü konusunda çok önemli adımlar 
attık. Bu konuda da Türkiye'nin kararlılığının ortaya konması son derece önemlidir. 

Biraz evvel burada konuşan bir muhalefet temsilcisi milletvekilimiz: "Türkiye acaba barışı ko
rumaya mı, kurmaya mı gidiyor?" diye bir soru sormuştu. Arkadaşlar, askerlerimizin orada görev 
yaptığı 1701 no.lu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı orada barışı koruma amaçlı bir güç 
gerektirmektedir. Barışı kurmak için orada zaten yeteri kadar ne bizim ne başka ülkenin askeri yok
tur. Oradaki barışı korumaktır bizim görevimiz. Bu yüzden de askerlerimizin başına gelebilecek olay
ları ve riskleri en aza indirgeyebilmek için, minimize edebilmek için gerekli her türlü önlem alınmıştır. 
Bu faaliyetlerimiz aynı zamanda Türkiye'nin orada bölgesel bir güç olarak sorumluluklarının da ge
reğidir. Bizim oradaki güvenlik güçlerimizin misyonu sınırlıdır, üzerinde gerekli tahditler vardır, o 
misyonunun dışına da çıkma durumu söz konusu değildir. 

Bu fikirler çerçevesinde, Türkiye'nin bölgedeki gücünün arttığını da göz önüne alarak oradaki 
askerlerimizin görev süresinin bir yıl daha uzatılması ve Başbakanlık tezkeresinin kabul edilmesi yö
nünde oy kullanacağımı belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bağış. 

Şahsı adına ikinci söz Gümüşhane Milletvekili Yahya Doğan'a aittir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN - Siz üçüncü sıradasınız efendim. 

Buyurunuz Sayın Doğan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

YAHYA DOĞAN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyi'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'yle ilgili almış olduğu ka
rarın uzatılması yönünde karar alınması durumunda, hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek 
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Karan ve 880 sa
yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Karan'yla tespit edilen ilkeler kapsamında 5 Eylül 2008 tarihinden iti
baren bir yıl daha uzatılmasına iştirak etmesiyle alakalı gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından 
yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyannca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresiyle il
gili olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi en derin saygılanmla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Gücü Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyi'nin 1978 yılında aldığı 425 ve 426 sayılı kararları doğrultusunda kurulmuştur. Söz konusu ka
rarlar uyarınca, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün temel amacı, İsrail'in 
Lübnan'dan çekilmesini sağlamak ve uluslararası barış ve güvenliğin tesisine ve Lübnan Hüküme
tinin bölgede etkin biçimde otorite kurmasına yardım etmek olarak belirlenmiştir. 

İsrail'in 2000 yılı içerisinde Lübnan'dan çekilmesinin ardından Lübnan'da konuşlu Birleşmiş 
Milletler Geçici Görev Gücü'nün bölgedeki mevcudiyeti, Lübnan Hükümetinin talebi üzerine görev 
süresi Birleşmiş Milletler tarafından altı aylık dönemler hâlinde uzatılmak suretiyle devam etmiştir. 
Yeni koşullar sonucu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün daha çok gözlemci rolü üstlen
mesi, asker sayısının ise 4 bin kadar azaltılarak 2 bine indirilmesi kararlaştırılmıştır. 

2006 yılı Temmuz ayında başlayan İsrail-Lübnan krizi nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin 11 Ağustos 2006 tarihinde aldığı 1701 sayılı Karar neticesinde Birleşmiş Milletler geçici 
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görev yönergesi ve faaliyetleri kapsamı genişletilmiş, personel sayısının 15 bin askere kadar arttırıl
ması kararlaştırılmıştır. 1701 sayılı Karar uyarınca Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün eski 
görev yönergesine ek olarak çatışmaların durdurulmasını gözlemlemek, İsrail kuvvetleri Lübnan'dan 
çekilirken Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin mavi hat boyunca olan bölgeler dâhil bütün Güney Lüb
nan'da konuşlanmasına nezaret etmek ve destek olmak, bu konuda faaliyetlerini İsrail ve Lübnan 
hükümetleriyle eş güdümlemek, sivil halka insani yardım ulaştırılmasına ve yerlerinden olmuş kişi
lerin gönüllü ve güvenlik içinde geri dönüşlerine yardımcı olmak, Lübnan Hükümetinin talebi üze
rine Lübnan'ın sınırlarının ve diğer giriş noktalarının silah veya bağlantılı maddelerin girişine karşı 
güvenlikli hâle getirilmesine yardımcı olmak görevleri verilmiştir. 

Komutanlığını İtalyan Tümgeneral Cladio Graziano'nun yaptığı genişletilmiş Birleşmiş Millet
ler Geçici Görev Gücü, deniz ve kara unsurlarından oluşmaktadır. Bu çerçevede, Birleşmiş Millet
ler ilk kez bir deniz gücü teşkil etmiş bulunmaktadır. Temmuz 2008 itibarıyla, Birleşmiş Milletler 
Geçici Görev Gücü'nün mevcudu 13 bindir. Genişletilmiş Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün göreve 
başlamasının ardından İsrail ve Lübnan arasında yeni bir çatışma yaşanmamıştır. 

Diğer taraftan, zaman zaman, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını ihlal ettikleri bildi
rilmiştir. İsrail savaş uçakları, ayrıca, zaman zaman, aralarında ülkemize ait gemilerin de yer aldığı 
Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün deniz görev gücü unsurlarını da taciz etmişlerdir. Söz ko
nusu eylemlere ilişkin olarak İsrail nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 

Biraz önce arkadaşlarımızın söylediği gibi, Türkiye'yle birlikte diğer birçok ülke de Birleşmiş 
Milletler Barış Gücü'ne asker vermişlerdir. Deniz birliklerine katkıda bulunanlar ise Danimarka, 
Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve İspanya'dır. 

Ülkemizin, son dönemlerde, bölgesel sorunların çözümünde gayet aktif bir rol oynadığını gör
mekteyiz. Bu bağlamda, Lübnan'daki krizin aşılmasında da ilgili tüm taraflarla yürüttüğümüz yoğun 
temasların önemli bir rolü olmuştur. 

Kısacası, Lübnan'daki bu barış gücüne katkımızın devam etmesinde yarar olduğunu görmekte
yim. Ayrıca, zor iklim şartlan altında orada görev yapan kahraman subay, er ve astsubaylarımıza gö
revlerinde basanlar diliyorum. Bu vesileyle, kahraman ordumuzun tarihte oynamış olduğu yapıcı, 
barışçı yolun burada da devam ettiğini görmekten mutluluk duymaktayım. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Doğan. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, daha önce de aynı tezkereleri müzakere ederken Hü
kümetten bu konuda bilgi istemiştik. 

BAŞKAN - Hükümet söz talebinde bulunmadı efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, ben tezkerenin konusuyla ilgili soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Soru-cevap işlemi yok bu konuda. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, soru-cevap değil. Bu tür tezkerelerde... Daha önce bu 
konuda birçok tezkere, Silahlı Kuvvetlerin gönderilmesiyle ilgili birçok tezkere burada müzakere 
edilirken bu tezkere nedir? Bazı cümlelerin ne anlama geldiğini biz burada soruyorduk Hükümete. 
Burada da var, işte... 
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HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Böyle bir usul yok. 

BAŞKAN - Peki, yerinizden bir dakika sorunuzu sorunuz Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Tabii, bize söz hakkı doğmadığı için, "Tayyip Erdoğan yurt dışında Türkiye'nin onurunu artırdı 
mı, artırmadı mı?" bu konuda konuşma hakkımız yok. Şimdi, burada AKP'liler adına çıkıp hep böyle 
methiyeler düzeceğine, Türkiye'nin gerçeklerinin de halk tarafından bilinmesi lazım. 

Şimdi, anılan bu tezkerede diyor ki: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev 
süresinin uzatılması..." Uzatmadığı zaman ne olacak bu tezkere? Birleşmiş Milletler bunun, bu tez
kerenin süresini uzattı ama Lübnan makamları Türk makamlarından ordu istemedi, asker istemedi; 
o zaman ne olacak? Daha ortada hiçbir şey yokken, yani o zaman Güvenlik Konseyi karar aldıktan 
sonra ve Lübnan makamları da Türk Hükümetinden böyle bir talepte bulunduktan sonra böyle bir tez
kereyi görüşmemiz gerekirken neden acaba... Bu aceleciliği öğrenmek istiyorum. Dediğim gibi, Gü
venlik Konseyi karar verdi ama Lübnan istemedi, ne duruma düşecek Türkiye? Onu açıklamasını 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 

Bu konuda bir açıklamada bulunacak mısınız efendim? 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Mersin) - Yok efendim. 

BAŞKAN - Bulunmayacaksınız, peki. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi tezkereyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım: 

25/6/2008 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) 
sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5/9/2006 tarihli ve 880 sayılı Kararı ile bir yıl için 
verdiği izin çerçevesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL)'ne Silahlı Kuv
vetleri unsurlarıyla katkı sağlamıştır. Söz konusu iznin süresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
29/5/2007 tarihli ve 892 sayılı Kararı ile 5 Eylül 2007 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır. 

Türkiye, gerek UNIFIL kara harekâtına, gerek UNIFIL-Deniz Görev Gücü'ne yaptığı katkılarla, 
barışı koruma harekâtının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiş, böylece, gerek BM sis
temi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte görünürlüğünün artmasını ve sahip olduğu saygın ko
numun pekişmesini sağlamıştır. Türkiye'nin UNIFIL'e katılımı, bölgede barış ve istikrarın 
korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine önemli katkıda bulunmuştur. 

UNIFIL'in görev süresi 31 Ağustos 2008 tarihinde sona erecek olup, görev süresinin 31 Ağus
tos 2008 tarihinden sonraki dönem için yenilenmesi yönünde BM Güvenlik Konseyi tarafından Ağus
tos ayı içinde bir kararın kabul edilmesi beklenmektedir. 

Lübnan'daki siyasi ve güvenlik ortamının ülkedeki askerî unsurlarımızın görevlerini sürdür
meleri bakımından uygun olduğu düşünülmektedir. 

Bu hususlar ışığında, Lübnan makamlarının doğrudan talepleri ve bölgedeki güvenlik koşulları 
da dikkate alınarak, BM Güvenlik Konseyi'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönünde karar 
alması durumunda, hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsur-
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lannın, 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı TBMM Kararı ile tespit edilen ilke
ler kapsamında 5 Eylül 2008 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekâtına iştirak etmesi ve bu 
bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasa'nın 92 nci mad
desi uyarınca izin verilmesini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

BAŞKAN-Kabu l edenler... Kabul etmeyenler... 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 

/.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Ağaçlandırma ve Erozyonla Mücadele Kurumu Kanun 
Teklifı'nin (2/154) Iç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner
gesi (4/74) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/154 Esas sayılı, Ağaçlandırma ve Erozyonla Mücadele Kurumu Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifim 45 gün içerisinde görüşülmediği için TBMM İç tüzüğünün 37. maddesi gereğince doğru
dan TBMM Genel Kurulu gündemine alınmasını, 

Arz ederim. 07.05.2008 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

BAŞKAN - Önerge sahibi Sayın Doğru, buyurunuz. 

Süreniz beş dakika. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ağaçlandırma ve Erozyonla 
Mücadele Kurumu Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifı'miz ilgili komisyonlarda kırk beş gün içinde 
görüşülmediği için İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınması 
için söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Beşikten mezara kadar hayatımızda önemli bir yeri olan ormanlarımız, bizlerin yanında, yaban 
ve doğal hayatın barınağı olması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülmesi açısından da ül
kelerin vazgeçilmez hazineleridir. Ülkemiz ormanları çeşitli tıbbi, aromatik, endüstriyel ve süs bit
kileri ile çok sayıda hayvan türlerine sahiptir. Ülkemiz ormanları küresel öneme sahip değerli 
biyoçeşitlilik kaynakları içermektedir. Bunlardan köknar, ladin, sedir, ardıç ve sığlanın gen merkezi 
ülkemizdir. Bir başka deyişle bu ağaç türleri yeryüzüne ülkemizden yayılmışlardır. Tarihte savaş
larda filleri içerisinde saklayacak kadar, yüzde 72'si ormanlarla kaplı olduğu anlatılan Anadolu, maa
lesef bugün yeşile hasret durumdadır. Ortak değerlerimiz olan ormanlarımız, bizim geçmişten 
devraldığımız ve gelecek nesillere genişleterek devretmek zorunda olduğumuz mirastır. 

Günümüzde kendisini şiddetle hissettiren küresel iklim değişiklikleri ve buna bağlı olarak olu
şan sıcaklık artışlarının sebepleri arasında orman alanlarının azalmasının önemli bir ağırlığı vardır. 
Bu nedenle, yaşanabilir çevre için büyük karbon deposu olan ormanların korunması ve geliştirilmesi 
büyük önem taşımaktadır. 
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Ormanlarımız, hayatımızı sürdürmemiz için gerekli mamul madde temininin yanında ülke eko
nomisi için de önemli bir sektördür. Ormanlar, topraklarımızın erozyonla yok olmasını önlemesi, 
çevremize kattığı güzellikler, sağlık, spor ve rekreasyon alanları ile yaşantımızdaki yeri yanında ya
ğışlara olan katkısıyla da bereketin kaynağıdır. 

Bu önemleri nedeniyledir ki ormanlar başta Anayasa güvencesi olmak üzere ağır cezai hüküm
ler içeren kanunlarla korunmuştur. Bu katı kurallar, yaşantımızda sık sık kullandığımız "orman ka
nunları" sözü ile de günlük yaşam dilimize girmiştir. 

Ormanlarımız yasal güvenceler ile korunmasına rağmen, maalesef, zaman içerisinde sürekli ola
rak azalmaktadır. Türkiye'de orman alanlarının azalmasının başlıca nedenleri, orman aleyhine yapı
lan yasal düzenlemeler, yangınlar, tarla açma, açık maden işletmeciliği ve yerleşim alanları amacıyla 
yapılan uygulamalar olmaktadır. 

Ormanlarımızın bir diğer problemi ise verimsizliğidir. Ülkemizin ormanlarının yüzde 56'sı ve
rimsizdir. 

Türkiye'de genel müdürlük olarak 1937 yılında, bakanlık olarak 1969 yılında örgütlenen or
mancılık sektörü yönetimi, Orman Bakanlığının çeşitli defalar reorganizasyonları neticesinde başka 
bakanlıklar ile birleştirilmiş olup bugün Çevre ve Orman Bakanlığı olarak kamu idaresi içerisinde ye
rini almaktadır. 

Yukarıda belirtildiği üzere, orman alanlarımızın azalmasında en önemli faktörlerin başında yasal 
düzenlemeler gelmektedir. Ormanların korunması ve yeni orman alanlarının oluşturulması açısın
dan bugüne kadar ülkemizde yapılanları değerlendirdiğimizde yapılanların önemini bir kez daha tes
pit etmekteyiz. Bununla birlikte yeni orman alanlarının oluşturulması ve mevcut verimsiz orman 
alanlarının iyileştirilebilmesi ile erozyona karşı daha büyük hedefleri hep birlikte gerçekleştirmemiz 
gerektiğini görmekteyiz. 

Bugün, ülkemiz, topraklarının yüzde 85'i maalesef erozyon tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sür
dürülebilir orman yönetimi ve prensipleri içerisinde ağaçlandırma ve erozyonla mücadele konusunda 
yeni organizasyonları ortaya koyabilmemiz ve en önemlisi bu alanda yeni kaynaklar oluşturmamız 
da gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 21'nci Dönem Tokat Milletvekilimiz Sayın Lütfı Ceylan Bey, bu kanun 
teklifinin gündeme gelmesi için o dönem çok büyük mücadeleler vermişti. Buradan kendisine te
şekkür etmek istiyorum. Bu nedenle, Çevre ve Orman Bakanlığınca yeni orman statüsüne alınmış ve 
ilk defa ağaçlandırma çalışması yapılacak olan orman alanlarında ağaçlandırma faaliyetlerinde bu
lunmak ve erozyonla mücadele amacıyla, kaynakları temin edilmiş, idari ve mali özerkliğe sahip 
ağaçlandırma ve erozyonla mücadele kurumunun kurulması bu kanunumuzla amaçlanmıştır. 

Topraklarımızın erozyonla yok olmasını önlemek, küresel iklim değişikliklerinden daha az et
kilenmek ve iyi bir yaşanabilir çevre için teklifimize desteğinizi bekliyor, yüce Meclisimizi en derin 
saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Doğru. 

Önerge üzerinde Uşak Milletvekili Nuri Uslu, buyurunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

NURİ USLU (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, dün öğlen saatlerinde Mersin Gülnar ilçemizin ormanlarında 
çıkan orman yangını hâlâ daha tam manasıyla kontrol altına alınamamış ve 500-600 hektara yakın 
orman alanı da yanarak kül olmuştur. Aynı zamanda, o bölgede oturan 2 vatandaşımız da hayatını yi
tirmiştir. Onlara Cenabıhak'tan rahmet diliyorum ve geride kalanlara da başsağlığı diliyorum. 
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Değerli milletvekili arkadaşımızın vermiş olduğu kanun teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. 
Gerçekten, küresel ısınmanın son derece önem kazandığı, bütün dünyada ve ülkemizde de bazı etki
lerini gördüğümüz bu son günlerde ormanları hatırlattığı, ormanları gündeme getirdiği için kendisine 
teşekkür ediyorum. 

Ancak, o Bakanlıkta yıllar yılı çalışmış bir kardeşiniz olarak şöyle bir değerlendirme yapmak is
tiyorum: Şimdi, 1937 yılından ta günümüze kadar ülkemizde ciddi anlamda ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmıştır. 1969 yılında Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra çok daha planlı, çok daha programlı ve çok geniş alanlarda 
ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır, erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır. 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Kaynağa ihtiyacımız var. Kuruma ihtiyaç yoktur. 

NURİ USLU (Devamla) - Ağaçlandırmayı yapacak ödeneğe ve orada çalışacak personele ihti
yaç vardır. 

Mantalite olarak ülkemizde ağaçlandırma, ağaç sevgisini kazandırma, bozuk orman alanlarını 
iyileştirme, şehirlerimizin etrafında yeşil kuşaklar oluşturmak, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, 
özel ağaçlandırma ve fidancılığı teşvik etmek, orman içi ve orman kenarındaki meraları iyileştirmek 
ve gelecek nesillere yeşil, yaşanılabilir bir Türkiye bırakmak için orman teşkilatı çok ciddi çalışma
lar yapmıştır. 

Bakınız, yapılan ağaçlandırma miktarlarına şöyle baktığımızda, 1937 yılından 2002 yılına kadar 
yılda yapılan ağaçlandırma miktarına baktığımızda ortalama 40 bin hektar civarında olmuştur. 2002 
yılı sonuna kadar 1 milyon 900 küsur bin hektar alanda ağaçlandırma yapılmıştır. 

1992-2002 yılları arasında, yılda ortalama 75 bin hektar ağaçlandırma, erozyon kontrolü yapı
lırken 2003 yılında bu miktar 115 bin hektara, 2004 yılında 170 bin hektara, 2005 yılında 175 bin hek
tara, 2006 yılında 401 bin hektara, 2007 yılında da 400 bin hektara çıkarılmıştır. Artan oranda ve 
ödeneğimiz elverdiği oranda bütçemiz imkânlarında ciddi oranda ağaçlandırmalar yapılmıştır. 

Özel ağaçlandırmaya çok ciddi teşvik verilmiştir. Cumhuriyet tarihinde, 2002 yılına kadar sadece 
33 bin hektar özel ağaçlandırma yapılmışken 2003-2007 yıllan arasında tam 40 bin hektar özel ağaç
landırma yapılmıştır. Devletimiz ağaçlandırmaya çok ciddi önem vermekte ve ağırlık vermektedir. 

Bakınız, köy tüzel kişiliklerine, yapacakları özel ağaçlandırma için hibe kredi verilmektedir, 
arazi verilmektedir ama maalesef, Orman Kanunu'nun geçmişten bu tarafa halkımız arasında çok 
sert bir kanun olması ve orman alanına dönüştürülen özel alanın bile daha sonra tekrar özel alana dön-
üştürülememesinden dolayı -bu da Anayasa'mızdan gelen- hani, orman alanları daraltılamaz, orman 
alanları devredilemez... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Uslu, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

NURİ USLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 

...orman alanlarında statü değişikliği yapılamaz kurallarından dolayı, insanlarımız ağaçlandır
maya ve fidana maalesef çok sıkı bakmamaktadır. Ancak, son yıllarda bu yavaş yavaş kırıldı, özel 
ağaçlandırma ve özel fidancılık ciddi oranda teşvik edilmeye başlanmıştır. 

Kısacası şunu söylemek istiyorum: Arkadaşımızın teklifinde, kurumun kurulmasıyla ilgili ola
rak, gerçekten kurumun kurulmasına ihtiyaç yoktur; bilinçlenmeye, ülkemizi sevmeye, ülkemizin 
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bozkırlarını ağaçlandırmaya gönüllerin dönmesi gerekiyor ve milletimizin, devletimizin de ödene
ğinin o tarafa doğru kaydırılması gerekiyor. Ama o Bakanlıkta, orman teşkilatında, Orman Genel 
Müdürlüğünde, Çevre ve Orman Bakanlığında çalışan personelin ihtiyacı vardır, personelin özlük 
haklarının iyileştirilmeye ihtiyacı vardır diyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Uslu. 

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

Sayın milletvekilleri, alman karar gereğince sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını 
görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçiyoruz. 

1 'inci sırada yer alan, Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları'nın görüş
melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1.-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) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 

Hükümet? Burada. 

Geçen birleşimde, tasarının tümü üzerinde Demokratik Toplum Partisi Grubu adına ve Hükümet 
adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştı. 

Şimdi, tasarının tümü üzerinde söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Tekirdağ Mil
letvekili Faik Öztrak'a aittir. 

Buyurun Sayın Öztrak. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz yirmi dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı'nın geneli üzerinde CHP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, huzurunuza gelen bu yasa tasarısıyla, rekabete dayalı, kamu tarafından 
düzenlenen bir enerji piyasasının kurulması amacıyla 2001 yılında kabul edilen 4628 sayılı Kanun'un 
uygulanması esnasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve dünya ve ülke şartlarında yaşanan de
ğişimlerin yasaya yansıtılmasının amaçlandığı ifade edilmektedir. Diğer taraftan, arz güvenliğinin 
sağlanması konusunda mevcut Kanun'un yeterli olmadığı söylenmektedir. Bu amaçla çeşitli düzen
lemeler getirilmektedir. Bu çerçevede kamu üretim şirketlerine Bakanlar Kurulu kararıyla üretim 
yapma görevi de verilmektedir. 

(x) 249 S. Sayılı Basmayan î/7/2008 tarihli 126 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, izninizle, yasayla ilgili görüşlerimi aktarmadan önce bir uluslararası ku
ruluşun Türkiye'deki enerji sektörüne ilişkin tespitlerini dikkatinize sunmak istiyorum. Böylece, gö
rüşülmekte olan yasa tasarısının neden huzurunuza geldiğini daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. 
"Enerji arz güvenliği Türkiye için çok önemli bir endişe kaynağıdır. Güçlü büyüme ve yükselen sos
yal standartların doğurduğu hızla artan talep sonucunda elektrik arz kesintileri yaşanmaya başlamış
tır. Türkiye, önemli makroekonomik sonuçlar doğurabilecek potansiyel olarak ciddi bir arz kriziyle 
karşı karşıyadır. Verimliliği artırmaya ve talep yönetimini geliştirmeye yönelik çabalar henüz önemli 
bir etki sergileyememiştir ve daha fazla geliştirilmeleri gerekmektedir. Özel sektör yatırım seviyesi, 
arzın talep artışıyla paralel olarak artmasını sağlamak için yeterli olmamıştır ve önemli ithalat seçe
nekleri de kısa vadede sınırlıdır. Dolayısıyla, yerli üretime ve iletim kapasitesine yönelik yatırımla
rın arttırılması gerekmektedir. Bunun için ilave üretim kapasitesine yönelik olarak özel sektörü daha 
fazla yatırım yapmaya teşvik edecek önlemlerin alınması gerekmektedir. İletim kapasitesini geniş
letmek için kamu sektörü yatırımlarına ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca, en azından kısa vadede gereken 
yatırım seviyesi ile özel sektörün gerçekleştirmesi beklenen yatırımlar arasındaki açık kapatılıncaya 
kadar üretim alanında da kamu yatırımlarına ihtiyaç duyulacaktır." 

Değerli milletvekilleri, sizlere aktardığım bu değerlendirme geçtiğimiz Mayıs ayında yayımla
nan Dünya Bankası ve Türkiye Ülke İşbirliği Stratejisi 2008-2011 Raporu'nun ikinci bölümünün 
yirmi sekizinci paragrafındandır; enerji sektörünün büyümenin önünde nasıl bir engel hâline getiril
diğini tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir. 

Diğer taraftan, bu raporlar hükümetin onayıyla yayınlanır. Dolayısıyla, bu satırlar aynı zamanda 
Hükümetin enerji sektörünü ne hâle getirdiğinin de itirafıdır. 

Sayın milletvekilleri, devletin resmî kurumlarının verileri de Türkiye'nin ciddi bir elektrik ener
jisi arz sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ta
rafından Temmuz 2007'de hazırlanan ve 2007-2016 yıllarını kapsayan Türkiye Elektrik Enerjisi On 
Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu Raporu'nda 2009 veya 2011 yıllarında ülkemizde elektrik ener
jisinde arz açığı ortaya çıkma olasılığının oldukça yüksek olduğu ifade edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ortada çok ciddi bir tablonun bulunduğu açıktır. Türkiye'nin öncelikli 
hedefi olması gereken yüksek büyüme hızına ulaşma ve artan nüfusa hızla yeterli iş imkânı sağlama 
çabaları, anlaşılan, sadece izlenen yanlış politikalar nedeniyle ortaya çıkan cari açığa yani artan dış 
borçlanma ihtiyacına değil enerji darboğazına da takılacaktır. Bu durum, son dönemde izlenen yan
lış politikalarla elverişli küresel iklimin getirdiği fırsatların nasıl heba edildiğini ve ülkenin uzun dö
nemli büyüme altyapısının nasıl talan edildiğini gözler önüne sermektedir. 

Uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alınması ve planlanması gereken elektrik enerjisi sektöründe 
neden bu tablo ortaya çıkmıştır? Bu sorunun cevabı 59'uncu ve onun devamı olan 60'ıncı Hükümet 
dönemlerinde izlenen yanlış politikalarda aranmalıdır. 

Hepinizin malumları olduğu üzere elektrik enerjisi, yaşam kalitesinin ve sürdürülebilir büyü
menin ikame edilemez bir kaynağı olması nedeniyle, devletin özenli politikalar ve akılcı stratejiler 
geliştirmesi gereken bir alandır. Bu alanda yanlış politika ve stratejilerin maliyeti oldukça yüksek 
olabilmektedir. Nitekim, huzurunuza getirilen bu yasa tasarısı son beş yıllık dönemde izlenen yanlış 
enerji politikalarının ortaya çıkardığı sıkıntıların bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, devlet, 2001 yılında aldığı stratejik bir kararla enerji sektörünü özel 
kesim yatırımlarına açmayı ve kamu tarafından düzenlenen bir piyasa oluşturmayı amaçlamıştır. Bu 
çerçevede üretim ve dağıtım tesislerinin özelleştirilmesi ve imkânlar ölçüsünde kamunun bu alandaki 
ağırlığının azaltılması benimsenmiştir. 
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Kanun koyucu, aynı zamanda, elektrik arzında ortaya çıkabilecek sıkıntıları da öngörerek dev
lete bu sıkıntıları ortadan kaldıracak belirli yetkileri de vermiştir. Buna, gerektiğinde üretim tesisle
rine yatırım yapmak da dâhildir. Yani hedef, enerji sektörünü özel kesime devredip hiçbir sorumluluk 
almamak değildir çünkü nitelikleri itibarıyla bu sektör, piyasa kurallarının tam anlamıyla çalışabil
diği bir sektör değildir. Burada hedef, enerji arz güvenliğini tehlikeye atmadan enerjiyi güvenli, ucuz 
ve kaliteli bir biçimde topluma sunarken yatırım ihtiyacının bir kısmını özel kesim eliyle gerçekleş
tirmek suretiyle devletin diğer görevleri için ilave kaynak yaratmaktır. 

20 Şubat 2001 tarihinde kabul edilen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, sektörde yukarıdaki 
çerçevede bir yeniden yapılanmayı öngören özel nitelikli bir çerçeve kanun olarak tasarlanmıştır. 
Söz konusu Kanun'un çıkarılmasının üzerinden yedi yıl gibi bir süre geçmesine karşın sektörün ye
niden yapılandırılmasına yönelik öngörülen dönüşümler gerçekleştirilememiştir. Bu bağlamda, ye
niden yapılanma çerçevesinde hedeflenen gerçek maliyetlere dayalı, rekabetçi, saydam ve 
sürdürülebilir bir piyasa yapısı oluşturulamamıştır. Aslında sıkıntıların önemli bir kısmı, Hüküme
tin benimsediğini ilan ettiği politikalara popülist yaklaşımlarla uymamasından kaynaklanmıştır. 

2004 yılında alınan bir Yüksek Planlama Kurulu kararıyla, özel sektör yatırımlarının elektrik pi
yasasına yönlendirilebilmesi için strateji belgesi hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Bu strateji 
belgesinde özelleştirmeye ve özellikle dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine önem verilmiştir. Amaç, 
özelleştirilen dağıtım şirketlerinin üretime yatırım yapacak olan şirketlerle özel anlaşmalar yapabil
melerine olanak tanımaktı. Böylelikle, özel sektör girişimcileri arasında uzun vadeli ikili anlaşmalar 
ile serbest piyasa koşullarına benzer koşullar içerisinde elektrik fiyatlarının oluşabilmesi hedeflen
miştir ancak uzunca bir zaman bekletildikten sonra nihayet 2007 yılında hazırlıkları tamamlanma 
aşamasına gelen özelleştirmeler, seçim öncesinde Hükümet tarafından ani bir kararla ertelenmiştir. 
Ertelemeye gerekçe olarak dağıtım altyapısının yatırım ihtiyacı gösterilmiştir. Oysa gerçek, Başba
kanın bu uygulamalar öncesinde yaptığı açıklamalarda yatmaktadır. Hükümet uzun süredir suni ola
rak sabit tuttuğu elektrik fiyatlarını seçime bir yıl kala artırmak istememiştir. Hükümetin kendi 
getirdiği yeni düzenleyici çerçeveye uymaması, gerekli yatırım ortamını yaratamamış ve özel sek
törün üretim yatırımlarının önü tıkanmıştır. 

Maliyetlerdeki hızlı artışlara, kayıp ve kaçağın azaltılamamasına rağmen, Hükümet kararlarıyla 
elektrik fiyatlarının sabit tutulması, bir yandan özel kesimin yatırım yapmaktaki ürkekliğini artırır
ken, kamu kuruluşlarını da yatırımlar için kaynak yaratamaz hâle getirmiştir. Hatta, 2006 yılında, 
özelleştirme gelirlerinin bir kısmı bu kuruluşlara gizli sübvansiyon olarak verilmiştir. Aslında, seçim 
öncesinde Hükümet elektriğe zam yapmamakla övünürken, halktan, bu nedenle, gelecekte karan
lıkta kalacaklarını, fabrikaların duracağını, kesintiler nedeniyle sanayide üretim maliyetlerinin arta
cağını ve geleceğimizin, yüksek büyüme ve istihdam olanaklarının yağmalandığını gizlemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu yanlış politikalar neticesinde özel kesim enerji sektörüne yatırım yap
maktan kaçınmıştır. Nitekim, yıllar itibarıyla bakıldığında özel kesimin enerji yatırımlarının gayri-
safı yurt içi hasıla içindeki payı 2002 yılından bu yana değişmemiştir. 2002 yılında enerji sektörüne 
yönelen özel kesim yatırımlarının payı binde 3 iken, bu pay 2004, 2005 yıllarında binde 2'ye kadar 
gerilemiş, 2007 yılında ise tekrar binde 3 olmuştur. 

Hızla artan talebe rağmen özel kesimin enerji sektörüne yatırım yapmadığı ortada iken kamu ke
simi elektrik enerjisinde arz güvenliğini güvence altına alacak yatırım kararlarını da alamamıştır. 
Yıllar itibarıyla, devletin enerji yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payı hızla düşü
rülmüştür. 2002 yılında enerji sektörü yatırımları kamu sabit sermaye yatırımlarının yüzde 20,8'ini 
oluştururken, 2007 yılına gelindiğinde bu oran yüzde 10,2'ye gerilemiştir. 
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Kamu kesimi enerji yatırımlarının gayrisafı yurt içi hasıla içindeki payı incelendiğinde, enerji 
yatırımlarındaki ürkütücü tablo daha da iyi anlaşılmaktadır. AKP hükümetlerinin işbaşına geldiği 
2002 yılının sonunda kamu kesimi enerji yatırımlarının gayrisafı yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 
1,3 iken, 2007 yılında bu oran binde 4 'e gerilemiştir. Oysa 2001 yılında çıkan 4628 sayılı Yasa'nın 
ilk hâlinin 2'nci maddesinin (a) fıkrasının 1 numaralı bendinde Elektrik Üretim Anonim Şirketinin 
özel sektör yatırımlarını dikkate almak suretiyle, Kurul onaylı üretim kapasite projeksiyonu uya
rınca, gerektiğinde yeni üretim tesisleri kurabileceği, kiralayabileceği ve işletebileceği açıkça hükme 
bağlanmıştır. İlgililer, bu maddede bahsi geçen "gerektiğinde" kelimesinin muğlaklık yarattığı ve bu 
gerekliliğe kimin karar vereceğinin belirli olmadığı şeklinde bir gerekçeyle yatırım yapmadıklarını 
dile getirmişlerdir. Enerji Bakanlığı ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu arasında bu yetkinin kim 
tarafından kullanılacağına yönelik bir yorum farkının ülkenin geleceğini ipotek altına almasını kabul 
edemeyiz. Kaldı ki -varsa- bu farkı giderme mercisi de Hükümettir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet politik tercihini özel kesimin enerji sektöründe yatırım yapması 
ve kamunun bu sektörde işletmeci olarak varlığını azaltması yönünde yapmıştır ancak bunun gerek
tirdiği tedbirleri almadığı için ciddi bir zaaf ortaya çıkmıştır. Söz konusu olan, insanlarımızın temel 
haklarından biri olan yaşam kalitesindeki iyileşmenin sürdürülebilmesidir. Bu hizmetin -kamu veya 
özel, kimin eliyle verilirse verilsin- güvenli ve kaliteli bir şekilde millete sunulmasından devlet sorum
ludur. Özel kesimin enerji arz güvenliğini sağlayacak yatırımları gerçekleştiremediği ortada iken kamu 
yatırımlarını devreye sokacak tedbirlerin AKP Hükümetleri tarafından alınmaması ağır bir ihmaldir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi bir başka önemli konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Elektrik 
Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapan 5496 sayılı Kanun'un 10/5/2006 tarihinde yasalaşmasından 
sonra 4628 sayılı Yasa'nın Elektrik Üretim Anonim Şirketine yatırım yapma yetkisini veren 2'nci 
maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi bir şekilde yok olmuştur. Komisyonda bazı yetkililer bunun 
sehven unutulduğunu ifade etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi soruyorum: Kanun'un verdiği bu yetki 2006 yılına kadar neden kul
lanılmamıştır? Kanun'un arz güvenliği açısından en önemli maddesi, 2006 yılında yapılan düzenleme 
sırasında nasıl sehven yok olmuştur? Neden elektrik arzında yaşanacak sıkıntılar çok açık bir bi
çimde ortada iken gerekli önlemler alınmamıştır? Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Enerji Bakanlığı, 
EPDK veya Başbakanlık bu sorunu görmemiş midir? Gördüyse uyarmamış mıdır? Uyardılarsa buna 
kim karşı çıkmıştır? Bu soruların her aşamasında görev ihmali söz konusudur. Bu sorular mutlaka so
rulmalıdır, çünkü konu, her bakımdan ülkemizin ve insanlarımızın geleceğini ipotek altına almıştır. 

Değerli milletvekilleri, uzun süredir Sayın Başbakan "Bu ülkede taş taş üstüne koyanlar, koy
mayanlar" ayrımı yapıyor. Rakamlar, bu ülkenin en kritik sektöründe AKP Hükümetlerinin nasıl 
taşı taş üstüne koymadıklarını açıkça sergiliyor. Ortaya çıkan tablo gayet açıktır; 2003 yılından bu 
yana enerji sektöründe kamu ne kendi yatırım yapmıştır ne de özel sektörün bu yatırımları yapması 
için gerekli ortamı yaratmıştır. Tüm bu gelişmeler, bazılarına göre 2009 yılında, bazılarına göre de bu 
yıl karşılaşılması olası görünen elektrik enerjisi arz sıkıntısının bağıra bağıra geldiğini, buna karşı, 
Hükümetin gelen bu uyanlara kulaklarını kapayarak basiretli davranamadığını açıkça göstermektedir. 

Hükümet, yedek kapasite fazlasıyla aldığı enerji sektöründe bu imkânı kullanamamış, ilave kap
asite yaratamamış ve sektörde ciddi bir arz güvenliği sorunu yaratmıştır. Burada orta vadeli bir bakış 
açısının eksikliği ve "günü yaşama" yaklaşımı kendini açıkça göstermektedir. Bu kötü yönetimin fa
turası her zaman olduğu gibi yine halkımıza çıkacak ve önümüzdeki dönemde enerji darboğazı bü
yüme ve istihdamın önünde önemli bir engel olacaktır. 

- 3 1 8 -



TBMM B: 127 8 . 7 . 2 0 0 8 0 : 2 

- 3 1 9 -

Diğer taraftan, küresel kredi koşullarının oldukça iyi olduğu bir dönem geride kalmıştır. Ayrıca, 
son dönemde Çin ve Hindistan gibi ülkelerin yeni enerji tesisleri kurma çabalarına hız vermesi, enerji 
sektöründe kullanılan yatırım mallarının fiyatlarının hızla artmasına ve bu malların tesliminin çok 
uzun sürelere yayılmasına neden olmuştur. Bu durum, yeni kapasite yaratılmasını hem pahalılaştır-
mış hem de zorlaştırmıştır. 

Diğer taraftan, Hükümetin elektrik fiyatlarına hesapsız kitapsız müdahalesi, kamunun yatırımcı 
kuruluşlarını finansman darboğazına sokmuş ve istese de yatırım yapamaz hâle getirmiştir. Şimdi bu 
hesapsızlığın faturası, bu sene başından itibaren yüzde 44'leri aşan şok fiyat artışlarıyla vatandaşla
rımıza çıkarılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yasa tasarısının maddeleri üzerine arkadaşlarım detaylı görüşlerini sunacak
lar. Bu nedenle maddelerin ayrıntılarına girmeyeceğim. Ancak, bu yasa tasarısı acaba mevcut sıkıntı
lara çözüm olacak mıdır? Tasarının 6'ncı maddesi arz güvenliğinin sağlanması için alınacak önlemleri 
tanımlamaktadır. 4628 sayılı Kanun'un kamuyu gerektiğinde yatırım yapmaya çağıran maddesi ol
dukça açık iken Hükümet elektrik enerjisi yatırımlarını gerçekleştirmekten kaçınmış ve bu madde 
2006'da bir şekilde yok edilmiştir. Şimdiki düzenlemeyle elektrik sıkıntısı kapımıza dayanmışken dev
let ancak maddede sayılan bir dizi önlemin hiçbirinin çalışmaması hâlinde yatırım yapabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin ciddi bir enerji darboğazıyla karşı karşıya olduğu dikkate alın
dığında, kamunun enerji yatırımı yapabilmesinin uzun bir deneme yanılma sürecine bağlanması, so
runu daha da ağırlaştırmaktan başka bir işe yaramayacak ve ortaya çıkacak ızrar hâlinin bazı gruplar 
tarafından istismarına neden olacaktır. Hem reel sektörün ve dolayısıyla ülkenin rekabet gücünün 
korunması hem de tüketici refahının artırılabilmesi için kamunun enerji sektörüne yapacağı yatırım
ların önüne, mevcut arz darboğazı dikkate alınarak, yeni koşulların getirilmemesinin önemli olduğu 
düşünülmektedir. Bu husus istismarı engelleyecek, fiyatların daha doğru ve rekabetçi bir noktada te
şekkül etmesini sağlayacak ve arz güvenliğinin tesis edilmesine önemli katkı sağlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, getirilen düzenleme, sonuç olarak, Hükümetin bu sektörü yönetememe-
sinden kaynaklanan ciddi hasarın önüne geçmekten çok uzaktır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi tamamlarken bir hususun altını çizmek istiyorum. Elektrik sek
töründe yaşananların ne küresel piyasalarda yaşanan krizle ne uluslararası enerji fiyatlarının artma
sıyla ne de iktidar partisine açılan kapatma davasıyla ilgisi yoktur. Gelinen nokta, Hükümetin bu 
ülkeyi nasıl hesapsız kitapsız borçlandırarak, kendilerine bırakılan imkânları har vurup harman sa
vurarak yönettiğinin ya da yönetemediğinin çok açık bir göstergesidir. 

Değerli milletvekilleri, AKP Hükümetlerinin yanlış politikaları ekonomide ciddi risklerin bi
rikmesine yol açmıştır. Bunun en önemli göstergesi, yavaşlayan büyümeye rağmen artan cari açık ve 
bugün konuştuğumuz enerji darboğazıdır. Bozulan küresel iklimle birlikte bu riskler açığa çıkmak
tadır. Bu çerçevede ekonomiden sorumlu bakanların bu durum karşısında gereken önlemleri almak 
yerine, olan biteni AKP'nin kendine açtırdığı davanın neden olduğu siyasi belirsizliğe bağlama ça
baları durumu daha da kötüleştirmekte ve âdeta halkın sırtından kurban kesilmektedir. Hükümetin bu 
yanlışlardan kısa sürede dönmesini ve halkın kendisine verdiği yetkiyi ekonomide yaşanan sıkıntı
ları arttırma yönünde değil gidermekte kullanmasını bekliyoruz ve temenni ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bugün grup konuşmalarını dikkatle dinledim. Bakınız, dünyada çok ciddi, 
ters bir küresel dalga üstümüze doğru geliyor. Türkiye bu dalgaya her yeri açık bir vaziyette, büyük 
kırılganlıklar üreterek yakalanmış vaziyette ama ben... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

FAİK ÖZTRAK (Devamla) - ...Sayın Başbakanın gruptaki konuşmasına baktığım zaman, ta
bandan tavana modernizasyon, tavandan tabana modernizasyon gibi birtakım felsefi tartışmaların ya
pıldığını görüyorum. Arkadaşlar, bu durum âdeta Bizansın son günlerinde meleklerin cinsiyetinin 
tartışılmasına benziyor. Bu çerçevede Hükümetin bir an önce asli görevine dönerek ekonomide gerekli 
önlemleri almasını temenni ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztrak. 

Tasarının tümü üzerinde söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili 
Oktay Vural'a aittir. 

Buyurunuz Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA OKTAY VURAL (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesi
leyle hepinize saygılarımı arz ederim. 

Tabii, Türkiye bugün, aslında ekonomik ve siyasi belirsizliklerin yaşandığı, aynı zamanda eko
nomik ve siyasi risklerinin bedelinin millet tarafımızdan ödenmeye başlandığı bir dönemi yaşıyoruz. 
Dolayısıyla, bugün gelinen noktada Türkiye'nin geleceği açısından bu gelişmelerin toplumda önemli 
bir güvensizlik kaynağı oluşturduğunu ifade etmek istiyorum. 

Yapılan çalışmalarda vatandaşlarımızın yüzde 73'ü Türkiye'nin çok kötü bir yolda olduğunu 
ifade ediyor. "Beş yıl öncesi iyi mi, kötü mü?" diye sorulduğunda, yüzde 49'u "Kötü." yüzde 11 'i 
"Aynı." demiş, sadece yüzde 29'u "Daha iyi." demiştir. Geleceğin nasıl olduğunu soranlar açısından 
da yüzde 62'si geleceğin çok daha kötü olacağını ifade etmektedir. 

Yine yapılan bir çalışmada "Beş yıl önce durum daha iyiydi." diyenlerin oranı yüzde 45,2'dir, 
"Değişmedi." diyenlerin oranı ise yüzde 26,8'dir. 

Aslında, bütün bu sonuçlar vatandaşın Türkiye'nin bugün geldiği durumdan memnun olmadı
ğını, gelecek konusunda da AKP'nin bir umut vermediğini ve millet nezdinde de popülaritesinin or
tadan kalktığını göstermektedir. Bunlar, aslında bir sonuçtur. Bu bakımdan, bugün geldiğimiz bu 
noktada Türkiye gerçekten büyük risklerle karşı karşıya. Ekonomide açıklar devri: Dış ticaret açığı 
2002'ye göre 5 kat artmış, cari işlemler açığı 24 kat artmış, özel sektörün döviz pozisyon açığı art
mış ve Türkiye'nin maalesef riskleri artmıştır. 

Bugün geldiğimiz bu noktada da aslında bugün tartıştığımız konuda da yeni bir açıkla karşı kar
şıya olduğumuzu bu kanun ortaya koyuyor: Enerji açığı. Türkiye'de bir enerji açığı sorunu vardır, arz 
güvenliği sorunu vardır. "Bu arz güvenliği sorununu çözebilmek için ne yapabilirim" diye Hükümet 
bu tasarıyı getirmektedir. Demek ki bugüne kadar riskler öngörülmemiş, yönetilmemiş ve maalesef, 
Türkiye, enerjisiz kalabileceği bir döneme adım atmıştır. 

Bütün bunların hepsi, bakıldığında, aslında AKP politikalarının bir sonucudur. Aslında 
16/11/2002'de Sayın Başbakan Acil Eylem Planı'nı açıkladığı zaman şunları söylemişti: "Adı üs
tünde, acil eylem. Enerji piyasası rekabete açılacak. Elektrikte TRT payı kaldırılacak. Enerji fiyat
ları üzerindeki yükler azaltılacak. Bir yılda işletme hakkı devri tamamlanacak, enerji kayıpları 
azaltılacak." Bugünkü Hükümet, 10 Ocak 2008'de, bu sefer yine kayıp kaçak oranının indirileceğini 
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acil durum olarak ortaya koymuş; yine "Elektrik üretimi ve dağıtımının özel sektöre katılımı sağla
nacak." demiş, "Elektrik arz güvenliği artırılacak." demiş. Dolayısıyla, ilk Hükümetten, 16 Ka-
sım'dan, 2002'den bugünkü Hükümetin Acil Eylem Planı'na baktığımız zaman elektrikte "acil" 
dedikleri hiçbir hususu gerçekleştirememişler. 

İşte, bugün geldiğimiz bu noktada, yine Dokuzuncu Kalkınma Planı'nda "Arz güvenliği için 
kaynak ve ülke çeşitlenmesi yapılacak." Bugün kaynak ve ülke çeşitlenmesinin yapılmamasının so
nuçlarını görüyoruz. "Kamu sektörden çekilecek." denmiş, biraz sonra konuşacağımız yasayla gö
receksiniz, kamu nasıl sektörün içine çekilmek isteniyor, onun planını yapıyoruz. Kamu, düzenleyici 
denetleyici rolü çerçevesinde arz güvenliğini takip edecek" diyoruz. Düzenleyici ve denetleyici rolü 
olan Enerji Piyasasının arz güvenliğinden nasıl uzaklaştırıldığını biraz sonra kanunlaştıracağız. Do
kuzuncu Kalkınma Planı bunu söylüyor. Bugün getirdiğimiz bu kanun, Dokuzuncu Kalkınma Pla-
nı'nın hedeflerini gerçekleştirmek yerine, eleştirileri doğrultusunda yeni hükümler getirmektedir. 

Şimdi, Dokuzuncu Kalkınma Planı'nı bu Meclis kabul etti ve "Bu kalkınma planına uyulmalı ve 
komisyonlarda da kalkınma planlarına uyum esası öncelikle görüşülmelidir ve gözetilmelidir." de
mesine rağmen, bu kanunda kalkınma planıyla ilgili herhangi bir hükmün yer almadığını görüyoruz. 

"Yatırımda öncelik özel sektörün olacak." denilmiş ve Dokuzuncu Kalkınma Planı'nda 2006 
yılında öngörülen 2,5 katrilyonluk yatırım 2013 yılında 2,6 katrilyon olarak belirlenmiş ve bugün gör
üştüğümüz, bugün çıkartacağımız yasayla arz güvenliği açısından kamu tekrar yatırımcı olarak gün
deme sokulmuştur. Böylelikle, yine, kalkınma planındaki "Yatırımda öncelik özel söktürün olacaktır." 
yaklaşımına oldukça aykırı bir kanunu bugün görüşmüş olacağız. 

"Sanayi aboneleri lehine değişiklik yapılacak." denilmiş. Bugün yapılan son zammı da dikkate al
dığımız zaman mesken ve sanayi aboneleri arasındaki fiyat farkı sadece yüzde 9-10 civarında kalmıştır. 

Bütün bu gelişmelerle ilgili getirilen kanun, esas itibarıyla, bugüne kadar AKP'nin arz güven
liği konusunda atmadığı adımların, yapmadığı yatırımların, işletemediği piyasanın neticesinde buraya 
gelmiştir. Dolayısıyla bugün Enerji Piyasası işletilememiş, Bakanlık görevini yapamamış ve Tür
kiye maalesef ciddi bir enerji açığıyla karşı karşıya kalmıştır. 

Bakın, kanunda hep 2012 yılı, 2013 yılı, 2010 yılı gibi, zamanlamayla ilgili yatırımların acil bir 
şekilde yapılmasını öngören tedbirler vardır. Enerji yatırımlarını bu kadar kısa sürede yapma isteği 
aslında bugüne kadar AKP döneminde, bu elektrik sektörüne, özellikle, gerekli yatırımın yapılma-
masından kaynaklanmıştır. 

1999 yılında 26.119 olan kurulu güç, 2002 yılında 31.856 megavata yükselmiş, bugün 2007 
sonu itibarıyla 40.777 megavat olmuştur. Kurulu güç artışı 2001 yılında yüzde 4, 2002 yılında yüzde 
12,4 olmuşken, 2007 yılında kurulu güç artışı binde 5 olmuştur. Dolayısıyla, AKP döneminde açık
çası 3.513 megavat 2002 yılında işletmeye alınmışken, 2007 yılında işletmeye alınan kurulu güç sa
dece 212 megavattır. Bugün AKP'nin işletmeye aldığı, bu dönemde işletmeye alınan elektrik enerjisi 
üreten santrallerin çok önemli bir kısmı, kendisinden önceki hükümetlerin planladığı, yatırımını yap
tığı yatırımlardır ve bugün baktığımız zaman eğer doğal gaz dışındaki elektrik santrallerinin ömrü
nün üç ila yedi yıl arasında yapıldığını düşünürsek, bir iktidar döneminde maalesef AKP yeterince 
yatırım yapmış değildir. Mesela, Afşin-Elbistan: 13/11/2006 tarihinde işletmeye girdi. Bunun söz
leşmesi 5 Haziran 1998'de imzalanmış, 2000'de temeli atılmış, fiilen işe başlamıştır. 2006 Temmuz 
ayında yine 320 megavat Çanakkale-Çan. Yine, bunun sözleşmesi 15/10/1998'de yapılmış, 
25/06/2000 tarihinde de temeli atılmıştır. 
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Bütün bunları dikkate aldığımız zaman açıkçası AKP döneminde maalesef kurulu güce, enerjiye 
yatırım yapılmamıştır, kendi geçmiş dönemindeki yatırımların neticesinde elektriği vatandaşımıza 
iletmiş ve ama artık kurulu gücün yetmeyeceğinin de farkına varılmıştır. 

1999-2000 arasında kurulu güç artışı yüzde 21,2'dir. 2003-2007 arasında artış yüzde 14,6 ol
muştur ve tüketimin giderek artmış olmasına rağmen kurulu gücün azalmış olması çok ciddi bir arz 
güvenliği sorunu ortaya çıkarmıştır ve böyle bakıldığı zaman, yine Enerji Bakanlığı, TEDAŞ'ın 2007 
yılında arz güvenliği açısından yaptığı üretim kapasite projeksiyonu çalışmasında diyor ki: "Güve
nilir üretimlerde 2.877 gigavat ve 4.452 gigavat saat azalma olmuştur." Bu projeksiyonla enerji it-
halatı-ihracatı dikkate alınmamasına rağmen, Türkiye'de önemli bir arz açığıyla karşı karşıya 
olunduğunu ortaya koymuştur. 20 milyar kilovat saat bir açığın kısa vadede ortaya çıkabileceği ifade 
edilmiştir. 

İşte, bu dönemde elektriğe yeterince yatırım yapmayan Hükümet, bugün arz güvenliğini sağla
mak açısından kamu kurumlarını görevlendiren bir tasarıyla karşı karşıya kalmıştır. Öyle ki, elektrik 
bulunamayan bir ülkede... Elbette dış ülkelere elektrik satmamız mümkün, Yunanistan'a elektrik sa
tıyoruz, Irak'a da satıyoruz. Bakın, Türkiye'de kurulu güce yatırım yapmayanlar, 12 Kasım 2003 ta
rihinde kısa vadede 2004'te Irak'a bin megavat enerji ihracı, yetmedi 5 bin megavat da yakın 
gelecekte Irak'a enerji ihraç edeceğiz diyorlar. Hangi kurulu güçle? Kendi kurulu gücünüz yok. 
Bugün bu tasarıyla Türkiye'de birtakım özel sektöre teşvikler getirip arz güvenliği açısından da ka
muya görev vererek ancak bu arz açığımızı kapatacakken, Hükümet, yurt dışına olmayan elektriği
mizi satma anlaşmaları dahi imzalayabiliyor. Dolayısıyla, bu kadar gözünün ucunu görmeyen bir 
Hükümet, gerçekten Türkiye'yi ciddi bir enerji açığıyla karşı karşıya getirmiştir. Bugün çıkartacağı
mız kanun, aslında, acilen yapılması gereken birtakım yatırımların önünü açmak için öngörülmüş
tür. Bu kanunda maalesef çevre duyarlılığı yoktur, orman duyarlılığı yoktur, mera duyarlılığı yoktur. 
Bütün bunlarla ilgili sorunları aşabilmek ve kısa vadede bunun sosyal maliyetini vatandaşa yükle
yecek bir kanun tasarısıyla bunun önünü açmak istemektedir, sadece elektrikte değil, doğal gazda da. 
İşte, doğal gazda da 2011 yılından itibaren, mevcut kontratlarla birlikte talebi dikkate aldığımız 
zaman, arz artık talebi karşılayamayacak duruma geliyor. Doğal gazda da arz açığı var, elektrikte de 
arz güvenliği maalesef yok olmuş durumdadır. O bakımdan, bugün geldiğimiz bu noktada .maalesef, 
Türkiye bu arz güvenliğini sağlayacak tedbirleri de almış değildir. 

Bakınız, petrolle ilgili, biliyorsunuz, bu Meclis bir Ulusal Petrol Stok Ajansı kurulmasını ön
gördü, doksan günlük bir petrol stoklama mecburiyeti getirdi. Sayın Bakana sordum; 2005, 2006, 
2007'de bu petrol stokuna uymayanlarla ilgili tespitler yapıldığını, rafinerilerin uymadığını, akarya
kıt istasyonlarının uymadığını, aslında bu kanunla ortaya konulan Ulusal Petrol Stok Ajansının da hiç
bir yaptırımının olmadığını; dolayısıyla, açıkça, Türkiye'nin, böyle kritik fiyat dalgalanmalarının 
olduğu bir dönemde stoksuz bir şekilde piyasaya girdiğini ifade ediyor. 

Doğal gaz yer altı depolaması sadece Marmara'da kuyularda var. Ne oldu Tuz Gölü'nde? Bir sürü 
yolsuzluklar, bir sürü usulsüzlükler. Maalesef, doğal gazda da arz açısından, fiyat şoklarına karşı bizi 
koruyabilecek ve arz güvenliğini sağlayacak depolama yapılamadı, stok yapılamadı. Bugün geldiği
miz bu noktada bunun bedelini milletimiz ödüyor. Üç aylık bir stokla, geçmiş bedellerle, vatandaşa, tü
keticilerimize, petrolümüzü, doğal gazımızı satabilecek iken ya da elektrik üreticilerine satabilecek 
iken, bunun bütün riski fiyat olarak vatandaşımıza yükleniliyor. Açıkçası, Hükümetin özellikle bu pi
yasalarda yeterince stok oluşturmaması zaten piyasanın oluşmamasını sağlıyor. Böyle bir piyasa oluş
madığı zaman da buna müdahale etmeniz gerekmektedir, bugünkü de açıkçası bir müdahaledir. 
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Bugün, piyasa açısından bakıldığı zaman, 2009 yılı, açıkçası gerçekten piyasa işlemiyor, acil 
yatırım yapması lazım. Doğal gazda kriz, elektrikte kriz, tabiri caizse bir enerji kriziyle karşı karşıya 
olabiliriz. O bakımdan çok ciddi yatırımların yapılması gerekmektedir ve açıkçası bu kanunun, bu şe
kilde, bu yatırımların önünü açıp açmayacağı hususu da oldukça düşündürücüdür, endişe verici yönü 
vardır. Çünkü piyasa yoktur, piyasada bu arz güvenliğini sağlayacak kamu kurumlarının karar alma 
mekanizması ta Bakanlar Kuruluna kadar uzatılmaktadır. Bunlar zamanında karar almadığı zaman, 
arz güvenliği açısından piyasaya diğer aktörler de girmediği zaman, milletimiz bunun bedelini elek
triksiz kalmakla, enerjisiz kalmakla ödemek durumunda kalacaktır. Tabii bütün bunlarla birlikte, 
maalesef, ülkemizde önemli ölçüde dış piyasaların da etkilediği enerji fiyat artışı... Bu enerji fiyat 
artışı Türkiye'yi çok kötü bir dönemde yakalamıştır. Cari işlemler açığımızın ve özellikle değerlen
miş paranın etkisiyle bu enerji fiyat artışının... İleride bu cari işlemler açığının sürdürülemeyeceği 
dikkate alınarak büyük bir bedelle karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyorum. 

IMF'nin yaptığı son Dünya Ekonomik Outlook (Bakış) Raporu'nda, Türkiye riskli ülkeler ara
sında gösterilmektedir. Cari işlemler açığı bu fiyatların artışından dolayı gayrisafı millî hasılanın 
yüzde 7,6'sına yükselecektir -daha önce 6,3'tü- dolayısıyla, böyle bakıldığı zaman enerji fiyatlarının 
önemli ölçüde vatandaşlarımızı etkileyeceği bir döneme gidiyoruz. 

Tabii beceriksiz, verimsiz bir yönetimin sonucu şok zamlardır. Onun için, Türkiye elektrikte 
yüzde 40 zamla karşı karşıya kalmıştır. Vatandaş birdenbire elektrik faturasının yüzde 40 arttığını gör
mektedir. Peki, daha önce bunlarla ilgili tedbirleri niye almadınız? Çünkü artık deniz bitti, yürütüle
mezdi. Vatandaşlar tüketim pattern'lerini ayarlamışlar ve buna göre gelirlerini dağıtmışlar, siz 
birdenbire yüzde 40'lık bir zam yapmakla vatandaşın bütçesine bir darbe vurdunuz. Bunlar son de
rece yanlış politikalardır. Şok edici politikalar, vatandaşın harcanabilir gelirini, başka yerlerden kay
dırarak, buraya ikame etmesi sonucunu doğurur ki bunun önemli ölçüde fakirleşme meydana 
getireceğini düşünüyoruz. 

Tabii, bu zammın bir başka yönü daha var: Belki de tüketimi kısmak için getirilen bir husustur, 
vatandaş tüketemesin, ödeyemesin diye. Bir Sayın Bakan bunu ifade etmişti; vatandaş ödeyemesin, 
tüketemesin, tüketemeyince elektriğe ihtiyaç kalmayacak, dolayısıyla arz açığı böylelikle ortadan 
kaybolacak diye bir yaklaşım tarzı. Doğrusu, bunu vatandaşlarımızın bu medeniyetten faydalanma
sını engelleyen bir husus olarak görüyoruz. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Orta Çağ karanlığına geri götürecekler. 

OKTAY VURAL (Devamla) - Tabii "Sanayide yük azaltılacak." demişti. Elektrikteki vergi yü
küne bakıldığı zaman, Türk sanayicisi OECD ortalamasına kıyasla yüzde 62 daha pahalıya satın al
mıştır enerjisini. Yüzde 62 daha pahalı! Sayın Bakan geçen konuşmada diyor ki: "Türkiye'de en 
ucuz elektriği satıyoruz diğer Avrupa ülkelerine göre. En ucuz doğal gazı satıyoruz Avrupa ülkele
rine göre." Bugün baktığımız zaman, satın alma gücü paritesine göre, görüldüğü gibi, gerek elektrik 
fiyatında bütün ülkelerden... Bakın, Portekiz'den, Polonya'dan, Avusturya'dan, İrlanda'dan, İngil
tere'den, İspanya'dan, Yunanistan'dan çok daha pahalı elektrik tüketiyor sanayicilerimiz. Vergi pa
yımız da yine OECD ülkeleri içerisinde en pahalı, 4'üncüsü, yüzde 18,5'lik bir vergi payı var. İşte, 
böyle bir yapı içerisinde nereden nereye geldik? 16 Kasım 2002 "Sanayide vergi yükü azaltılacak." 
azaltılmadı, "Arz güvenliği sağlanacak." sağlanmadı, "TRT payı kaldırılacak." kaldırılmadı, "Dağı
tımda özelleşme olacak." olmadı. Peki, ne yapıldı? Zamdan başka bir şey değil. Türkiye'de maale
sef bu konularla ilgili önemli ölçüde Hükümetin eleştirilecek yönleri var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
i 
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BAŞKAN - Sayın Vural, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

OKTAY VURAL (Devamla) - Tabii, bu çerçevede iki hususu dile getirmek istiyorum: Yüksek 
Planlama Kurulu maliyet bazlı fıyatlandırmayı yayınladı 14 Şubat 2008'de ve TEDAŞ'ın yapılan
dırılmasıyla oluşturulan 20 tane, elektrik dağıtım şirketleri listesi var, Bakanlar Kurulundan, Yüksek 
Planlamadan çıkmış, 20 tane. Bir bakıyorum ki Aras Elektrik iki defa yazılmış, Çoruh yok. Yani 
Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Dicle'yi içeren bu dağıtım şirketleri Yüksek Planlama 
kararında yer almamış, 2 tane de Aras var. Şimdi, nasıl çıkartılıyor bunlar? Çoruh neden yok? Neden 
Aras 2 tane var? Oysa bakıldığı zaman 2004 yılında yayınlanan strateji belgesinde 21 tane dağıtım 
bölgesi vardı, şimdi, Arası çıkardığınız zaman 19 tane kalıyor. Bunlar, gerçekten Hükümetin enerji 
politikalarıyla ilgili çok dikkatli çalışmadığını ortaya koyuyor. 

Bir başka, son husus da biraz önce Sayın Öztrak da ifade etti... 

BAŞKAN - Lütfen sözünüzü tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

OKTAY VURAL (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 

Şimdi, 2006 yılında bir kanun değiştirildi, 4628. 4628 Elektrik Piyasası Kanunu'nun ikinci mad
desinin (a) bendi çıkartıldı. Şimdi kanunla tekrar onu yerine getiriyoruz. Niye çıkarttınız? Şimdi niye 
getiriyoruz? Böyle bir kanun yapma olur mu? Düşünün, yani gerçekten bütün bunlar aslında enerji 
arz açığının neden ortaya çıktığını da göstermektedir. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli ve kritik olan 
bu enerji arz açığının giderilmesi konusunda atılacak adımlara elbette destek vereceğiz ama Hükü
metin bu politikaları, enerji arz açığını gidermek bir yana maalesef enerji arz açığını piyasa aktörle-
riyle çözemeyeceğini de ortaya koymuştur. Maddelerde de bölümlerde de milletvekili arkadaşlarım 
Milliyetçi Hareket Partisinin görüş ve düşüncelerini sizlerle paylaşacaktır. 

Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Vural. 

Tasarının tümü üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz, Kayseri Milletvekili 
Taner Yıldız'a ait. 

Buyurunuz Sayın Yıldız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA TANER YILDIZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben 
de Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üze
rinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyoruz. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabii aslında, ben kriz çıkması hâlinde sevinen hiçbir kimsenin olmayacağını tahmin ediyor
dum fakat biraz yanılmışım. Kriz çıkması hâlinde sevinebilecek kişilerin olduğunu görüyorum, daha 
şu anda ortada hiç böyle bir olgu yokken. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Tenkit edilmesin mi? 

TANER YILDIZ (Devamla) - Tabii bunun için bazı kavramları analiz etmemiz lazım. Her 
zaman, bu kürsüye çıktığımızda, enerji üzerine yeni şeylerden bahsedelim derken o kavramları tek
rar etmediğimiz takdirde bunların yeterince anlaşılmayacağı endişesiyle ben o kavramlara tekrar gir
mek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, enerjiyle alakalı koyduğunuz politika ve stratejilerin değişmez 
olmadığının kabul edilmesiyle alakalı yanlıştır. Koyduğunuz politikaların ve temel stratejilerin de-
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gişen kısımları vardır, değişmeyecek kısımları vardır. Mesela, değişmeyen kısımlarından bir tanesi, 
özelleşmeyle, liberalleşmeyle alakalı, piyasanın serbestleşmesiyle alakalı ana olgudur, bu değişmez 
ama bunun hangi evrelerde, hangi üslupla ve nasıl yapılacağıyla alakalı bir kısım detaylar değişebi
lir. Mesela bahsedildi: Özellikle bu arz güvenliğiyle alakalı, "Dünya fiyatlarından bağımsız bir kısım 
olumsuzluklar var." dendi. 

Değerli arkadaşlar, özellikle enerjide dünya fiyatlarından bağımsız herhangi bir olgunun geli
şebilmesi mümkün müdür, özellikle enerji ithalatı bu oranlarda olan bir ülke için? Bunun olması 
mümkün değil. Sizin, petrol fiyatları 22 dolarken vereceğiniz ayrıntılar başkadır, 122 dolarken ve
receğiniz ayrıntılar başkadır. 

BAŞKAN - Sayın Yıldız, bir dakikanızı rica edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, demin yanlışlıkla oturum durdurulmuştu. Yeniden başlattığım için soru 
sormak için sisteme giren milletvekillerinin tekrar istemlerini yinelemelerini rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

Buyurunuz Sayın Yıldız. 

TANER YILDIZ (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, mobil santrale bakışınız değişir, nük
leer santrale bakışınız değişir. Ehem mühim sırası yaparsınız, takdim tehir yaparsınız, bunlarla ala
kalı değişiklikler mutlaka yapılabilecektir. Koyduğunuz temel strateji ilanihaye gidecek diye bir konu 
yoktur. Değişmezlerini söyledim, piyasanın serbestleşmesiyle alakalı, liberalleşmesiyle alakalı de
ğişmezler muhakkaktır. Bunu değerli arkadaşımız da konuşmasında belirttiler. Bugün sektörler iti
barıyla enerji sektöründeki kamu artı özel sektör sabit sermaye yatırımlarındaki konfigürasyon aynen 
denildiği gibidir, ama bunun bir gerekçesi vardır. Kamu küçülmeyi başında hedefine koymuştur. 
Özellikle AK PARTİ Hükümetimiz hem Acil Eylem Planı'nda hem de çizdiği yol haritasında bunu 
net olarak belirtmiştir. Oranlar da zaten bunu söylüyor. Yani kamu 2002 yılında oran olarak yüzde 
1,3 civarında -gayrisafı yurt içi hasılaya oranı olarak- yapmışken şu anda binde 4'ler civarında yap
maktadır. Bu kötü bir şey değildir. Kamunun enerji yatırımlarından çekilmesi, bilinmeyerek gelinen 
bir nokta değildir, bilinerek gelinen bir noktadır. Ancak, şu kısmına katılmak mümkün: Buradaki 
boşluğu neyle ikame edeceksiniz? Özel sektörle. Evet, özel sektörde bütün kanuni zeminler, yönet
melikler, her türlü altyapı hazır olmasına rağmen, gerek dünya şartlarından dolayı gerekse yurt içi bir 
kısım şartlardan dolayı zeminin oturmasını bekleyen bir kısım yatırımcılar daha geç yatırım yapma 
kararı almışlardır. E, bu da normaldir. Ama şu anda geldiğimiz noktada özellikle iktidarıyla muha
lefetiyle bütün hepimizin konsensüs sağladığı, ortak paydaya koyduğu yenilenebilir enerji kaynak
larıyla alakalı, yerli kaynaklarla alakalı bütün gelişimler ortadadır. Mesela, rüzgâr bunlardan bir 
tanesi. 78 bin megavat civarında bir müracaat oldu, biz bunu 50-52 bin megavat civarında kabul 
edersek dublikasyonları önlemek açısından, bunun şu anda gerçekleştirilebilir oranı takribi 13 bin-
15 bin megavat civarındadır. İşte bu kanun tasarısındaki bir madde bunun hangi şartlarda nasıl eli
mine edileceğiyle alakalı kuralları, sistematiği getirmektedir. Bu açıdan... Yani, düşünün, 
problemimiz gelen aşırı talebin nasıl indirileceğiyle alakalıdır. Bu, yatırım açısından, özellikle yerli 
kaynaklar açısından önemli bir gelişmedir. 

İnşallah yarın Devlet Su İşlerinde yapacağımız törenle, sayın bakanlarımızın da katılımıyla 
önemli bir konuya daha vurgu yapılmaktadır. 1.600 tane büyüklü küçüklü hidro projelerinin, nehir 
tipi santrallerin, hepimizin yine yapılmasını istediğimiz santrallerin bir parçasının yapımıyla alakalı 
bir tören yapılacaktır. Bunların her birisi yatırımcının iştiyakıyla alakalı konulardır. 
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Tabii ki oran olarak baktığımızda enerjide -yine yüzde olarak söylüyorum- kamu sabit sermaye 
yatırımlarının yüzde 20,8'den yine aynı gerekçeyle yüzde 10,2'ye gelmiş olmasından da -aynı se
beple- bahsedilmesi gerekmektedir. 

Tabii, burada Uluslararası Enerji Ajansının dahi -dikkat edin- yedi yıl önce koyduğu temel stra
tejiyle, temel yol haritasıyla şu anki geldiği nokta bile farklıdır çünkü dünyada birincil enerji kay
naklarıyla alakalı ciddi bir değişim olmaktadır. Petrol ağırlıklı enerji sisteminden doğal gaz ağırlıklı 
enerji sistemine geçişin yaşandığı günümüz dünyasında sistem dinamiklerindeki değişimler nede
niyle enerji geçiş dönemlerindeki zorunlu olarak ortaya çıkan uluslararası sorunlarla karşı karşıya ka
lınmıştır. Bir Gasprom'un kâr açıklaması dahi uluslararası enerji ajansının temel politikalarını bile 
etkilemiştir. Bundan yedi yıl önce doğal gaz üzerine verdiği direktif, şu anda nükleere kaymıştır, yani 
zeminini kaybetmiştir. O açıdan, bunların her birisini olumsuz gelişme olarak nitelemektense tam 
aksine dinamikler karşısında, yine aynı şekilde, AK PARTİ Hükümetimizin her sektörde olduğu gibi 
bu sektörde de dinamik davranmasıyla alakalı konulardır. 

Yapılan önemli eleştirilerden bir tanesinin bu kanunla düzenlenmeye çalışılan konunun arz gü
venliğiyle alakalı, kamunun, devletin müdahalesi olduğuyla alakalı yapılan eleştirilerdir. Arkadaşlar, 
buna katılmak mümkün değil çünkü özellikle arz güvenliğiyle alakalı -ben maddelere çok geçme
yelim demiştim ama birkaç tane maddeyi, özellikle bu kanun tasarısı ne getiriyor ne götürüyor bu
nunla alakalı birkaç konudan bahsetmek isterim- konularda bir kısım tanımlamalar yapılmıştır. 
Önceki kanunda "gerektiğinde" ibaresi yerine hangi şartlarda ve nasıl gerekir? Hangi şartlarda ge
rektiğinde kim ne kadar sorumlu olacaktır? Bununla alakalı bir kısım detaylar verilmiştir. Mesela, arz 
güvenliği bağlamında Enerji Bakanlığımızın özellikle bu talep projeksiyonu TEİAŞ bünyesinde ile
tim kısıtlarını asgari seviyeye indirerek, iletim şebekesinin planlamasından, tesisinden, işletmesinden, 
sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesinden ve üretim kapasitesi projeksiyonu ile bunu yaklaşık 
yirmi yıllık uzun dönemler boyunca takip edilmesiyle alakalı çalışmalardır. Burada iki kavramı bir
birine karıştırmamak gerekir, o da: Piyasanın serbest hâle gelmesiyle, liberalleşmesiyle beraber, onun 
hangi oranda serbestleştiğine dair gözlemleri bulundurmak Enerji Bakanlığının görevidir. Bu, ka
munun bir müdahalesi olarak algılanmaması lazımdır ve özellikle 31 Aralık 2009 tarihine kadar ülke 
içerisinde oluşturulacak izole bölge besleme yöntemiyle elektrik enerjisi ithal edilebilecektir. Bu
rada da bir yanlış anlama zaman zaman oluyor. 

Siz, değerli arkadaşlar, birincil enerji kaynağını ithal edebilen bir ülkeyseniz, niye hazır elektriği 
eğer fiyatı uygunsa, işinize geliyorsa, ülke menfaatlerine uygunsa bunu bu şekliyle almayacağız? 
Ama UCTE dediğimiz Avrupa'daki enterkonneksiyonun şu anda fiilî olarak iç içe geçtiğimiz son ül
kesi olan, doğuyla bağlantısındaki son ülkesi olan Türkiye'nin... Buradaki izole bölgeye de bir açık
lık getirmek istiyorum. Sayın Bakanımız da en son geneli üzerinde konuştuğunda kısaca bahsettiler. 
Bu izole bölge, Avrupa'daki enterkonneksiyondaki bulunan frekansın doğudaki herhangi bir etkile
şimden olumsuz manada bir noktaya gelmemesiyle alakalı çalışmadır. Bununla alakalı da bizim işte 
burada, bu kanun tasarısındaki bahsettiğimiz 2009'un sonuna kadar bu şekliyle ithal edebilecektir. 
Bizim batıdaki iletim hatlarımız, yani Yunanistan, Bulgaristan gibi 380 kilovoltluk enerji nakil hat
larıyla alakalı bu konu değildir. Ama şu anda Suriye gibi, Irak gibi, İran'ın iki tane hattı gibi, Gür
cistan gibi hatlarda bu zorunlu hâle gelmiştir. 

Peki, bu kanun tasarısında başka ne tür değişiklikler yapıyoruz? Özellikle EÜAŞ'ın, DSİ bün
yesindeki üretim tesislerini tasarı hükümlerine göre devralmasıyla alakalı bir kısım düzenlemeler 
var ve bununla alakalı da kendisi veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla işletebilecek ya da gerektiğinde 
sistemden çıkartacaktır. 
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Şimdi, düzenlemeyle alakalı bir örnek vermek gerekirse, lisans iptalleriyle alakalı bir düzen
leme getiriyoruz. Bildiğiniz gibi, herhangi bir lisans alan üretici, bu lisansını o üretimi yapmadığı 
hâlde dahi devam ettirebiliyor idi. Bunun cezai şartlarının bulunması lazım mutlaka. İşte burada, 
EPDK tarafından haklı görülmeyen gerekçelerden dolayı üretim tesisi yatırımlarını kendisine veri
len süreler içerisinde gerçekleştiremeyen tüzel kişiliklerin lisansları iptal edilecek. Bunların da hangi 
şartlarda, nasıl iptal edileceğiyle alakalı da bir kısım düzenlemeler yapılacak. 

Aynı zamanda, tröstleşmeyi önlemek için, herhangi bir özel sektör üretim şirketinin iştirakleriyle 
beraber işlettiği üretim tesisleri yoluyla piyasada sahip olacağı toplam pay, bir önceki yıla ait ya
yımlanmış Türkiye toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 20'sini aşamayacak. Yani bugün 
40 bin megavatlar civarında, 41 bin megavatlar civarında bir kurulu güç olduğunu varsayarsak, ne
redeyse 15-16 milyar dolarlık bir portföyün daha üzerindeki bir yapılanmaya bu manada müsaade 
edilmemiş olacak. Bu da oldukça büyük bir rakam. Gerek uluslararası şirketlerin Türkiye'deki oluş
turacağı konsorsiyumlar vasıtasıyla gerekse yerli gerekse yabancı bütün fınans kaynaklarının bu ra
kamlara ulaşabilmesi şu anda zaten çok olası görünmüyor. Ciddi bir rakam bu, nükleer enerji de dâhil 
olmak üzere. 

Tabii, burada özellikle yerli kaynaklarımızın kurulu gücünün azami 200 kilovattık üretim tesi
siyle mikro tesislerin de herhangi bir lisansa tabi olmaksızın, izne tabi olmaksızın yapılabilmesiyle 
alakalı, yatırımcının önünün açılmasıyla alakalı bir konu. Biraz önce de tabii bir cümle söylendi, çok 
fazla anlayamadık ama "Bu kanun tasarısı yatırımcının önünü açmak üzere yapılmıştır, o yüzden bu
raya getirilmiştir." denildi. Evet arkadaşlar, yani itiraf ediyoruz: Bu kanun tasarısı yatırımcının önünü 
açmak üzere buraya getirilmiştir. Keşke daha fazla açabilsek de daha fazla yatırım yapabilseler. O 
yüzden de amacına matuftur. 

Tabii, bu arada teşviklerle alakalı, aslında olabildiğince Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı ve Enerji 
Bakanlığı arasındaki görüşmelerin bir ortak mutabakat metniyle beraber, alt komisyonda çalışan 
diğer arkadaşlarımızla beraber yaptığımız çalışmada, gerek Plan Bütçe Komisyonunda gerekse alt ko
misyonda yaptığımız çalışmada şunu gördük: Daha fazla teşvik verilebilmesi hepimizin dileğidir, te
mennisidir. Ama bunu ülke şartlarından bağımsız hâle getirmek zaten mümkün değildir. O yüzden, 
burada üretim tesislerinin işletmeye giriş tarihlerinden itibaren, özellikle 2012 yılı sonuna kadar ile
tim sistem kullanım bedellerinin yüzde 50'sinin indirim yapılmasıyla alakalı -yatırımcı lehine- böyle 
bir düzenleme yapılmıştır ve 2012 sonuna kadar işletmeye girecek üretim tesislerinin yatırım döne
minde düzenlenen kâğıtların da damga vergisi ve harçlardan müstesna tutulması öngörülmüştür. 

Tekraren söylüyorum: Teşvik sisteminde belki daha fazlasının yapılması gerekebilirdi ama de
diğim gibi, ülke şartlarını da göz önünde bulundurarak ancak bunlar yapılabildi. 

BOTAŞ'la alakalı tabii ki düzenlemeler var. Özellikle kış aylarında, geçtiğimiz kış aylarında 
yaşadığımız sıkıntının tekrar yaşanmamasına matufen, doğal gaz arz-talep dengesinin sağlanmasında 
yaşanan sıkıntıların asılmasıyla alakalı Doğalgaz Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliklere göre, 
BOTAŞ spot sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı yapma izni alabilecek. Bu, aynı zamanda uzun süreli 
kontratlar yapabilen, özel sektörle alakalı da herhangi bir kısıt getirmiyor. Bu, artık uluslararası pi
yasadaki, camiadaki kabiliyetlerle mütenasip olacak. 

Bir değişiklik de şudur: Özellikle doğal gaz ithalatı lisansı almak için başvuran tüzel kişiler için 
öngörülen şartlar BOTAŞ için aslında öngörülmemiş olacak. İthalatçı şirketler açısından da yapa
cakları her doğal gaz ithalatı bağlantısı için ayrı ayrı lisans alma zorunluluğu aranmayacak. Bu da 
önemli bir değişiklik. Uzun dönem sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı anlaşması bulunmayan şirketler, 
herhangi bir piyasadan spot sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı yapabilmiş olamayacaklar. 
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Doğal gaz ithalat lisansları için yapılan başvurulara, özellikli yatırımcının da sağlam bir muha
tap bulması açısından otuz gün içerisinde cevap verilme hakkı sınırlandırılıyor ve aynı zamanda 
kamu ihale kurumları hükmünden bunlar muaf tutulmuş olacaklar. 

BOTAŞ'ın uluslararası anlaşma yapmasıyla alakalı da, yine, tabii yeni bir düzenleme yapılıyor, 
o da iştirak ilişkisine girmesi. Değerli arkadaşlar, bu son derece önemli bir şey. Özellikle petrolde ve 
doğal gazda Irak'ın güneyinde yapılan ve 35 tane firmanın belirlenmesi sırasında çok önemli kriter
ler ortaya kondu. Bunlar gerek bütçe büyüklükleri açısından gerekse faaliyetler açısından önemli tes
pitlerdi. Bu tespitlere yetişebilmek ve o büyüklükleri yakalayabilmek için özellikle ENÎ gibi firmaların 
nasıl kurulduğunu düşünürsek, devlet ve özel sektörün bu manada iş birliği yapmasının kaçınılmaz ol
duğunu ve uluslararası piyasalarda ciddi bir büyüklük göstermesi gerektiğini de söylemiş oluruz. 

Tabii burada BOTAŞ'ın yeni uluslararası projelerde yer alıp yatırım yapabilmesine ve benzer hiz
metler sunan girişimcilerle beraber, aynı sektörde faaliyette bulunmalarıyla beraber, ortaklık kura
bilmesine imkân sağlamış olacak ve asgari sınırları sağlamayanların satışına izin verilmeyecek, ancak 
kanunun yayımından itibaren iki yıl içerisinde bu şartlar aranmayacak. Bu enerji verimliliğiyle ala
kalı yapılan bir düzenlemedir. Enerji verimliliğinin ülkemizde gerek insanımız bazında, vatandaşla
rımız bazında gerekse kurumlar bazında kültürünün daha hızlı yerleşebilmesi açısından böyle iki 
yıllık bir sürenin konulmasının biz fayda getireceğini umuyoruz, inşallah hep beraber bu kültürü yer
leştirmiş olacağız. 

Özellikle 2011 yılının sonuna kadar devreye alınacak tesislerin ulaşım yollarından ve şebekeye 
bağlantılandırılan bütün enerji nakil hatlarındaki yatırım ve işletme dönemlerindeki ilk on yıllık izin, 
kira ve irtifak haklarıyla alakalı da kullanım izin bedellerine yüzde 85 indirim uygulanacak. Bunun 
da yatırımcının önünü açması açısından önemli bir değişiklik olduğunun farkında olduğumuzu söy
lemek isterim. 

Şimdi, EPDK'daki yöneticilerle alakalı -aslında bunu Komisyonda da konuşmuştuk- fleksibilite 
açısından ve hareket kabiliyeti açısından EPDK yöneticilerinin Memurlar ve Diğer Kamu Görevli
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a tabi olmalarını sağlayacak, burada, idari bir düzenleme var 
ve bu idari düzenleme de onların daha rahat karar verebilmelerini teminen olacak. 

TRT'yle alakalı, değerli arkadaşlar, tabii ki söylememiz lazım. TRT bizim, 3 Kasım 2002 se
çimlerinden önce çıplak maliyetlere geçiş açısından da bütün TRT fonlarının kaldırılacağıyla alakalı 
taahhüdümüz. Evet, bunu tedricen kaldıracağız, doğrudur. 3,5'ten, bildiğiniz gibi, 2'ye indirildi ve 
burada verginin de bu şekliyle dublikasyonu önlemek açısından özellikle organize sanayi bölgeleri
nin dağıtım hakkı kazandıktan sonra, elektrik dağıtımında, alırken ödediği TRT payını müşterisine 
intikal ettirirken aradaki farktan TRT fonu alınıyordu. Bu kanun tasarısının kanunlaşmasıyla beraber 
bu alınmamış olacak. Bu da nihai tüketici açısından az da olsa olumlu bir gelişmedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız Sayın Yıldız. 

TANER YILDIZ (Devamla) - Ama ana hedefimizin TRT'nin özellikle yerine ikame edilecek bu 
ödeneklerden sonra enerjide, elektrik faaliyetlerinde, elektrik faturalarında çıplak maliyetlere geçişle 
alakalı hedefimizin bozulmadığını ben burada söylemek isterim ve bu kanun tasarısıyla beraber -
bunun nihai bir kanun tasarısı, kanun olmayacağını özellikle söylemek isterim- belki bir yıl sonra, iki 
yıl sonra eğer yatırımcımızın önünü açmak açısından bu piyasanın, serbest piyasanın oturması açı
sından daha farklı bir kanun tasarısıyla değişiklik getirmemiz gerekiyorsa onu da getireceğimizi pe
şinen söylemek isterim ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yıldız. 

Buyurunuz Sayın Bakan, bir açıklamanız var galiba. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri: hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Burada birkaç noktaya, daha doğrusu birkaç noktanın düzeltilmesi ihtiyacı olduğunu gördüm, 
onun için bu açıklamaları yapmayı uygun buluyorum çünkü zaman zaman bu tip değerlendirmeler 
yaygın olarak yapılıyor. Her defasında düzeltmeye kalksak da, nedense, bir gömleğin yanlış düğme
lenmesi gibi o yanlış düğmelenme hâlen devam ediyor. Ben de bunu yeri geldiğince düzeltmeye ça
lışıyorum ama artık, inşallah, bu son olur diye düşünüyorum. 

Bir kere, şunu ifade etmek istiyorum: Biraz önce muhalefetten söz alan iki değerli arkadaşımız 
ki, kendilerinin geçmiş dönemde de çok güzel hizmetleri olduğunu biliyorum, yani takdir ettiğimiz 
arkadaşlar ancak bilgilerinin epey düzeltilmeye ihtiyacı olduğunu görüyorum. Sebebi şu: Bir kere, 
enerji bir bütün; kömürüyle, rüzgârıyla, yenilenebilir enerjisiyle, elektriğiyle, doğal gazıyla bir bütün. 
Şimdi, böyle bir durumda çok farklı değerlendirmeler yapılabiliyor. 

Bir kere, göreve geldiğimizde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının bir kısmı Bulgaristan'dan alını
yordu ve yetmiyordu; dolayısıyla, göreve geldiğimizde yerli kaynaklara da ağırlık vererek, verimli
liğe de ağırlık vererek bunu durdurduk ve kendi imkânlarımızla sürdürmeye çalışıyoruz. Bugün de 
hem Irak'a hem Suriye'ye -yetirebildiğimiz kadarıyla- hatta şimdi Yunanistan'ın da ihtiyacı oldu... 
Komşularımızın bu zor durumlarına da yardımcı olmayı bir görev biliyoruz. Şimdi ben arkadaşlara 
soruyorum:Elektriği olmayan bir ülke bunlara nasıl elektrik verebilir? 

Şimdi "Elektrik krizi var." deniliyor. Bu, çok yaygın olarak, iki kelimede bir "enerji krizi, elek
trik krizi, elektrik yetmiyor..." Şimdi, bakınız, Türkiye'de seksen yılda üretilen elektriğin üzerine 
yüzde 58 daha kattık. Şu salonda daha önce 5 lamba yanıyorsa, bu 5 lambaya 3 lamba da biz ekle
dik, yani seksen yılda 5 lamba, altı yılda 3 lamba ekledik buna. Bir orantı kurun, ne yaptığımızı, 
bunun nasıl olduğunu birlikte bir anlamaya çalışalım. Aslında burada üzerinde durmamız gereken... 
İşin içinde olanların ancak bildiği bir şey bu. Burada biz verimliliğe ağırlık verdik. Kapasitede, kul
landığımız yerli kapasitede verimliliği artırarak bunu gerçekleştirdik. Bu arada "Hiç yatırım yapıl
madı." deniyor. Ben şaşıyorum, yani bunu nasıl söyleyebiliyorlar? Şu açtığımız tesisleri görmüyorlar 
mı? Bizim dönemde açılanları ben sadece rakam olarak vereyim. Sadece özel sektör tarafından 3.200 
megavat karar verildi, kuruldu ve açıldı, 3.200 megavat. Ayrıca, 11.250 megavat kurulu gücünde 
yeni santral yatırımına başlandı ve önümüzdeki dönemde bunlar devreye alınacak, 8 bin megavatlık 
da yeni yatırıma başlandı, bunun da lisansları alındı. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Ne kadar zaman sonra Sayın Bakan? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Anla
tacağım, onu da anlatacağım, hepsini anlatacağım değerli arkadaşlar, şimdi anlatacağız. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Anlat, anlat! 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Dola
yısıyla, biz şu anda 30 milyar dolar civarında yatırımı devlete bir kuruş yük olmadan başlattık, bun
lardan biraz önceki bahsettiğim rakamları bitirdik, bir kısmı da devam ediyor. 

Şimdi, daha evvelden, eğer eski usul gitseydik, alım garantileriyle yaptığımız ihalelerle Türki
ye'nin bütün yatırımlarını altı ayda bitirirdik, yatırıma boğardık Türkiye'yi ama çocuklarımız, to
runlarımız bu alım garantilerinden sıkıntıya girerdi. 
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Şimdi, aynı Meclistesiniz, aynı Mecliste hepimiz bu yasaları çıkartıyoruz, 2001 yılında çıkan bir 
yasa var, 4658 ve bu 4646'yla beraber, Doğal Gaz Piyasası Kanunu'yla beraber çıkan kanunda ka
munun yatırım yapması öngörülmüyor. Bana "Niye yatırım yapmadınız?" diyorsunuz. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Yapmadınız demiyoruz, doğru bilgilendir diyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Kamu 
yatırım yapmayacak, kamu yatırım yapmayacak. Bir daha tekrar ediyorum: Kamu yatırım yapma
yacak, özel sektör yapacak ve burada biz hiçbir şekilde kamuya yük olmadan bunu karşılayabiliyo
ruz. Özel sektörde de 2006 yılından itibaren büyük bir yatırım ortamı da oldu. Şu anda peş peşe bu 
yatırımları yapmak üzere müracaatlarını yapıyorlar. Ne oldu da, madem Türkiye bu kadar kötü, 
madem bu ekonomik durum sizin dediğiniz kadar kötü, güvensiz bir ortam varsa, niye millet yatırım 
yapmak için, enerji yatırımı yapmak için birbirini ezerek, çiğneyerek bu yatırımlara müracaat ediyor, 
yapıyor? 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Niye elektriğe zam yaptınız? Niye elektriğe zam yaptınız 
madem her şey o kadar iyi? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Şimdi, 
burada şöyle söyleyeyim... 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Ülkeyi işgal etmek için yapıyorlar Sayın Bakanım! 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Ben, 
belli bir nezaket içinde bunu ifade etmeye çalışacağım, siz şimdi olayı elektriklendirmeye çalışmayın. 

Herhalde Türkiye'de yaşıyorsunuz, petrolün, 22 dolardan 140 doları geçtiğini biliyorsunuz. Yani, 
bu, yüzde 7 değil, 7 kat, yüzde 700 arttı. 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - ÖTV'yi azaltırsınız olur biter! 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Aldığı
mız doğal gaz da bu kurallarla alınıyor, aşağı yukarı bu parametrelerle alınıyor ve bunun içinde de 
sadece geçen yılki petrol fiyatı 60 dolardan 2 katını aştı şu anda. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Niye bozdunuz? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Şimdi, 
böyle bir durumda, biz, beş buçuk yıl zam yapmadan geldik ve bundan dolayı sanayicimize, dar ge
lirlimize, ihracatçımıza, turizmcimize büyük katkılarda bulunduk. IMF'in bu dönemde verdiği para 
6,4 milyar dolardır, kredidir, bizim enerjide halkımıza aktardığımız, sağladığımız avantaj 20 milyar do
lardır. Biri kredidir, biri doğrudan doğruya katkıdır; biz bunu yaptık. Yani, o zaman basın da "elektrik 
fiyatları artmalı, zam yapılmalı" dediği zaman hiç sesiniz çıkmadı. Burada yaptığımız bizim, yüzde 
700 artan bir kaleme karşı yaptığımız bu zamdır ve sadece bir yıl içinde yüzde 100 arttı petrol. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - 10'uncu maddede sıvı yakıta vergi muafiyeti getiriyorsunuz! 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Biz 
elektriğimizin yarısını doğal gazdan alıyoruz, lütfen bu gerçekleri bilin. Eğer yapmasaydık başka 
yerden çıkacaktı, cebimizden ödeyecek hâlimiz yoktu, bunları bilerek yaptık. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Milletin anasını ağlattınız! 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - O zaman 
nasıl inanarak yapmadıysak şimdi de inanarak yapıyoruz. Bunun hesabını biz veriyoruz. 

t, 
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S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - 10'uncu maddede vergi muafiyeti getiriyorsunuz! 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Halka 
da bunun hesabını biz vereceğiz. Maliyete dayalı bir modelle fiyatların oluşturulması bizim hedefi-
mizdi, petrolde de onu yaptık. Petrolde daha evvelden fiyatları Bakanlık ayarlıyordu, daha sonra Pet
rol Piyasası Yasası'nı çıkardık; bu devrimdir, koskoca bir sektörü tamamen liberalize ettik ve şu anda 
fiyatlar, altın fiyatı gibi, devamlı olarak değişebiliyor, artar da düşer de. Bu seferki yaptığımız, oto
matik fiyat ayarlamasında zam olarak tecelli etti; yarın maliyetler düşer, indirim şeklinde olur. Yani, 
buradaki mesele bu. 

Bunu da bilin ki, biz, bu arada, yerli kaynaklara ağırlık vererek bunları oluşturuyoruz. Kömür 
santralleri, şu anda Afşin-Elbistan C ve D, tamamen bizim geliştirdiğimiz... Böyle bir şey söz ko
nusu değildi. Onun kömürünü biz bulduk, ismini biz taktık, bütün modelini, ihale usulünü... Türk tipi 
bir yatırım modelidir bu. Bir kuruş devletin kasasından para çıkmayacak ve bunun karşılığında, has
tanelerimiz, okullarımız bununla yapılacak. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Elektriği niye ucuzlatmıyorsunuz? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Yani, 
burada, kimseye herhangi bir şeyi peşkeş çekme imkânı da yok. Şimdi, dolayısıyla, biraz bunları in
celemek lazım. ARGE'nizin olması lazım, araştırma yapmanız lazım. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Elektriği niye ucuzlatmıyorsunuz madem hiçbir maliyeti 
yoksa? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Özen
siz çalışmaların neticesinde, burada halkı yanıltarak bir yere varamazsınız. Yani, biz, bilime ve tek
nolojiye dayalı bir çalışmayla bunları oluşturuyoruz ve yaptığımız çalışmalarda... Şunu söyleyeyim 
size; 9 vilayetten 59 vilayete -doğal gazda- çıkarıyoruz, buna para buluyoruz da santral yapmaya mı bu
lamayacağız? Bunları da yapardık ama bizim modelimizde özel sektör bunu yapacak diye öngördük. 

Bakın, ben size nasıl yetiştirdiğimizi anlatayım elektrikte, bu da çok önemli: Şimdi, kapasite 
kullanım artışı diye bir şey var, bunu hepiniz biliyorsunuz, kapasite artışını. Bizim EÜAŞ santralle
rimiz, EÜAŞ'a bağlı santrallerimiz 2003 yılında yüzde 35 verimle çalışıyordu, yüzde 35'ti termik 
santrallerimizde kapasite kullanım oranı; biz, Haziran 2008 itibarıyla bunu yüzde 74'e ulaştırdık; 
bu, yüzde 100 artıştır. Yani, yüzde 35 çalışan santralleri biz yüzde 74 'e . . . İşte, püf noktası burası, ve
rimli çalışma. Onun için, ben arkadaşlarıma teşekkür borçluyum. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Elektriğin fiyatını niye ucuzlatmadınız? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Herkes, 
sanki -bir zevkle bekliyor- bir kriz çıkacak... Ben bu kadar mazoşist bir duyguyla, acı çekmeyi iste
yen böyle bir şey göremiyorum. Ama ben bir Bakan olarak, sizi bakanlıklarda battaniyeyle oturtma
dım, İran otuz dört gün doğal gazı vermeyince sizi üşütmedik. Aynı zamanda, yetmiş sekiz yılın en 
sıcak yazı, en kurak yazı geçen sene geçti, çok şükür bir şey olmadı. Herkes bekliyor "Orada bir kriz 
bekliyor." diye. Ama biz verimliliği artıran bir çalışma yaptık... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Mü
saade ederseniz bir iki cümle daha söyleyeyim lütfen. 
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BAŞKAN - Lütfen, süreniz aştı. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Şimdi, 
bakınız, 2007 sonu itibarıyla termik santrallerimizde yenileme çalışmaları sonucu 7,4 milyar kilovat 
saatlik üretim artışı sağlandı. Sadece 700 bin metre boru değiştirildi santrallerde ve kablolar yer al
tına indi. Burada reaktif güç denen bir mesele var. Antalya'ya biz ikinci bir Antalya yaptık, yani ye
niledik bunları. Bunlara para harcandı. Ama şu anda, çok şükür, hepiniz, yani pek çok kişi kriz 
beklerken en sıcak yazları geçiriyoruz, klimalar çalışıyor ve şu anda elektriğe yaptığımız zammı da 
söyleyeyim, şu anda tekrar altını çizerek, ispat ederek söyleyeyim, kaynak da verebilirim size: Biz, 
şu anda hem doğal gazda hem elektrikte Avrupa'nın en ucuz kullanan ülkelerinden bir tanesiyiz. Biz
den daha ucuz doğal gazda iki ülke var -konutlarda bir tane var, sanayide iki tane var- elektrikte de 
bizden iki veya üç tane daha pahalı var. Yirmi yedi ülke var... 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Bakanım, onların ücretleri fazla ama ya! 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Bakı
nız, bütün bunlara rağmen... 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Millî gelirleri 140 milyar dolar. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Ya buna 
memnun olmanız lazım sizin. Bu sizi çok mu rahatsız ediyor? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Hepi
nize teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Her şey bu kadar iyi de niye elektriği ucuzlatmıyorsunuz 
o zaman? 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Kamu ne kadar yatırım yapmış, onun cevabını alamadık. 

BAŞKAN - Tasarının tümü üzerine şahsı adına Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu. 

Buyurunuz Sayın Bayramoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakikadır. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Elektrik Piya
sası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları doğrultusunda şahsım adına geneli üzerinde söz 
aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İnsanoğlunun kısa dönemli de olsa olmazsa olmaz iki tane şeye ihtiyacı vardır. Bunlardan bir ta
nesi havadır, bir tanesi de sudur. Ancak gelişen teknoloji, yaşama standartlarındaki son dönemlerdeki 
ihtiyaçlarımızın çeşitli yerlerden karşılanıyor olması bu olmazsa olmazlarımıza bir tane daha kelimeyi 
ilave etmiş, bu da hepimizce malum olan "enerji" kelimesi. 

20'nci yüzyılın, tarım, sanayi, teknoloji ve iletişimle beraber son bulduğu ve 21'inci yüzyıla 
geçiş yaptığı dönem içerisinde genel olarak 21'inci yüzyıla bir baktığımızda "Acaba, 21 'inci yüzyıl 
nasıl bir yüzyıl olarak geçecek, gündemimizi neler meşgul edecek?" diye baktığımızda burada da üç 
tane önemli kavramla karşı karşıya kaldığımız muhakkak. Bunların en başında yine, olmazsa olmaz, 
enerji, arkasından, önümüzdeki süreç içerisinde bizi son derece etkileyecek olduğuna inandığım tarım 
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ve üçüncü olarak da güvenlik sektörleri gelecek. Ama bu üç tane kavramı genel olarak değerlendir
diğinizde "Hangisinin hangisine ihtiyacı vardır, ikisi birbiriyle uyumlu mudur uyumsuz mudur?" de
diğinizde tarım ve güvenliğin yine enerjiyle iç içe olduğu, enerji olmadığında tarımın olamayacağı, 
enerji olmadığında güvenliğin olamayacağı bir yüzyılın yaşanacağı da muhakkaktır, hatta hepinizin 
çok yakinen hatırlayacağı bir konuyu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum: Biliyorsunuz geçtiğimiz 
yıllarda Kanada'nın Toronto eyaletinde dokuz saat süreyle elektrik kesintisi olmuştu. Bu dokuz sa
atlik elektrik kesintisi olduğunda bütün insanlar feryadı figan etti ve hatta arkasından yapılan ista
tistiklerde bazı insanların "Toronto'da yaşamanın artık uygun olmayacağı" bir başka yere ikamet 
olarak göç etmelerinin düşüncelerini paylaştıklarını görüyoruz kamuoyuyla. 

Yine çok yakinen hatırlayacağınız -yine birkaç sene önce- New York şehrinde üç dört saatlik bir 
enerji santralinin elektrik kesintisinin getirdiği rakamsal boyut hâlâ hesaplanabilmiş değil. Ne tip sı
kıntı getirmiş? Kapkaçlar anında artmış, bütün dükkânlarda yağmalamalar başlamış, arkasından, has
tanelerde insanlara müdahale edilemediği için bu kadar kısa süreç içerisinde ciddi derecede ölüm 
vakalarıyla karşılaşılmış, trafikteki yaşanan keşmekeşten dolayı kalp hastaları trafik içerisinde vefat 
etmek durumuyla karşı karşıya kalmış, okullarda eğitime birkaç gün ara verilmiş, hepsinden önem
lisi, New York bir fınans merkezi olduğu için fınansal piyasalar bir haftada kendisine gelememiş. 

Şimdi, bugün konuşmuş olduğumuz bu konu, özellikle dikkat etmemiz gereken nokta şurada-
kidir ki bu iş siyasi bir konu olmaktan çıkmıştır. Şu anda kendisi burada yok, partiler adına ilk gö
rüşmeyi DTP adına Hasip Kaplan yapmıştı, çok güzel bir cümle kullandı, aynı cümleye ben de 
katıldığım için aynı ifadelerle söylemek istiyorum: "Enerji politikası partiler üstü bir politika olarak 
ele alınmalıdır." 

Doğrudur, muhalefet olarak iktidarın yaptıklarını tenkit etmek çok doğal hakkınızdır. Hatta geçen 
hafta burada bir kanun görüşülürken bizim bir milletvekili arkadaşımızla MHP'den bir milletvekili 
arkadaşımız -halef selef olanlar- rakamlarla, birbirleriyle burada güzel konuşmalar yaptılar. Ben de 
bütün rakamlara aynen katılıyorum ancak yaptığımız nokta şu: Biz iktidar olarak her şeyi tozpembe 
göstermek durumunda kalmamalıyız, muhalefet de yapılmış olanları "hiç" sayarak bütün her şeyi 
tenkit etmemeli. 

Dolayısıyla, gündemimize aldığımız konularda, enerji politikasında yapmamız gerekenlerde her 
şeyi çok doğru yapabildik mi? Belki yapamadık ama ben bu konunun, kanunun çalışmasına baştan 
beri katılan bir arkadaşınız olarak şunu söyleyebilirim: Dünyadaki bütün ülkelerin enerji politikala
rını incelerken özellikle petrol fiyatlarında yaşanan son yıllardaki anormal artışın bir öngörü olarak 
hiç kimse tarafından değerlendirmeye alınamadığı için bütün ülkeler aynı krizi bizimle beraber ya
şıyorlar maalesef. Dolayısıyla, "enerji" dediğiniz, enerji... 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Biz ultra yaşıyoruz, ultra! 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Devamla) - Yani bizim gibi ultra yaşayanlar, hatta ultra lüks 
yaşayanlar da var, ama mesele şudur: Bu hadise hakikaten son derece önem arz eden bir hadisedir. 

Yine size bir örnek vereceğim: Biliyorsunuz, 22'nci Dönemde çıkartılan ve en önemli kanun
lardan bir tanesi olduğuna inandığım Yenilenebilir Enerji Kanunu var, özellikle, rüzgâr, jeotermal 
ve küçük HES'lerle ilgili hakikaten çok ciddi ivme kazandırmış bir kanun. Arkasından Jeotermal 
Yasası var ve şu anda bu kanunu takip eden yenilenebilir enerjiyle ilgili tekrar üzerine düşeceğimiz ve 
çok önemsediğimiz, başta güneş olmak üzere, güneş enerjisinden istifade etmek üzere, diğer yenile
nebilir kaynakların da çok daha aktif hâle gelebileceği kaynak çalışmalarını bir taraftan yapacağız. 
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Ancak, 1990'lı yıllarda -sizler de gittiğinizde görmüşsünüzdür Almanya'da, Hollanda'da, Da
nimarka'da, rüzgâr enerji santrallerini- rüzgâr santrallerini üreten firmaların tamamı, Almanya'da, çok 
yüksek maliyetli fiyatlarla ürettikleri için, pazar bulamadıklarından dolayı iflas etmek durumuyla 
karşı karşıya kalmıştır ve bütün rüzgâr enerji santrallerini, o türbinleri üreten firmalar da kapatmış
tır ve rüzgâr enerji yatırımları da 90'lı yılların başında birden durmuştur. Fakat, 95'li yılları takip 
eden dönemde, özellikle Avrupa'nın kendi yer altı kaynakları, petrol rezervleri olmadığı için "yeni-
lenebilir"e yönelik olarak yeniden bütün hadiseler masaya yatırılmış, iflas eden firmalar Almanya Hü
kümeti tarafından yeniden canlandırılmış ve rüzgâr enerjisi özel teşvik kapsamı içerisine alınarak 
rüzgâr enerjisi yatırımı yapanlar ve mekaniklerini üretenlere özel kanunla yetki verilmiştir ve bakın, 
o haliyle iflas etmiş diye gözüken sektör aradan geçen çok kısa zaman zarfında, 2007'li yıllara gel
diğimizde, 28 bin megavat enerjiyi sadece rüzgârdan üretebilecek konuma gelebilmiştir. 

Şimdi, bizim bunlardan ders almamız gerekiyor. İşte güzel örnekler önümüzde var: Mesela, biz 
hükümete gelmeden önce 22'nci Dönemde -başında- toplam rüzgâr enerjisi olarak kurulu gücümüz 
17 megavattı, bu yıl itibarıyla 333 megavata çıkmışız, yıl sonu itibarıyla 450 megavata tamamlaya
cağız. Ancak geçen yıl itibarıyla yapılan müracaatları eğer nazarıitibara alırsak da rakama baktığı
mız zaman, hakikaten şaşırtıcı ve ürkütücü bir rakamla karşı karşıyayız. Her ne kadar çakışan bütün 
müracaatları nazarıitibara alsakda toplam 74 bin megavat rüzgâr santraliyle ilgili müracaat yapılmış. 
Şimdi bunların eliminasyonunu yaptığımız zaman bile geldiğimiz noktada şunu görebiliyoruz ki en 
az 10'la 12 bin megavatlık, önümüzdeki on-on beş yıllık periyotta, sadece rüzgâr enerjisinden enerji 
üretme imkânımız olacaktır. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Ali Bey, bunları siz yapmıyorsunuz, iktidar yapmıyor, kamu yapmıyor! 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Devamla) - Aynı şekilde, kömüre dayalı termik santraller 
konusuyla ilgili yerli kaynakların yeniden hayata geçirilmesi ve bu termik santraller için özel teşvik 
sistemleri getirerek dışa bağımlılığı minimize edecek çalışmalar da, özellikle önümüzdeki çok kısa 
süre içerisinde gündeme gelecek Yenilenebilir Enerji Kanunu içerisinde, az evvel söylediğim Yeni
lenebilir Enerji Kanunu'yla ilgili tekrar gündemimize taşınacaktır. 

Ancak özellikle şunu vesile bilerek, başta siz değerli milletvekillerine ve halkımıza özellikle 
seslenmek istediğim bir konu vardır. Türkiye'de iki tane önemli konuyu gündemimize taşımamız 
lazım. Bunlardan bir tanesi, kayıp kaçak konusu. Kayıp kaçak konusunda, yanı başımızdaki komşu
muz veya bir başka sanayici veya bir başka ev halkı eğer kasıtlı olarak enerjiyi kabloyu bir başka yer
den çevirerek tüketiyor ise ve biz de buna vâkıf isek ve ilgili mercileri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

... bu noktada uyarmıyor isek biz de bir kabahat yapıyoruz. Çünkü en büyük üretim, önce ta
sarruf ve kayıp kaçaktan geçiyor. 

İkinci konu da halkımızın tasarruf konusunda bilinçlendirilmesi. Bizde bir araba hastalığı var. 
Genelde gelişmiş ülkelerde görürsünüz, toplu taşımacılık çok daha fazla kullanılır. Ama bizdeki her
kes bir arabayı kullanır ve bir kişiyi taşır. Aynı şekilde, evimizde çocuklarımız odalara girdikleri 
zaman bütün lambaları yaka yaka gider, kimse lambalarını söndürtmez. Ama unutmayalım ki, o bir 
tane lambadan üretilmiş olan enerji bizim yurt dışına ödemekle mükellef olduğumuz dolar demek
tir, döviz demektir, ülkenin bağımlılığı demektir. 



TBMM B: 127 8 . 7 . 2 0 0 8 O: 2 

İşte bu noktada, özellikle TV'lerde, basın aracılığıyla bütün kamuoyu nezdinde, özellikle enerji 
tasarrufu konusunu da enerji üretimi kadar gündemimize almamızın kaçınılmaz olduğunu söylüyor, 
bu vesileyle bu kanunun ülkemize çok faydalar getireceğini ümit ederek hepinize saygılar sunuyo
rum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bayramoğlu. 

Tasarının tümü üzerinde şahsı adına Kayseri Milletvekili Taner Yıldız konuşacaktır. 

Buyurunuz Sayın Yıldız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

TANER YILDIZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; özellikle kamuyla özel sektörün 
beraber, makul oranda paylaşacağı bu piyasada tabii ki kamuya düşen pay sıkça tartışılıyor. Hükü
metimizin şunları şunları şunları yapması lazım, makro büyüklükleri dengelemesi lazım, kabul; Ba
kanlığımızın şu şu şu görevleri zamanında yapması lazım, kabul; ama özel sektöre de düşen şeyler 
var. Mesela ne için, biz yerli kaynaklar konusunda kamu olarak zemini düzelttiğimiz ve bunları ha
zırladığımız, bu şartları yerine getirdiğimiz hâlde özel sektör... Mesela ithal kaynaklardan yapar. 

Bir: İthal kaynakları tercih etmesinin tabii ki son derece reel bir gerekçesi var, fızibl olduğu için, 
çabuk olduğu için. Ama aynı zamanda bunlardan yerli kaynaklara da özel sektörün özellikle hassa
siyet göstermesini beklemek herhalde kamu olarak bizim de hakkımız olsa gerek. Çünkü, öncelikle 
yerli kaynakların harekete geçirilebilmesi ve bunların daha hızlı yapılabilmesi, özellikle artan petrol 
fiyatları ve değişen dengelerin, doğal gaz lehine değişen dengelerin ülke lehine çevrilmesi açısından 
son derece önemli. 

Bildiğiniz gibi, hem doğal gazla kaynak çeşitlendirilmesine, ülke çeşitlendirilmesine gitmek is
tiyoruz hem güzergâh çeşitlendirilmesine gitmek istiyoruz, çünkü bunların aynı zamanda işletmesi
nin sürekli ve sürdürülebilir hâlde olmasını teminen. O açıdan, petrol girdili kaynakların, özellikle 
fueloil ve motorin gibi, işletilen santrallerin ÖTV indirimi bu açıdan da mantıklı. Yani, bunların teş
viki açısından değil, bütün kapasitelerin kullanılabilmesi açısından son derece mantıklı. Bu kanun ta
sarısında bu tür düzenlemeler de zaten yapılmış olacak. Bunlar kapasite olarak zaten kullanılamıyor 
idi ve atıl kapasitelerin de olabildiğince harekete geçirilebilmesi açısından bu son derece önemli. 
Tabii ki değişen şartların, hem ülke dışı hem de ülke içi şartların sektörü etkilediği muhakkak. Çünkü 
bu tanıma çok fazla vurgu yapıyoruz. Eğer, aynı politikaları, aynı strateji eğer AK PARTİ Hükü
metleri zamanından daha önce uygulanmış olsaydı şu anda arz güvenliğiyle alakalı bir konudan bah
setmeyecektik. Çünkü, son yirmi beş çeyrekten beri ortalama yüzde 6,7 civarında büyüyen 
ekonominin sığlıktan kurtulması ve son derece ekonomiyi stabil hâle getirmesi açısından önemli. 
Ama ondan önceki on yıla baktığımızda, yani 3 Kasım 2002'den önce baktığımızda büyüme hızı 
yüzde 3'ler civarında. Yani, şu anda enerji sektöründeki büyüme minimum yüzde 2,7'ler civarında 
olduğunu düşünürsek şu anda enerji arz güvenliğiyle alakalı bir konudan bahsetmeyecektik. Yani, 
hem ülke şartları açısından bunu söylüyorum hem de yurt dışı açısından söylüyorum. Bunu dikkate 
almamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Yani, özel sektörün de en az kamu kadar yerli kaynaklara 
hassasiyet göstereceğinden emin olmak istiyoruz. 

Yerli kömürde teşvik getirilebilir mi? Tabii ki imkânlar nispetinde getirilebilir. Çünkü, bildiği
niz gibi, ithal kömürde de 35 dolarlardan şu anda 170 dolarlar, 180 dolarlar civarına çıkmış durumda; 
aynen doğal gazın 90 dolarlardan 400 dolarlar civarına çıktığı gibi. 

Dağıtım özelleşmesiyle alakalı, strateji belgesine göre takvimde bir sarkma var ama ana muh
tevasında bir değişiklik yok. Hepinizin de bildiği gibi özellikle Ankara dağıtım şirketinin beklenen 
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bedellerin de üzerinde, 1,2 milyar dolarlar civarında gitmiş olmasının ve Sakarya'nın da 600 milyon 
dolarlar civarında gitmiş olmasının toplam bedeliyle alakalı bize verdiği bir mesaj var, o mesajı da 
iyi okumamız lazım. Özellikle enerji sektöründeki dağıtım şirketlerinin özelleşmesinden en az 15-16 
milyar dolarlık bir gelirin gelecek olması, bu yol haritasının izlenmesi hâlinde, Türkiye açısından da 
önemli bir kalemdir diye düşünüyoruz. Tabii ki burada EPDK, Rekabet Kurumu ve özellikle Özel
leştirme Yüksek Kurulundaki bir kısım süreçler izlendikten sonra. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce birincil enerji kaynaklarının ithalatını yapan ülkemizin yeri gel
diğinde ülke menfaatleri gerektiriyorsa, ikincil enerji kaynaklarını, hazır elektriği de rahatlıkla ala
bilmesini teminen bir kısım düzenlemeler yapılacak, bu son derece normal ve doğru bir şey. Eğer siz 
3-4 sentler civarında hazır elektrik buluyorsanız ve gerçekten de şartlarımıza uyuyorsa, teknik şart
ları da uyuyorsa bunu rahatlıkla yapabilmemiz lazım. 

Tabii jeopolitik mücadelelerin arttığı bu tür geçiş dönemlerinde değişen koşullara uyum sağla
nılarak enerji arz güvenliğinin teminat altına alınması özellikle ülkelerin öncelikleri arasında baş sı
ralara yerleşmiştir. Dışa bağımlılığın da olağanüstü boyutlara erişmiş olması nedeniyle, coğrafi ve 
tarihî özelliklere sahip olan ülkemiz de dünya enerji güvenliğine çok önemli katkılarda bulunabile
cek sosyoekonomik bir konuma sahiptir. Türkiye'nin de güvenli bir enerji transit yolu oluşturması
nın yanı sıra gerçek anlamda bir enerji merkezi olma hedefini her zaman ortaya koyduk ve bununla 
alakalı da hedeflerimize ulaşmadaki çabalarımız devam etmekte. Yurt dışındaki hidrokarbon arama 
ve üretim faaliyetlerinin ciddi yatırımlar yaparak yeni ve büyük bir rezerve sahip olmamız, aynen bun
ların ticaretini yapmamız kadar önemli ve hatta daha da önemli. 

Geliştirilecek enerji diplomasisiyle beraber -ki sürekli bu diplomasi atakta- başta Irak olmak 
üzere Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya'da bu konuda önemli iş imkânlarının ortaya çıkması kuv
vetle muhtemel görünmektedir. Mevcut koşullarda en rasyonel çözüm, stratejik bir kararla kamu ve 
özel sektörün iştirak edeceği güçlü bir konsorsiyum oluşturularak -ki bu kanun tasarısıyla bunun 
da yolu zaten açılmış olacak- yurt dışı petrol arama-üretim işine girilmesi olarak da görülmektedir. 

Benzer işlemler, küresel gelişmeleri zamanında kavrayabilen bazı ülkelerde de hâlihazırda baş
latılmış olup ve özellikle çok hızlı büyüyen ve ekonomisi de, hem nüfus itibarıyla hem de ekonomisi 
itibarıyla Çin gibi, Hindistan gibi, hatta Güney Kore gibi ülkelerde bu tip uygulamaların rahatlıkla 
yapılabildiğini görüyoruz. 

Aslında, İkinci Dünya Savaşı ertesinde kurulan küresel enerji düzeninin günümüzde değişiyor 
olması da tehlikeye yeni boyutlar ilave etmekte ve ana dinamikleri daha da karmaşık hâle getirerek 
uyum sağlanmasını daha da güçlendirmektedir. Enerji kaynaklarının yer değiştirilmelerinde etkin 
olan dinamiklerin her dönemde büyük benzerlik gösterdiği ortadadır. Bilindiği gibi, özellikle, gerek 
Osmanlı coğrafyasında petrolün olduğu kadar geleceğin yakıtı olan doğal gazın da vatanının özellikle 
bu çevrede olmuş olması bizler açısından daha da önemlidir. Aynı coğrafya günümüzde petrol yerine 
geçecek olan enerji kaynağı mücadelesine tanıklık yapmaktadır. En son Fortune Global 500'e göre 
2007 yılında dünyadaki en büyük 10 şirketin 6 tanesinin petrol şirketi olduğunu düşünürsek, geriye 
kalanların 3 tanesinin otomotiv şirketi, 1 tanesinin de süpermarketler zinciri olduğunu biliyoruz. İlk 
10 içerisindeki petrol şirketlerinden 3'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1 tanesi İngiltere'de, İngi
liz ve Hollanda ortaklığıyla beraber Fransız kökenli firmaları görüyoruz. Bu şirketlerden özellikle 
Fransızların şirketi 8'inci sırada ve İtalyanların şirketi de 20'nci sırada yer alıyor. Bu şirketler için 
en önemli konu, biraz önceki söylediğimiz ana mantalitenin yani kendi topraklarında petrolün ve 
doğal gazın yeterli olmamasına rağmen, özellikle petrol ve doğal gazda şu anda dünya sıralamasında 
yer almış olmaları. 
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Bu örneklerin rahatlıkla ülkemizde de gerçekleştirilebileceği malum çünkü, değerli arkadaşlar, 
hepinizin de bildiği gibi, özellikle ithalatının takribi yüzde 20'sine karşılık gelen enerji miktarı şu anda 
40-42 milyar dolarlar civarında bahsedilmekte ve bu miktar, ithalatımız için ve ülkemiz rakamları için 
de çok önemli bir miktar. Bu miktarı mutlaka aşağı çekmeyle alakalı da çalışmalarımız devam etmek 
durumunda. Bu da ancak yerli kaynakların ikame edilmesiyle beraber olacaktır. 

Ben, bu düşünceler içerisinde, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yıldız. 

Sayın milletvekilleri, şimdi soru-cevap... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bir şey soracağım... 

Şimdi, kişisel söz isteyenler listesi burada, bize gönderdi Başkanlık. Bu kişisel söz isteyenlerin 
arasında, konuşan Ali Bayramoğlu ve Taner Yıldız'ın isimleri yok burada. 

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Devretti. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ne devretmesi canım! Burada sırada olması lazım. 

BAŞKAN - Devir yaptılar efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Devir olmaz öyle. Ancak birilerine söz hakkı devredebilmesi için 
sırada isminin olması lazım. Hep AKP'nin yaptı böyle. Yani, böyle bir şey olur mu efendim! 

BEKİZ BOZDAĞ (Yozgat) - Sırada ismi var efendim. 

BAŞKAN - Devir yapma İç Tüzük'e göre mümkün efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, İç Tüzük'te hüküm var. Yani, "Söz sırasını devreden kişi, 
onun sırasında konuşur." diyor. Bunun anlamı şudur: Yani, söz sırasını devreden milletvekilinin en 
azından konuşma sırasının olması lazım. 

BAŞKAN - Sayın Genç.. . 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakınız, Sayın Başkan, rica ediyorum, orada... 

BAŞKAN - Sizin ne dediğinizi gayet iyi anlıyorum efendim fakat İç Tüzük'te devir yetkisi ve 
devredebilirle hakkı var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - AKP bu Meclisi oyuncak hâline soktu. Böyle bir şey olur mu efendim! 

BAŞKAN - Sayın Genç, soru-cevap işlemine geçeceğiz. Lütfen... Yaptığımız uygulama gayet 
uygundur İç Tüzük'e de. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, uygulamanız yerinde değil çünkü İç Tüzük'te "söz sırasını 
devreden milletvekili, onun sırasında konuşur" diye bir hüküm var. O ne demektir? Söz sırasını dev
reden diğer arkadaşın adı burada yok. Burada söz isteyenin adı yok. Bu iki konuşmacının söz hakkı... 

BAŞKAN - Sayın Genç, sizinle tekrar İç Tüzük tartışması yapamam. Lütfen yerinize oturunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani, Kanunlar Müdürlüğü AK PARTİ'nin güdümünde hareket edi
yor. Yani bizim her... 

BAŞKAN - Lütfen... Sayın Genç, lütfen yerinize geçiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bir de benim belgelerimi almışlar. 

BAŞKAN - Şimdi soru-cevap işlemine geçiyorum. Yirmi dakika... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben burada bir şey söylüyorum. 

- 3 3 7 -



TBMM B: 127 8 . 7 . 2008 O: 2 

BAŞKAN - Dediğinizi gayet net anlamış bulunuyorum Sayın Genç. Cevabını da verdim. Lüt
fen yerinize geçiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, burada benim belgelerimi çalmışlar. Görevlilere sor
dum. Benim buradaki belgelerimi birileri almış. 

BAŞKAN - Onun gereği, gerekli şekilde başvurursanız yerine getirilir efendim. 

Şimdi, soru-cevap işlemine geçiyoruz. 

Biliyorsunuz, soru-cevap işleminin süresi yirmi dakika; on dakikasını sorulara ayırıyorum, on 
dakikasını da cevap işlemine. 

Sayın Asil, Sayın Taner, Sayın Doğru, Sayın Tankut, Sayın Köse, Sayın Genç, Sayın Kocal ve 
Sayın Sipahi söz istemişlerdir. Her bir söz hakkını birer dakikayla da sınırlayacağım 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, ben de söz istedim. 

B A Ş K A N - B i r dakika... 

On dakika olduğu için on kişiye söz verdim. Daha kısa konuşursanız... En son Sayın Korkmaz 
soru soracak. Süremiz ancak ona yetiyor efendim. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Daha önce girmiştik efendim. 

BAŞKAN - Şimdi başlatıyorum. 

Sayın Asil, buyurunuz. 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Sayın Bakan, tasarıda, kanunun 9'uncu maddesiyle ülke içe
risinde izole bölgeler oluşturularak mevcut sistem dışında bir uygulamaya yol açıyorsunuz. Bunun 
nedeni nedir? 

Elektrik enerjisi sektörü reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi'nde belirtilen hususların han
gilerini gerçekleştirdiniz? 

Yap-işlet-devret sanrralleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkan
lığının 2003/16 sayılı Raporu ve Sayıştay Başkanlığı raporlarının gerekleri yerine getirilmiş midir? 

Bu raporların gereği olan tarifelerin yeniden düzenlenmesi ve fazla yapılan ödemelerin geri alın
ması hususları neden yıllardan bu yana komisyonlarda bekletilmektedir? 

Bu hususlarla ilgili Bakanlık Teftiş Kurulunuzca hazırlanan rapor uygulamaya konulmuş mudur? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Asil. 

Sayın Taner... Yok. 

Sayın Doğru... 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Elektrik enerjisi üretmek amacıyla TKİ Genel Müdürlüğünün önemli kömür rezervi içeren sa
haları özel sektöre devredilmiştir. Devredilen bu sahalardan, aradan geçen iki yıl içerisinde elektrik 
üretimine başlayan var mıdır? Başlamamışsa sebepler nelerdir? 

İkincisi: Tarımda kullanılan elektrik enerjisiyle ilgili olarak sulama birliklerinin çok büyük 
oranda borçları vardır. Sulama birlikleri senet vererek su pompalarının elektriğini açmışlardır. Sulama 
birliklerinin ve vatandaşların, bilhassa köylü vatandaşların elektrik borçlarıyla ilgili bir iyileştirme ya
pılacak mıdır veyahut da borçlan silinecek midir? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Doğru. 

Sayın Tankut... 

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

Sayın Bakanım, tasarının farklı maddeleriyle, kamu kaynakları üzerinden şirketlere çeşitli hak
lar tanınmaktadır ve dolayısıyla özel üreticilerin elektrik satmasına yönelik her türlü düzenlemeye 
başvurulmaktadır. 

Bu hususlar çerçevesinde sormak istiyorum: Elektrik üretimi için kullanılacak fuel oil ve mo
torine özel tüketim vergisinden muafiyet getirilirken kükürt oranı sınırlarına dikkat edilecek midir? 

Yine, santral yapımları için özel şirketlerin talepleri doğrultusunda, mera, orman ve tarım alan
ları ne şekilde korunacaktır? 

Son olarak, özel firmaların ülke dışından elektrik ithal ederek iç piyasaya fahiş fiyatlarla sat
masının önüne ne şekilde geçilecektir? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tankut. 

Sayın Köse.. . 

ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakanıma sormak istiyorum: Sayın Bakanım, Sayıştay Genel Kurulunun kabul ettiği 
26/2/2004 tarih ve 5088/1 sayılı Enerji Raporu'na göre yap-işlet-devret modeli ile yapılan santrallerde 
kamunun 2 milyar 185 milyon Amerikan doları zararı uğradığı saptanmıştır. 

Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu da aynı saptamaları yapmıştır. Ba
kanlık olarak kamunun uğradığı bu zararın ne kadarını tahsil ettiniz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Köse. 

Sayın Genç.. . 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Ben bu kanunla ilgili ciddi çalışmalar yapmıştım, bu göze koymuştum, maalesef, geldim, yok 
yerinde. Bunu da dikkatlerinize arz ediyorum. 

Efendim, hâlen 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski bir bürokratınız diyor ki: Rus
ya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşınmasına ilişkin Mavi Akım Projesi'nde formül değişikliği yapma
dığım için Enerji Bakanınca görevinden alındığını, sonra, kendisi alındıktan sonra bu formül 
değişikliği yaptığı ve devleti 10 milyar dolar zarara soktuğunu söylüyor. Bu doğru mudur? Bu for
mül değişikliği nedir? 

Yine, geçen gün bir yerde Enerji Bakanlığından bir personelle karşılaştım. Şu anda sizin pasi-
fize hâle getirdiğiniz 486 tane bürokratınız var. Bu bürokratlarınızın bir kısmı Danıştaydan da yü
rütmenin durdurulması ve iptal kararı almış. Bunlar, 486 tane, daire başkanı, genel müdür yardımcısı, 
genel müdür, müsteşar makamındaki insanlar ve bunları siz görevden almışsınız bir yerde tutuyor
sunuz. .. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
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Süreniz doldu. Dolunca, biliyorsunuz devreden çıkıyor. 

Sayın Kocal... 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Bakan, elektrikteki yıllık kayıp-kaçakların maliyeti nedir? Bu maliyet elektrik zammına 
eklenmiş midir? Eklenmişse oranı nedir? 

Bir başka konu: BOTAŞ'ın tahsil edemediği ne kadar alacağı vardır? Tahsil edilemeyen borç
lar nedeniyle doğal gaza zam yapıldığı doğru mudur? 

Diğer bir soru: Zonguldak Çatalağzı beldesinde kurulmakta olan özel sektöre ait termik elektrik 
santrali ithal kömüre dayalı olarak mı çalışacak yoksa Zonguldak kömürü mü kullanılacak? 

Son olarak: Elektrik Dağıtım AŞ'ye bağlı 20 kuruluştan 9 tanesi ve Genel Müdürlük zarar et
miştir. Siz, kâr eden kuruluşları satıyorsunuz, zarar edenlerin zararı artarak devam ediyor. Bu ko
nuda ne söyleyeceksiniz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kocal. 

Sayın Sipahi... 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tespitinde 2006 yılı kayıp ve kaçak elek
trik tutarı 2,1 milyar YTL. TEDAŞ'a göre elektriğin yüzde 15,1'i kayıp ve kaçak, bu yüzden vatan
daş, faturaları yüzde 14,47 zamlı ödüyor. En çok kayıp-kaçak "Van, yüzde 7 1 " diye başlayıp iller 
sıralanıyor. Neden Bakanlığınız kayıp ve kaçak üzerine gitmek yerine, hep ödeyen vatandaşın, dü
rüst vatandaşın üzerine giderek bu ikilemin içerisinden zam seçeneğini seçiyor? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Sipahi. 

Sayın Korkmaz... 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana şu hususu 
sormak istiyorum: Türkiye Taş Kömürleri Genel Müdürlüğünde meydana gelen ve Yüksek Denet
leme Kurulu tarafından ortaya çıkarılan, çeşitli basın-yayın organlarında da yer alan Kasım 2004-Mart 
2006 tarihleri arasında yapılan 4 adet taş kömürü alım yolsuzluğuyla ilgili olarak Bakanlık Teftiş 
Kurulu tarafından hazırlanmış rapor sonrası, ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiğine dair işlem 
yapmayı düşünmediniz mi? İhaleye fesat karıştırma suçu daha nasıl işlenebilir? Yüksek Denetleme 
Kurulu ve Başbakanlık Teftiş Kurulu, tüm Türkiye Taş Kömürleri Kurumu Yönetimini suçlamıştır. 
Bu isnatlar yüce yargı tarafından da onaylanırsa sizin tavrınız ne olur? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Korkmaz. 

Son olarak, Sayın Akkuş'a söz vereceğim, buradaysa. 

Buyurunuz Sayın Akkuş. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkan, Sayın Bakana aracılığınızla sormak istiyorum: Yüzde 
23 olarak ilan edilen son elektrik zammı sadece ev ve iş yerlerinde faturaları kabartmakla kalmaya
cak, sanayide ve tarımda üretilen her ürünün fiyatının yüzde 20'ler civarında artmasına yol açacak-
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tır. Bu, doğrudan pahalılığa sebep olmayacak mıdır? Bugüne kadar zam yapmadığınız iddiasıyla övü
nen sizler, bugün toplu hâlde zam yaptınız. Bundan sonra da zam yapmadığınızı iddia edip, övüne
cek misiniz? 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Akkuş. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Daha vakit var efendim. 

BAŞKAN - Yirmi dakika süremiz; on dakika cevap, on dakika soru. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Bir buçuk dakika daha var. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Sorusu devam ediyordu Sayın Başkan. 

ABDULLAH ÖZER (Bursa) - Sayın Başkan, zaman var. 

BAŞKAN - O zaman, Sayın Paksoy, buyurunuz. 

MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Bakanım, Çan Termik Santralinin gecikmeli olarak devreye alınmasının en önemli ne
denlerinden olan, 2,5 milyon ton pulvarize kireç taşı ihalesinin EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 
-makamınızın şifahi talimatlarıyla- iptal edilmesi sonucunda bir soruşturma açtınız mı? Açmadıysa
nız neden açmadınız? 

İkinci sorum: Yolsuzluk operasyonuna maruz kalan Maden İşleri Genel Müdürlüğünde Genel 
Müdürlük görevine atadığınız Hamdi Yıldırım'ın madencilik sektörüyle ilgili bir birikim ve deneyimi 
mevcut mudur? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Paksoy. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Başkan, 
tabii çok fazla soru var, bunların belki bir kısmına da yazılı cevap vereceğiz, ama şunu söyleyeyim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Kamuoyundan kaçma canım, sorulara cevap ver. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın 
Genç'ten başlayalım, çok meraklıdır o. 

Şimdi, 10 milyar dolar zarar etme şeyi kesinlikle yanlıştır, görevden alma sebebi başka bir ko
nuya dayanmaktadır. Tam tersine, bizim 1,5 milyar dolar kârımız vardır bu meseleden dolayı; bunu 
iyice öğrenin siz de, bir daha da söz konusu etmeyin, çünkü şu anda mahkemesi de devam eden başka 
bir konu olduğu için daha fazla girmek istemiyorum konuya. Ülkemiz buradan kazanmıştır, ondan 
sonra da doğal gazın yaygınlaşması öyle başlamıştır, 9 vilayetten 59 vilayete durup dururken geçe
mez kimse; bunu özellikle bilin. 

Bir de 10 milyar dolar bir şeyin zarar etmesi için en az 100 milyar dolarlık alım yapmanız lazım, 
bu da aritmetiğidir bu işin; onu da ayrıca incelemenizi tavsiye ederim. 

486 kişi şu anda pasifıze edilmiş değil benim tarafımdan. Üstelik, ben bu arkadaşlara görev ve
rerek onları çalıştırmak ve daha verimli olarak çalışma hayatına dâhil etmek istiyorum; onun için o 
toplantıyı yaptım. Geçen gün de bunun sözünü ettiniz. Size gelen bilgiler yanlış. O arkadaşların hepsi 
benim değerli arkadaşlarımdır, onlardan Enerji Verimliliği (En-Ver) Projesi'nde yararlanmak istiyorum. 

Şimdi gelelim diğer konulara. 
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Biz, kayıp-kaçak meselesinde yoğun bir çalışma içindeyiz. Bunun için de kayıp ve kaçak yüzde 
25'ten yüzde 14'e düşmüştür. Kaçak ayrı bir şey, kayıp teknik bir kayıptır. Bu teknik kaybı da TE-
İAŞ'ın yaptığı yatırımlarla düşürmeye çalışıyoruz. Normal olarak, Türkiye gibi bir ülkede bu yüzde 
7-8 civarındadır, dolayısıyla onu da düşerseniz, bizim hâlâ yüzde 6-7'lik bir elektrik hırsızlığı me
selemiz vardır. Onların da gözünün yaşına bakmıyoruz. Bunu da zamma dâhil etmiş değiliz. Bizim 
buradaki meselemiz daha çok -yani bu yüzde 21'lik zammın yüzde 10'luk kısmı- işletmecilikle il
gili, EÜAŞ ve TETAŞ'la ilgilidir. TEDAŞ'ın alamadığı paralar vardır. Onları da zaten EGO ve diğer 
kuruluşlardan belli şekillerde tahsil ediyoruz. Aslında bunların hepsinin bir mahsubunu yaptığımız 
zaman biz alacaklıyız yani Enerji Bakanlığının KİT'leri alacaklıdır ve herhangi bir kamu zararı da 
söz konusu değildir, bunu özellikle bilesiniz. 

Onun dışında, burada fuel-oil santrallerinden, ithalattan, fahiş fiyatlardan filan bahsetti Sayın 
Tankut. Böyle bir şey söz konusu değil. Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca -sadece bir 
yüzde 10'luk kısmı- piyasa fiyatlarının oluştuğu bir sistemde onu yaptık, iyi ki de yaptık. Şu anda her
kesin yatırıma girmesinin sebebi bu. Durup dururken Türkiye gibi bir ülkede çok kişi enerji yatı
rımcısı olmuştur. Eskiden bir elin parmakları kadar enerji yatırımcısı varken, şimdi 3 bine yakın 
enerji KOBİ'si oluşuyor, tabana yayılıyor. Anadolu'da pek çok kişi akarsularda, jeotermalde yatırıma 
girmiştir, rüzgârda yatırıma girmiştir. Bundan da büyük kazancımız var çünkü yerinde üretildiği için 
iletim kaybı da olmayacak. Bunlar bizim tatbik ettiğimiz yenilenebilir enerji yasasının da ne kadar 
isabetli olduğunu gösteriyor çünkü yerli kaynaklara ağırlık verdik. Böyle bir şey söz konusu değil. 

Tarımsal sulamayla ilgili konu Maliye Bakanlığı ve hazine bakanlığımızla ilgilidir, fakat -onla
rın adına da söyleyeyim- şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz, herkes borcunu ödeyecek. 

TKİ'nin burada bir zarar etmesi filan söz konusu değil. Burada Kömür İşletmelerini özel sek
töre açtığımız için maliyetler yedide 1 düşmüştür, üretim 20 kat artmıştır ama kömür santralleri gibi 
şu anda özel sektöre verdiğimiz yatırımların ÇED raporları ve bunların anlaşmaları yeni yapılmıştır. 
Kömür yatırımlarında iki yılda devreye alınan hiçbir kömür santrali ben duymadım, sizin de böyle 
şeylere inanmamanızı tavsiye ederim ama bu, makul süresi içinde -şu anda süratli gidiyor çünkü özel 
sektör daha süratli çalışabiliyor- bunların normal olarak beş yıl gibi bir zaman içinde devreye gire
ceğini düşünüyoruz. 

Bunun dışında, "yap-işlet-devret"lerle ilgili çalışmalarımız ve aynı zamanda Maliye Bakanlığıyla 
ortak bir çalışmamız var. Bu çalışmayı neticelendirmek üzereyiz. Çalışmalarımız orada sürüyor. 

Koçal'ın sorusunda bahsettiği konu doğal gaz zamlarıyla ilgili. Burada maliyete dayalı bir metot 
uygulanmıştır. Biz, aslında, şu anda, Avrupa'nın -tekrar ediyorum- en ucuz doğal gazını ve elektri
ğini kullanan ülkelerden bir tanesiyiz, bütün bu fiyat artışlarına rağmen. Çünkü, dünyada, bu sadece 
bir yıl içinde yüzde 100 artmış iken ve göreve başladığımızdan şu ana kadar da yüzde 700 artmışken 
bizim yaptığımız artışlar veya ayarlamalar gayet mahdut kalmıştır. Burada da dar gelirli vatandaşla
rımızı düşündük. Ayrıca, olayı bir enerji politikası ve sosyal politika olarak düşünürseniz, biz 7,5 
milyon ton da fakir fukaraya, dar gelirli vatandaşımıza kömür dağıttık. Bu da enerji politikasının 
sosyal politikayla kesiştiği bir noktadır. Aynı yerli kömürümüzü yerin altından çıkarıyoruz, kırıyo
ruz, yıkıyoruz, taşından toprağından ayırıp vatandaşlarımıza dağıtıyoruz ve soğuk kış günlerini sı
cacık odalarında geçiriyorlar. Dolayısıyla, bu da, Enerji Bakanlığımızın, Sayın Başbakanımızın 
başkanlığında uyguladığı, sosyal politikalarla ilgili ortak bir çalışmadır ama genellikle burada hep 
belli konular geliyor gündeme ve zaman zaman da farklı kaynaklardan aldığınız bilgiler. Bu nokta
ları eğer benimle daha evvel paylaşsanız burada benim de sizi düzeltme sayım daha da azalmış olur. 

- 3 4 2 -



TBMM B: 127 8 . 7 . 2 0 0 8 O: 2 

EÜAŞ'ın zarar ettiği söz konusu değil. Bunu ifade etmek istiyorum. 

Bunun dışında, taş kömürüyle ilgili Zonguldak'taki çalışmayı Teftiş Kurulumuz inceledi. Aslını 
ararsanız, orada tamamen iyi niyete bağlı bir çalışmayla kamu aslında zarara uğramamıştır. Size 
gelen bilgilerin nereden geldiğini biliyorum, onları biliyorum. Maalesef... 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Gazeteler yazıyor "İyi niyetli yolsuzluk" diyor. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Bakın, o ça
lışmada eğer herhangi bir suç varsa zaten adli merciler onun gereğini yapacaktır. Ben o arkadaşları
mın hepsinin arkasındayım ve hepsi gayet cesurca, Zonguldak gibi bir yerde -ki taş kömürü 
madenciliğini, o bölgenin özelliğini bilirsiniz- biz orada kader birliği yaptık bu arkadaşlarımızla. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Arkadaşlar insana dayanmasınlar Sayın Bakanım; hakka, hukuka da
yansınlar. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER ( Ordu) - Ben so
rumluyum, sorumlu olan benim, üzerime alıyorum. Enerji Bakanlığı bizim dönemimizde 60 bin ihale 
yapmıştır, 60 bin ihale. Dört yüz firmayı yasakladım ben. Dört yüz tane firma belki şu anda gayri-
memnun olarak bizi o şekilde düşünebilir. Bunların içinde birkaç tane yanlış çıkmıştır, onlara da 
kendi elimizle zaten müdahale ettik. Burada size şunu söyleyeyim: Enerji Bakanlığında daha evvel
den başka şeyler tartışılırken şimdi projeler tartışılıyor, bunu bilesiniz. Hem yenilenebilir enerji hem 
enerji verimliliği konusunda, Türkiye enerjide bir dönüm ve dönüşüm noktasında. Bunun ileride an
laşılır... Sadece, ben, bu ay içinde üç tane rüzgâr türbini açıyorum. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Enerji hususu artık yargıda tartışılmaya başlandı Sayın Ba
kanım, Bakanlığınızdan çıktı, yargıda tartışılıyor. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER ( Ordu) - Üç tane 
rüzgâr tesisi açıyorum. Bakın, bu rüzgârlar daha evvelden eserken biz es geçiyorduk, daha evvelden 
su akıyorken bakıyorduk. Sizin de döneminizde hükümetler geldi, aynı partiler görev aldılar, ben on
ların da ne yaptığını inceledim ama bir tartışma konusu olmasın diye söylemiyorum, biz burada iyi
leri konuşalım. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Varsa bir yanlışlık yapan... Zaten göreviniz. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Bakanım, altı sene geçti, altı senede dünya değişti, kalmayın 
aynı yerde. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER ( Ordu) - Kimin dö
neminde yer altı deposu oldu, kimin döneminde doğal gaz yapıldı, kimin döneminde rüzgârlar, jeo-
termaller devreye girdi, bunu halkımız da biliyor, biz de biliyoruz. Dolayısıyla, biz bütün kararların 
arkasındayız. 60 bin kalem alım-satım ihalesi oldu, bunların içinde dört yüz firma da yasaklandı. 
Bunların içinde ÇEAŞ-Kepez'i falan saymıyorum, bunlar bir devrimdir. Yedi vilayet sıkıntıdaydı. Bi
liyorsunuz, 11 baraj, 43 trafo merkezi... Doğal gazda Ruslarla yaptığımız anlaşmada hem al ya da 
öde miktarı 40 milyar metreküp silinmiştir, bunun dışında, fiyat aşağı çekilmiştir. Yoksa millet durup 
dururken doğal gaza geçmek için birbiriyle yarışmaz, bunları özellikle bilin. Ayrıca Şahdeniz Projesi, 
yer altı depoları, Bakü-Tiflis-Ceyhan... Her gün 1 milyon varil petrol akıyor. Bu, durup dururken ol
madı. Eğer ben o riskleri almasaydım iki buçuk sene daha bu proje sürerdi. Onun altına imza attık 
ve üzerimize aldık. Bunun içinde Ilısu Barajı var, bunun içinde Konya'nın Mavi Tünel'i var, bir sürü 
çalışma yapıldı. Nasıl olur da "Bu tür yatırım yapılmaz." denir yani, ben bunu anlamakta zorluk çe-
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kiyorum. Yani, bütün bunlar yoğun bir çalışmayla ortaya çıktı. Bu noktada daha da iyi şeyler yapı
lacak. Belki de... Bu açılışlara yetişemiyoruz biz. Dikkat ederseniz, mesela yarın 61 tesisin temel 
atma töreni var DSİ'de. 

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sanal... Sanal... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Eğer biz... 
Bu sular boşa akıyordu... 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Sorulara cevap verseniz! 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Bunların 
hepsi içinde. Burada cevap vermediğim hemen hemen yok benim gördüğüm kadarıyla. Yani, burada, 
izole bölgeyle ilgili... 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Termik santral ithal kömür mü kullanıyor? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Evet, termik 
santral müracaatına göre, iki türlü orada yatırım var; bir tanesi, Zonguldak'ta şu anda devam eden; 
onun yerli kömür kullanacağını biliyorum. O yerli ama ilerleyen o. Müracaat edenler içinde ithal 
kömür var. Yatırımcının tercihidir. Ben isterim ki yerli kömürle çalışsınlar. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Eren Holding hangi kömürle çalışacak Sayın Bakanım? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Eren yerliyle 
çalışacak. Onun dışında, Hema'nın müracaatı var. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Eğer süre varsa soru sormak istiyorum. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Hema'nın 
müracaatı, bildiğim kadarıyla yabancı, ithal kömür. Ama, yatırımcının tercihlerine karışamayız. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Orası kömür bölgesi Sayın Bakan, buna izin vermeyin. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Siz o zaman 
karışın, beraber yapalım bu işi. Gidin akıl verin, iş adamlarının akla ihtiyacı yoktur aslında ama siz 
aklınızı verin, anlatın, belki tercihini değiştirebilir. Ben de arzu ederim yerli kömürle yapmasını 
çünkü zaten biz yerli kömürde, aramayla 2,4 milyar ton yeni kömür bulduk. Hiç kimsenin yapma
dığı bir çalışmadır bu, 2,4 milyar ton! Şu anda bizim rezervlerimiz 8 milyar tondu, biz ona 2,4 mil
yar ton ekledik ve 2,4 milyar ton kömürü şöyle gözünüzün önüne getirin... 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - MTA'yı çalıştırsaydınız 10 milyar ton olurdu. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Bakınız, 
masraflar çıktıktan sonra 20 dolar kalsa ton başına, 40 milyar dolarlık bir kazançtır bu Türkiye için 
ve hiç hesapta yokken bir sürü kömür santrali müracaatı var ve biz bunu özel sektöre yapıyoruz. 
Biraz önce bahsettim, Soma bölgesinde özel sektöre açtık, maliyetler yedide 1 düştü, üretim 20 kat 
arttı ve 50 bin kişi de sigortalı oldu orada yani sosyal güvenliğe girdi. 

BAŞKAN - Sayın Bakan... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Bunların 
hepsi, bir bütün olarak ele aldığımız çalışmalar. 

BAŞKAN - Sayın Bakan... 

ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Benim sorum cevaplanmadı Sayın Bakanım, yap-işlet-
devret... 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - "Yap-işlet-
devref'lerle ilgili çalışmamız devam ediyor. Çünkü o biraz karışık bir konu. Zaten gündeme biz ge
tirdik, siz de bunu takdir edersiniz ki, kolay olsaydı zaten hemen çözerdik. Burada üç ayrı rapor var: 
Teftiş Kurulumuzun raporu var, ayrıca Cumhurbaşkanlığının ayrı raporu var, ayrıca da Sayıştayın 
raporu var. Sayıştay zaten bunu Meclise sundu, dolayısıyla, muhatabı Meclis. Onu biz birlikte alı
yoruz, çünkü rakamların hepsi birbirinden farklı, aynı bazı almamız lazım. 

S. NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Bu MTA raporlarını Genel Kurula getirelim efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Onun deta
yını sizinle ayrıca tartışabiliriz, ama değerlendirmemiz belli bir noktaya geldi. 

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - İzole bölgelerden bahsedin efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Zor sorun
ların kolay çözümü olmuyor. 

BAŞKAN - Sayın Güler, süremizin sonuna geldik, çalışma süremizin de sonuna geliyoruz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Tamam. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım efendim. 

Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum ve karar yeter sayısı arıyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma süremizin sonuna geldiğimiz için, alınan karar gereğince kanun tasarı ve tekliflerini sı
rasıyla görüşmek için, 9 Temmuz 2008 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati: 20.00 
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VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, eğitim materyallerinden cinsiyetçi öğelerin ayık

lanmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3564) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Aşağıda yer alan sorulan. Milli Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

4 Temmuz 2006 tarihinde Başbakanlık tarafından "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet 

Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler" konulu bir 

genelge yayınlanmıştır. Genelgeye göre; Eğitim materyallerinde kadın ve erkek eşitliğini yok 

sayan, görmezden gelen ya da zedeleyen anlayışları ortadan kaldıran öğeler ayıklanacak ve 

öğrencilerle eğitimcilere toplumsal cinsiyet eğitimi sunulacak idi. Ancak halen birçok ders 

kitabında bir cinsi öven ya da yeren anlatımlar yer almaktadır. Bu çerçevede; 

1. Eğitim materyallerinde cinsiyetçi öğelerin ayıklanması konusunda herhangi bir 

çalışma gerçekleştirilmiş midir? 

2. Bu konuda herhangi bir çalışma gerçekleştirildi ise halen neden eğitim 

materyallerinde bu tür bir cinsi yeren unsurlar yer almaktadır? 

3. Eğer ilgili çalışma gerçekleştirilmedi ise bu çalışmanın ne zaman ve ne şekilde 

gerçekleştirilmesi düşünülmektedir? Bu çalışma kapsamında ilgili kuruluşların ve 

eğitimcilerin, uzmanların görüşlerinin de alınması düşünülmekte midir? 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji G e l i ş t i r m e B a ş k a n l ı ğ ı 

S a y ı : B.08.0 .SGB.0.03.06.02-11 /35>^ 
K o n u : S o r u Ö n e r g e s i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 2 8 . 0 5 . 2 0 0 8 tarihli v e A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 6 3 6 3 sayı l ı y a z ı . 

A d a n a M i l l e t v e k i l i S a y ı n Prof. Dr. N e v i n G a y e E R B A T U R ' u n , " E ğ i t i m 
Materya l l er inden c i n s i y e t ç i ö ğ e l e r i n a y ı k l a n m a s ı n a i l i ş k i n " İlgi y a z ı e k i 7 / 3 5 6 4 e s a s numara l ı 
yaz ı l ı soru ö n e r g e s i i n c e l e n m i ş t i r . 

1 - 2 - 3 . M e v z u a t ı g e r e ğ i ; B a k a n l ı ğ ı m ı z c a sat ın a l ınacak e ğ i t i m araçları v e r e s m î v e y a 
ö z e l k u r u m , kuruluş lar v e k i ş i l e rce e ğ i t i m a m a ç l ı e tk in l ik l erde yarar lanmak ü z e r e haz ır la t ı l ıp 
ü c r e t s i z d a ğ ı t ı l m a s ı p lan lanan lar i l e proje k a p s a m ı n d a dağ ı t ımı y a p ı l a c a k o l a n v e y a B a k a n l ı k 
m a k a m ı n c a e ğ i t i m - ö ğ r e t i m a ç ı s ı n d a n i n c e l e n m e s i i s t e n i l e n e ğ i t i m araçlarının i n c e l e n m e s i 
B a k a n l ı ğ ı m ı z c a yap ı lmaktad ır . 

M i l l î E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı D e r s Kitapları v e E ğ i t i m Araçları Y ö n e t m e l i ğ i ' n i n ; 
a) 5 ' i n c i m a d d e s i n d e ; ders kitapları i le e ğ i t i m araçlarının A n a y a s a y a v e kanunlara 

aykırı husus lar ı i ç e r m e y e c e ğ i , 
b ) 3 l ' i n c i m a d d e s i n d e ; ders kitapları i le e ğ i t i m araçlarının Türk M i l l î E ğ i t i m i n i n 

T e m e l İ lke ler ine u y g u n olarak haz ı r lanacağ ı , t e m e l in san haklar ına aykır ı l ık t a ş ı m a y a c a ğ ı , 
c i n s i y e t , ırk, d in , d i l , renk, s iyas i d ü ş ü n c e , fe l se f i inanç , m e z h e p v e b e n z e r i ayr ımc ı l ık 
i ç e r m e y e c e ğ i , b i l i m s e l i lke v e y ö n t e m l e r e u y g u n olarak haz ır lanacağ ı 

h u s u s u n d a k i h ü k ü m l e r e yer v e r i l m i ş o l u p bunlar v e i lg i l i d iğer m e v z u a t h ü k ü m l e r i 
k a p s a m ı n d a i n c e l e n m e v e d e ğ e r l e n d i r i l m e l e r yapı larak ders kitapları i le e ğ i t i m araçlar ının 
i ç e r i ğ i n d e c i n s i y e t a y n m ı y l a i lg i l i k o n u l a r a yer v e r i l m e m e k t e d i r . 

B i l g i l e r i n i z e arz e d e r i m . ] / 
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2.-Muğla Milletvekili Fevzi Topuzun, çocuk işçiliğine ve sigortalılığına ilişkin sorusu ve 
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/3574) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam sayın Faruk ÇELİK tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa tasarısı ilk olarak 2006 yılında, Sayın 
Abdullah GÜL'ün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olduğu bir dönemde TBMM'ne 
gelmiş ve Nisan 2006'da yasalaşmıştır. Ancak söz konusu yasa, 10. Cumhurbaşkanı Sayın 
Ahmet Necdet SEZER tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmüş ve yürürlüğü 
durdurulmuştur. 

06.04.2004 tarihli R.G'de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğinin 12. maddesine göre; çocuk vc genç işçinin velisi veya vasisi ile 
yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır. Buna göre, 14 yaş 7 ay 24 günlük iken sigortalı 
olan Mehmet Emre Gül içinde böyle bir sözleşmenin varlığı kabul edilmelidir. 

07.05.2008 ulusal basınımızda yer alan haberlerde, Sayın Cumhurbaşkanının, Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının, 2006 yılında 24 gün çalıştığı için bu yasadan 
muaf sayılan oğlu Mehmet Emre Gül ile ilişkilendirilmcsinden duyduğu rahatsızlık yer 
almıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanının çocuğunu sigortalı yapmasından elbette memnuniyet duyulmalıdır, 
ancak Cumhurbaşkanının kendi çocuğuna tanıdığı bir güvencenin, Cumhurbaşkanı sıfatıyla 
tüm çocuklara tanıması; çocuk oldukları için haklarını arayamamanın tüm çocuklarımızın da 
bir talebi olarak görülmelidir. 

Zira, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bakımı altında yaşayan ve Sayın 
Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı sıfatıyla doğal vasisi bulunduğu koruma altındaki 25 
bine yakın kimsesiz çocuğun ve okullarından alınıp tarlalara çalıştırılmak üzere götürülen 
çocukların böyle bir şansı bulunmamaktadır. Aynca, SSGSS Yasası'nın TBMM'de kabulü 
ile birlikte, 1 Mayıs 2008 tarihinden önce sigortalı olan çocuklarımız bu yasaya tabi 
olmayacaklardır. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı sıfatıyla yurdumuzda yaşayan tüm çocuklardan birinci 
derecede sorumludur. 25 bine yakın Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki 
koruma altındaki çocukların vc 20 bine yakın sokakta yaşayan çocuklarımızın da birinci 
derecede sorumluluğu sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Bu çocuklarımızın yeni yasaya 
uyumlarıyla ve bu sistem içine alınmalarıyla ilgili, AKP hükümetince, herhangi bir çalışmanın 
yürütülmediği görülmektedir. 

Bu bağlamda; 

1- 1 Mayıs 2008 tarihinden önce kaç çocuğumuz sigortalı olma başvurusunda 
bulunmuştur? 

Fevzi TOPUZ 
Muğla Milletvekili 
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2- Ülkemizde çocuklarımız herkesin gözü önünde çalıştırılmasına karşın herhangi bir 
sosyal güvenlik kurumuna tabii değildirler. Örneğin, okullarından alınıp tarlalara 
çalıştırılmak üzere götürülen çocuklar ve sanayi bölgelerinde yasalara uygun olmayan 
bir şekilde çalıştırılan çocukların görüntüleri televizyon ekranlarından eksik 
olmamaktadır. Ayrıca, sokak çocukları ise yaşamımızın vazgeçilmez gerçeği olup 
sosyal bir yara olarak varlığını sürdürmektedir. Bu anlamda, "çocuklarını sigortalatan 
aile ve işyerlerine denetim yapacağını" söyleyen Çalışma Bakanlığı; 

a) Bu çocuklarımızın bu yasadan muaf tutulması için ne gibi bir çalışmalarda 
bulunmuştur? 

b) Fiilen çalışan bu çocuklarımızdan kaç tanesi bu yasadan muaf olma şansına 
sahip olmuştur? 

3- AKP hükümeti çocukları çalıştırıp sosyal güvenlik içine almayan, işyerlerini 
denetlemeyen yetkililer hakkında bugüne kadar ne tür bir işlem yürütmüştür? 

4- Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesinin 26. maddesinde yer alan, "Taraf Devletler, 
her çocuğun, sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlikten yararlanma hakkını tanır ve bu 
hakkın tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için ulusal hukuklarına uygun, gerekli 
önlemleri alırlar." hükmünün, Cumhurbaşkanınca da onaylanan Sosyal Sigortalar ve 
üenel Sağlık Sigortası Yasası ile çeliştiğini düşünüyor musunuz? 

İlgi : 28/05/2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6354-13458 sayılı yazınız. 

Muğla Fevzi TOPUZ'a ait 7/3574 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımız ilgili 
birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T C . 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610//</#5 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

033720 
3 - hm 780S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

EK : 1 yazı 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ FEVZİ TOPUZ'UN 7/3574 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Sosyal güvenlik kurumlarınca aynı risklere karşı sağlanan yardımlarda norm ve 
standart birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi 
nedeniyle iptal kararlan da dikkate alınarak hazırlanan 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 8/5/2008 tarihli ve 26870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

5510 sayılı Kanunla, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortasına ilişkin hak ve 
yükümlülükleri yeniden düzenlenmekte, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 
sigortalı olacaklar için ise yaşlılık aylığına hak kazanmak için aranan prim ödeme gün sayısı 
ve yaş şartlan değiştirilmekte, mevcut sigortalıların kazanılmış haklan ise korunmaktadır. 

Diğer taraftan, gerek 506 sayılı gerekse 5510 sayılı Kanunda sigortalı olarak 
çalışmaya başlanılacak asgari bir yaş sınırı bulunmamakla birlikte, sigortalı sayılabilmeniıı ön 
koşulu iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması ve hizmet akdinin çalıştırana yüklediği edimin 
işverene ait işyerinde görülmesi, diğer bir ifadeyle çalışmanın fiili olarak yerine getirilmiş 
olmasına bağlıdır. 

1 Ocak-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı bildirimi yapılan 14 yaş altı sigortalı 
sayısı 110.900 dür. 

Öte yandan, çalışma ilişkilerinin düzenlendiği 4857 sayılı İş Kanununun çalışma yaşı 
ve çocukların çalıştınlmalanna yönelik; 

- 71 inci maddesinde, onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasının yasak 
olduğu, ancak, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklann, bedensel, 
zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullanna devamına engel 
olmayacak hafif işlerde çalıştınlabilcceği, çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve 
çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, 
kişisel yatkınlık ve yeteneklerinin dikkate alınacağı, çocuğun gördüğü işin onun okula 
gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamayacağı, derslerini düzenli bir şekilde 
izlemesine zarar veremeyeceği, 

- 87 nci maddesinde, ondört yaşından onsekiz yaşına kadar (onsekiz dahil) çocuk ve 
genç işçilerin işe alınmalanndan önce işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların 
bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet 
veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlanna göre vücut 
yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunlann onsekiz yaşını dolduruncaya 
kadar altı ayda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya 
devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporlann işyerinde 
saklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesinin zorunlu olduğu, 

- 104 üncü maddesinde ise çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı başlıklı 71 
inci madde hükmüne aykın hareket eden işveren veya işveren vekiline 904,00.-YTL, 87 nci 
madde gereğince çocuklara doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu 
durumdaki her bir çocuk için 179,00.-YTL para cezası verileceği, 

öngörülmüş olup, belirtilen yaşlann altında sigortalı çalıştıran işverenlere idari para 
cezası yaptınmı bulunmaktadır. 

Buna göre, küçük yaşta çocuklar adına yapılan bildirimlere konu çalışmalann hizmet 
akdine istinaden fiili olarak yapılıp yapılmadığı yönünde araştırma yetkisi her zaman için 
Kuruma ait olduğundan, bu konuda gerekli incelemeler yapılmakta ve incelemeler sonucunda 
da Kurum mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

V 
Basında yer alan haberlerde "İstanbul Ataköy'de, AKP'ye yakınlığı ile bilinen 

tekstilci Nihat Delibalta'nın sahibi olduğu Delta İnşaat tarafından yapılan 950 dairelik 
"Ataköy Konaklan" projesi içerisinde yer alan Milli Eğitim'e bağlı 8 bin metrekarelik 
İlköğretim okulu alanı, uzun süren pazarlıkların ardından, başka yerlerde yapılacak 3 
okulla takas edilerek, iş merkezi alanına alındığı iddia edilmektedir. Aynı haberde Müfettiş 
raporlarına göre 24 trilyon değerinde olan arazi karşılığında 3 değil, en az 30'ar derslikli 
en az 15 okul yapılması gerekiyor. Ataköy 6'ncı kısımda inşa edilen 950 dairelik Ataköy 
Konakları projesinin, 2008'de bitirilmesi planlanıyor. Ataköy Konaklan'nda daire fiyatları 
300 bin ile 800 bin dolar arasında değişiyor. Delta Proje İnşaat'ın üzerinde çalıştığı bir 
diğer büyük konut projesi ise 700 konuttan oluşan Bahçeşehir Hillpark."ifadeleri yer 
almaktadır. Bu çerçevede: 

1- İstanbul Ataköy'de Milli Eğitim'e bağlı 8 bin metrekarelik ilköğretim alanının 
Nihat Delibalta'nın sahibi olduğu Delta İnşaat 'a takas yolu İle verildiği doğru 
mudur? Eğer doğru ise takas olarak alınan arsaların tahmini değeri nedir? 

2- Devredilecek alanın değer tespiti kimler tarafından yapılmıştır? Söz konusu 
alan için yapılan değer tespiti kaç YTL'dir? Bu arazinin satışı için ihale açılmış 
mıdır? 

3- Eğer iddialar doğru ise yapılacak olan bu üç okul İstanbul'un hangi semtinde ve 
kaç derslikli olacaktır? Adı geçen şirketin yapmayı taahhüt ettiği okulların 
arazileri kamuya mı yoksa özel şahıslara mı aittir? 

4- Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre, 2008 yılında İnşa edilen ve adı geçen 
şirketin yapmayı taahhüt ettiği okullarla benzer özellikteki okulların ortalama 
maliyeti nedir? 

5- Müfettişlerin Ataköy'deki arazinin satıştan elde edilecek gelirle 30 derslikli 15 
okul yapılabileceğine ilişkin herhangi bir raporu var mıdır? Eğer var ise bu 
raporun içeriği nedir? 

6- Yapılan işlem kamunun zararına uğradığına ilişkin iddiaların araştırılması için 
herhangi bir görüşmede bulunulmuş mudur? Eğer böyle bir girişimde 
bulunulmadı ise bunun gerekçeleri nelerdir? 
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3.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk 'ün, İstanbul 'da takas edilen okul alanına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3611) 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.02-11/ 3 5 " ^ 

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, "İstanbul'da takas edilen okul 
alanına ilişkin" İlgi yazı eki 7/3611 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6. İstanbul ili Bakırköy ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde, imar planında okul 
alanında kalan 50 pafta, 59 ada, 62 parselde İl Özel İdaresi adına kayıtlı 8.002 m 2 yüzölçümlü 
taşınmazla ilgili iş ve işlemler İstanbul Valiliğince -İl Özel İdaresince- yürütülmüştür. 

İstanbul Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) İl Genel Meclisi Başkanlığınca "Hukuk, İmar ve Bayındırlık, İdari İşler ve Millî 

Eğitim" komisyonlanna havale edilerek bu komisyonların çalışma ve incelemeleri sonucu 
hazırlanan 19.01.2007 tarihli müşterek rapor üzerinde İl Genel Meclisince yapılan görüşmeler 
sonucu alınan 07.02.2007 tarihli ve 74 sayılı karara istinaden İl Encümenince yapılan ihale 
sonucu; İl Özel İdaresi tarafından gösterilecek arsaların üzerine; 321 derslik ve 334 
müştemilatı içeren toplam 13 okulun -10025 R-480 TİP İ.Ö.O 22 derslikli (TİP 2)'den 6 adet 
ve 10025 R-720 TİP İ.Ö.O 27 derslikli (TİP 3)'den 7 adet- yapılarak Özel İdareye teslim 
edilmesi karşılığı bahse konu arsanın trampa edilmesi işinin Delta Proje İnşaat Turizm Sanayi 
ve Ticaret AŞ ve Ortakları ortak girişimine ihale edildiği, 

b) İl Encümenince yapılacak ihaleye esas muhammen bedel tespitinin Özel İdare 
Kıymet Takdir Komisyonunca yapıldığı ve bahse konu taşınmaza 32.008.000 YTL kıymet 
takdir edildiği, 

c) Anılan taşınmaz karşılığında imar planında okul alanında kalan mülkiyeti İl Özel 
İdaresine ait olan 10, Maliye Hazinesine ait olan ve Özel İdareye tahsisli bulunan 1, 
belediyeye ait olan ve Özel İdareye devri istenen 2 taşınmaz üzerine; Bahçelievler ilçesinde 2, 
Bakırköy ilçesinde 2, Büyükçekmece ilçesinde 3, Esenler ilçesinde 2 Gaziosmanpaşa ilçesinde 
3 ve Küçükçekmece ilçesinde 1 olmak üzere 13 okul yerinin belirlendiği, 8'i üzerinde okul 
inşaatına başlanıldığı ve 5'inin ise işlemlerinin devam ettiği. 

ç) 22 derslikli 10025 R-480 tipi okulların yaklaşık maliyetinin ortalama 2.800.000 
YTL, 27 derslikli 10025 R-720 tipi okulların yaklaşık maliyetinin de ortalama 3.500.000 YTL 
olduğu -belirtilen yaklaşık maliyet değerlerine çevre tanzimi ve ihata duvarının yapımının 
dâhil edilmediği, yapılan ihale kapsamında bu işlerin yapımının da ihaleyi alan firma 
tarafından gerçekleştirileceği-, 

d) Söz konusu taşınmazın satışından elde edilecek gelirle 30 derslikli 15 okul 
yapılabileceğine dair herhangi bir rapor bulunmadığı, 

a \ /o-?/2008 
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e) Trampa işleminin gerçekleştirilmemesi durumunda söz konusu arsa üzerine 16 
derslikli 1 okulun yapılacağı, trampa sonucu 1 okula -16 dersliğe- karşılık 13 okul -321 
derslik- alındığı ve kamu zararının söz konusu olmadığı gibi kamunun yararının olduğu 

anlaşılmaktadır. _ 

Bilgilerinize arz ederim. I 

OetfDr. Hüseyin ÇELİK 
/ Millî Eğitim Bakanı J 

4.-İzmir Milletvekili Harun Öztürk 'ün, Düzce 'deki bir işyerinin işçi çıkarmasına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/3630) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Aşağıdaki sorulanının Çalışma vc Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 04.02.2008 

Harun ÖZTÜRK 
DSP İzmir Milletvekili 

Deri İş Sendikası yöneticilerinden alınan bilgilerden ve basında yer alan haberlerden; Diizce'de Desa 
Deri Sanayi Tic. A.Ş. işyerinde çalışan işçilerin işyerine noter getirilerek sendikadan istifaya 
zorlandıkları, istifa etmeyenlerin işlerine 4857 sayılı İş Kanununun değişik maddeleri gerekçe 
gösterilerek son verildiği anlaşılmaktadır. 

1. Olayla ilgili olarak herhangi bir inceleme başlattınız mı? 

2. Bu işyerinde, 29 Nisan 2008 ila 5 Mayıs 2008 tarihleri arasındaki bir haftalık süre içinde 
işlerine son verilen işçi sayısı kaçtır? 

3. Son bir ayda işten çıkartılan işçi sayısı İş Kanununun 29 uncu maddesinde öngörülen toplu 
işçi çıkarma boyutuna ulaşmış mıdır? Ulaşmış ise, işte çıkartmalarda maddede öngörülen 
hükümlere uyulmuş mudur? 

4. Bazı işçilerin işten çıkartılma gerekçeleri arasında 4857 sayılı İş Kanununun; 

a. 17 nci maddesi (süreli fesih), 
b. 25/II-h bendi (II-Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: (h) 

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde 
yapmamakta ısrar etmesi.), 
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c. 25/11-d bendi (İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin 
başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykın hareket etmesi), 

d. 22 nci maddesi ( Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi) 

gösterilmektedir. 

5. Bu gerekçelerin gerçek gerekçe olduğunu düşünüyor musunuz? Gerçek gerekçenin işçilerin 
sendikaya üyeliğinden çıkmamaları olup olmadığını araştıracak mısınız? Gerçek böyle ise, 
anayasa ve yasalarda yer alan hükümlere aykın davranan işverenleri bu davranışlardan 
alıkoymak üzere ne gibi önlemler geliştirmeyi düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0-12.00-00-7/3630//t<S-o~ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 28/05/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6433 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Harun ÖZTÜRK'e ait 7/3630 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk ÇELİK . 
Bakan / 

EK : 1 yazı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ..HARUN ÖZTÜRK'ÜN 7/3630 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Düzce ilinde faaliyet gösteren Desa Deri Sanayi Tic. A.Ş. işyerinde son olarak 
8 işçinin fazla çalışma ücreti iddiasına istinaden 07/05/2008 tarihinde incelemeye başlanılmış 
olup, yapılan incelemenin değerlendirilmesine yönelik olarak görevli İş Müfettişi tarafından 
rapor yazımı devam etmektedir. 

İşyeri bilahare, Türkiye Kundura Sanayi, Deri ve Deriden Yapılan Her Türlü Eşya 
(Saraciye) Yapımı ve Debagat İşleri, Kürkçülük, Tutkal Sanayi vc Bağırsat İşleri İşçileri 
Sendikası Genel Başkanlığının 12/05/2008 tarih ve 209 ve 214 sayılı iki adet yazısında iddia 
edilen hususlara istinaden teftiş programına alınmıştır. Soru önergesinde yer alan hususlar bu 
teftiş kapsamında incelenmek üzere İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı'na intikal ettirilmiştir. 
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5.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, Adıyaman 'daki çocuk işçiliğine ilişkin sorusu ve 
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/3647) 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin 
Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında 182 sayılı 
sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 2001 yılında kabul edilmiştir. Bahsi 
geçen sözleşmede, en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin 18 yaş altındaki tüm çocuklar için 
yasaklanması ve ortadan kaldırılmasına yönelik ivedi ve etkin önlemlerin alınmasına ilişkin 
hükümler yer almaktadır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdürlüğü Çalışan Çocuklar Bölümü en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine ve özellikle kız 
çocuklann durumuna önem vererek çocuk işçiliğinin tamamıyla yok edilmesini hedefleyen 
"Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi" adlı bir program geliştirmiştir. Program 
bağlamında, "Çocuk İşçiliğine Karşı Toplumsal İşbirliği projesi", "Mevsimlik gezici ve geçici 
tarım işlerindeki en kötü biçimdeki çocuk işçiliğinin eğitim yoluyla sona erdirilmesi projesi", 
"Sokakta çalışan çocuklann eğitime yönlendirilmesi projesi" Bakanlıkça destek verilen 
projeler olmuştur. Bu kapsamda: 

1. Adıyaman ilinde "çocuk işçi" statüsünde yer alan kişi sayısı kaçtır? 

2. Yukarıda bahsi geçen projelerden, Adıyaman ilinde kaç çocuk yararlandırılmıştır? 

3. Adıyaman içerisinde bahsi geçen projelerden yararlandırılan çocuk işçilerin toplam 
çocuk işçilere oranı kaçtır? 

4. Adıyaman ve tüm ülke kapsamında, Bakanlığınızca çocuk işçiliğinin önlenmesi 
konusunda alınan ek önlemler var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖI'NA 

Şevket KÖSE 

Adıyaman Milletvekili 
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T.C. 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 13.SGB.0-12.00-00/610-//^30 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 13* fenan2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30/05/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/6527 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE'ye ait 7/3647 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. y 
Faruk ÇELİK 

EK : 1 yazı Bakan 

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KOSE'NIN 
7/3647 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Çocuk İşgücü istatistikleri Türkiye İstatistik Kunımu'nun Çocuk işgücü Anketlerinden 
elde edilmekte olup, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Onüçüncü Çalışma İstatistikçileri 
Konferansında benimsenen temel tanım ve kavramların kullanıldığı Hanehalkı İşgücü 
Anketleri, Ekim 1988'den itibaren düzenli olarak uygulanmaktadır. 

Çocuk İşgücü Anketi'nin amacı; Türkiye'de çalışan çocuklar konusunda ulusal bir veri 
oluşturmak ve çalışan çocukların hangi sektörlerde ve hangi çalışma koşullarında 
çalıştıklarını; sosyal, ekonomik ve demografik özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla bilgi 
derlemektedir. 

Bakanlığımız tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 182 sayılı sözleşmesinde 
belirtilen doğrultuda, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla çocuk işçiliğinin en kötü 
biçimlerinin, ortadan kaldırılmasına yönelik olarak "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin 
Zamana Bağlı Ulusal Politika ve Program Çerçevesi" hazırlanmıştır. Bu program ile çocuk 
işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetlerin, bütüncül, katılımcı vc 
takvimlendirilmiş bir ulusal program çerçevesinde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Program 
çerçevesinde çocuk işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler ve faaliyetler ile bunları 
uygulayacak kurum ve kuruluşlar ile sorumluluktan belirlenmiştir. 

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi'nin 
uygulanmasına destek vermek üzere kamu kurumları, işçi ve işveren konfederasyonlan ve 
sivil toplum kuruluşlan geliştirdikleri projeleri, 2005 yılı başından itibaren birçok ilimizde 
uygulamaya koymuşlardır. Adıyaman proje uygulanan pilot iller arasında yer almamaktadır. 
Ancak, çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalannın 81 ile yaygınlaştırılması vc 10 yıl içinde 
tüm Türkiye'de çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldınlması hedeflenmektedir. 

Hazırlanan bu program ile çocuklann çalışma yaşamına girmesinde temel nedenleri 
oluşturan yoksulluğun ortadan kaldınlması, eğitimin kalitesinin ve ulaşılabilirliğinin 
artırılması, toplumsal bilinç ve duyarlılığın artınlması gibi geniş kapsamlı tedbirlerle başta 
çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin 10 yıllık bir zaman periyodu 
(2005-2015 dönemini kapsamaktadır) içinde önlenmesini temel hedef olarak belirlenmiştir. 
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Programa göre öncelikli hedef gruplar "Sokakta Çalışma, Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma, Tarımda Aile İşleri Dışında, Ücret Karşılığı 
Gezici ve Geçici Tarım İşlerinde Çalışma" olarak belirlenmiştir. 

Bakanlığımızca çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda hâlihazırda yürütülen 
çalışmalar şunlardır: 

- ABD Çalışma Bakanlığı-Uluslararası Çalışma Bürosu'nun mali desteğiyle 
Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı-İîköğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 
1MPAQ firması tarafından yürütülen "Türkiye'de Eğitim Yoluyla Çocuk İşçiliğiyle 
Mücadele-(Tarladan Okula)" projesi. (2004-2008) 6 ilimizde (Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Elazığ, Ağrı, Mardin) proje ile; mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan veya çalışma riski taşıyan 
10.000 çocuğun çalışma hayatından alınarak uygun eğitim programlarına yönlendirilmesi, 
ailelerin istihdam imkanları ile sosyal yardım vc hizmetlere erişimlerinin artırılması, çocuk 
işçiliğinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda çocuklann, ailelerin ve toplumun 
bilinç ve duyarlılığının artınlması hedeflenmiştir. 

Aralık ayı sonu itibariyle proje kapsamında; toplam 7993 çocuğa ulaşılmış, 1408 
çocuk destek eğitimi faaliyetlerine katılmış, 1223 çocuğumuza hijyen paketleri dağıtılmış, 
3945 aile ile görüşme yapılmış, 67 aile bireyinin mesleki kurslara yönlendirilmesi sağlanmış, 

358 öğretmen ve okul idarecisinin katıldığı çocuk işçiliği konusunda eğitim programı 
" düzenlenmiştir. 

- Yine, Avrupa Birliği fınansıyla Hak-İş ve Türk-İş Konfederasyonlannın yürütücü, 
Bakanlığımızın iştirakçi olduğu "Medya Örgütlenmesi Yoluyla Çocuk İşçiliğine Karşı 
Farkındalık Geliştirme Projesi" İzmir, Antalya ve Gaziantep illerinde sürdürülmektir. Proje 
ile; çocuklann refah düzeyinin artınlmasına ve zorla çocuk çalıştırmanın önlenmesine 
katkıda bulunmak, çocuklar için daha koruyucu ortamlar sağlanması için sosyal ortaklar 
arasındaki işbirliğini geliştirmek ve çocukların eğitim imkanlarına ulaşımını kolaylaştınnak 
için çok taraflı mekanizmalar oluşturmak suretiyle toplumun bütün kesimlerinde görsel ve 
yazılı medya yolu ile kapasite geliştirilmesi ve farkındalığın artınlması amaçlanmıştır. 

6.- Zonguldak Milletvekili Ali ihsan Köktürk 'ün, destek primlerini ödeyemeyen emeklilere iliş-
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/3648) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk 
Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 

Ali İhsan KÖKTÜRK 
CHP Zonguldak Milletvekili 

28.01.2004 Tarih ve 25.360 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren 5073 Sayılı Kanunun 15. Maddesiyle 1479 Sayılı Kanunun ek 
20. Maddesinin 1. Fıkrası ile 3. Fıkrasının 1. Cümlesi değiştirilerek, "Bu kanuna 
göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, 24. Maddenin (1) numaralı bendinde 
belirtilen çalışmalanna devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya 
başlayanların sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın 
bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlandığı tarihi takip eden aybaşından 
itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil yüzde 10 oranında sosyal güvenlik 
destek pirimi kesilir. Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık veya 
malullük aylığı bağlananlardan 24. üncü maddenin (1) numaralı bendinde 
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bel i r t i len k a p s a m d a ç a l ı ş m a y a baş layan la r , ç a l ı ş m a y a baş lad ık la r ı ayı t ak ip eden 
ay baş ından i t ibaren ça l ı şma la r ın ın sona erdiğ i ay dahi l , bu k a n u n u n 50. 
M a d d e s i n e g ö r e b e l i r l e n e n 12. Ge l i r ba samağ ın ın y ü z d e 1 0 ' u o r an ında sosya l 
g ü v e n l i k des tek p i r imi ö d e r l e r " h ü k m ü get ir i lmişt i r . 

A n c a k ; d ö r t k i ş i l ik b i r a i lenin 'aç l ık sınırı' k a b u l ed i len asgar i g ıda 
h a r c a m a s ı şuba t fiyatlarıyla 7 1 4 . 9 Y T L ' y e , ' yoksu l luk s ınırı ' kabul ed i len d iğer 
ge r eks in imle r iy l e b i r l ik t e t o p l a m d a y a p m a s ı g e r e k e n asgar i h a r c a m a tutarı da 
2 b in 3 2 9 Y T L ' y e u laş t ığ ı b i r sü reç te emek l i l e r imiz in b ü y ü k b i r b ö l ü m ü 6 0 0 
Y T L c i v a r ı n d a m a a ş a l ıyor la r . N e r e d e y s e t a m a m ı y o k s u l l u k s ın ır ın ın a l t ında , 
y ü z d e 83 'ü ise aç l ık s ı n ı r ı n ı n a l t ında y a ş a m l a r ı n ı s ü r d ü r m e y e ça l ı ş ıyor lar . 

Siyasa l İk t ida r ın ız ın , e m e k l i m i z e y ü z d e 2 ' l ik z a m m ı r e v a gö rme le r i 
n e d e n i y l e , e m e k l i l e r i m i z h e r tür lü fiziki v e sağl ık sorun la r ın ı bir tarafa b ı raka rak 
e k iş yapa rak g e ç i m l e r i n i t e m i n e t m e gibi bir z o r u n l u l u k l a karşı karş ıya 
b u l u n u y o r l a r . , 

E k iş y a p a n e m e k l i l e r i m i z i n bu işte e lde et t ik ler i ge l i r i le a lmış 
o l d u k l a r ı e m e k l i m a a ş l a r ı n ı n t o p l a m ı dahi , y o k s u l l u k s ın ır ın ın ç o k al t ında 
k a l m a k t a d ı r . B u n e d e n l e , yuka r ıdak i yasa h ü k m ü uyar ınca , ça l ışan 
e m e k l i l e r i m i z d e n k e s i l e c e k sosya l güven l ik des tek p i r imin i , emek l i l e r imiz in çok 
b ü y ü k bir b ö l ü m ü ö d e m e k t e z o r l a n m a k l a d ı r . 

B u p i r imi ö d e y e m e d i ğ i . için on b in le rce e m e k l i m i z e , Sosya l G ü v e n l i k 
K u r u m u ' n c a , " S o s y a l G ü v e n l i k _ D e s t e k Pir iminiz i b u l u n d u ğ u n u z ay 
i çer i s inde ö d e m e d i ğ i n i z takt i rde , b o r c u n u z u n 1479 Sayı l ı K a n u n u n 5 3 . 
M a d d e s i n e g ö r e h e s a p l a n a r a k taraf ın ızdan tahsi l ed i l eceğ i" ş ek l inde 
i h t a rname gönde r i lmi ş t i r . H e r bir ih t a rnamedek i tu ta r la r 5 bin Y T L — 6 bin 
Y T L ' yi b u l m a k t a d ı r . 

S a d e c e Z o n g u l d a k ' t a b u şek i lde i h t a rname gönde r i l en e m e k l i sayıs ın ın şu 
ana k a d a r 3 3 0 0 ' ü b u l d u ğ u v e 10000 r akamın ı a şab i l eceğ i ta raf ımıza u laşan 
bi lgi ler a ras ındad ı r . 

Bu b a ğ l a m d a ; 

1. Z o n g u l d a k ' t a , bu ş ek i lde , 15 M a y ı s 2 0 0 8 ta r ih ine kadar , i h t a r n a m e 
gönde r i l en v e y a t ak iba ta u ğ r a y a n çal ışan emekl i say ı s ı kaç t ı r? 15 M a y ı s 
2 0 0 8 t a r ih ine k a d a r i h t a r n a m e g ö n d e r i l m e m e k l e b i r l ik te Sosya l G ü v e n l i k 
Des t ek P i r imi ö d e y e m e d i ğ i için borç lu b u l u n a n n c k a d a r e m e k l i m i z 
b u l u n m a k t a d ı r ? 

2. Sosya l G ü v e n l i k D e s t e k P i r imin i ö d e y e m e d i ğ i için borç lu bu lunan t üm 
T ü r k i y e g e n e l i n d e k i e m e k l i sayıs ı t op lamı ned i r ? 

3 . S a d e c e Z o n g u l d a k ö z e l i n d e 10 0 0 0 ' l e r l e , ü lke g e n e l i n d e ise 100 
0 0 0 ' l e r l e i fade o l u n a n v e he r birisi o r t a l a m a 5 — 6 bin Y T L c iva r ında 
borç lu b u l u n a n e m e k l i l e r i m i z g ö z ö n ü n d e b u l u n d u r u l d u ğ u n d a , n e r e d e y s e 
gene l b i r sosya l ya ra ha l i ne ge len bu so runun ç ö z ü m l e n m e s i için he rhang i 
bir ç a l ı ş m a n ı z v a r m ı d ı r ? O l a c a k m ı d ı r ? 

4 . Z a t e n g e ç i n e m e d i ğ i için b ü y ü k b i r özve r iy l e e k iş lerde ça l ı şan 
e m e k l i l e r i m i z bahs i g e ç e n r a k a m l a r ı nasıl ö d e y e c e k l e r d i r ? 

5. G e ç t i ğ i m i z a y l a r d a O k y a n u s l a r ö t e s inden ; " E m e k l i m i z e ç o k c ö m e r t 
d a v r a n d ı k l a r ı ve e m e k l i m a a ş l a r ı n ı n T ü r k i y e ' d e ç o k y ü k s e k 
o l d u ğ u n a d a i r " a ç ı k l a m a l a r d a b u l u n a n H a z i n e d e n S o r u m l u D e v l e t 
B a k a n ı S a y ı n M e h m e t Ş i m ş e k , y u k a r ı d a bahs i g e ç e n d u r u m d a n h a b e r d a r 
m ı d ı r ? Y o k s a bu k o n u d a , Bakan l ığ ın ız la , Say ın Ş i m ş e k ' i n so rumlu 
o l d u ğ u B a k a n l ı k a ras ında , h e r h a n g i b i r bilgi k o o r d i n a s y o n u eksikl iğ i mi 
s ö z k o n u s u d u r ? 
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T C . 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı 
Konu 

B.13 .SGB.0.11.00.00-610//Çfty 
Yazılı Soru Önergesi 

3 •'•Tmm 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA" 

İlgi : 30/05/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6527 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK'e ait 7/3648 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Z O N G U L D A K MİLLETVEKİLİ ALİ İHSAN K Ö K T Ü R K ' Ü N 7/3648 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Zonguldak ilinde 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta olanlardan % 10 
sosyal güvenlik destek primi kesilmek suretiyle çalışan 2.713 sigortalı bulunmaktadır. Bu 
sigortalılardan sadece 25' inin Kuruma geçmiş dönem prim ve ceza borcu olduğu ve 
kesintilerinin devam ettiği tespit edilmiştir. 

Tüm Türkiye genelinde ise, 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta olanlardan 
% 10 sosyal güvenlik destek primi kesilmek suretiyle çalışan 335.050 sigortalı bulunduğu, 
bunlardan sadece 14.889 sigortalının Kuruma geçmiş dönem prim ve ceza borcu olduğu ve 
kesintilerinin devam ettiği anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan; 26/5/2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5763 sayılı "İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun"un 27 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna geçici 24 üncü madde eklenmiş olup prim 
ve sosyal güvenlik destek prim borçlarının bu maddenin yürürlüğe girdiği (26/5/2008) tarihten 
itibaren iki ay içerisinde yazılı olarak başvurulması kaydıyla, peşin veya yirmidört aya kadar 
eşit taksitler halinde ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 

Buna göre, sigortalı veya hak sahibinin borcunu peşin ödemeyi tercih etmesi 
durumunda, borç aslının tamamı ile başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik 
mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının 
%15' in in başvuru tarihini takip eden bir ay içerisinde ödemesi halinde, gecikme cezası ve 
gecikme zammının kalan % 85 ' i , taksitle ödemeyi tercih etmesi durumunda ise, borç 
asıllarına başvurunun yapıldığı ay sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili 
hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının, oniki aya kadar olan 
taksitlendirmelerde %55 ' i , yirmidört aya kadar olan taksitlendirmelerde %30 'unun terkin 
edilmesi suretiyle ödeme kolaylığı getirilmiştir. 

Zonguldak ilinde 31/5/2008 tarihi itibariyle; 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı 
olanlardan borcu bulunan 7.605 kişi. bulunmakta olup, toplam borç miktarı 
102.419.900,70.-YTL'dir. 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olanlardan borcu bulunan 
566 kişi olup, toplam borç miktarı 625.095,4l . -TL'dir . 

EK : 1 yazı 
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Aşağıdaki sorulanının Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN larafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. i£../05/2008 

Prof.Dr. Zeki ERTUGAY 
Erzurum Milletvekili 

Seçim çevrem olan Erzurum ilindeki Büyükşehir Belediyesi ve alt kademe belediyelerine 
ait 1999 — 2008 Nisan talihleri arasındaki stopaj ve diğer borçlan ile bu borçların tahsil 
edilen miktarları ile ilgili olarak; 

1- 1999-2004 nisan tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi ve alt kademe 
belediyelerinin borcu ne kadardır? Ne kadarı tahsil edilmiştir? 

2- 2004 nisan - 2008 nisan ayı tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi ve alt kademe 
belediyelerinin borcu ne kadardır? Ne kadarı tahsil edilmiştir? 

3- Bu borçların yeniden yapılandırılması düşünülmekle midir? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GİB.0.82/8211-752 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

04 . 07 .ZUU8* 6 7 0 3 7 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BA ŞKA N LIĞIN A 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30.0S.2008 tarih ve 
A.01.0.GNS.O.I0.00.02-6527 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Prof. Dr. Zeki E R T U G A Y ' ı n tarafıma tevcih ettiği 7/3671 
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 dolayısiylc, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, 
muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine 
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7.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Erzurum 'daki belediyelerin borçlarına ilişkin sorusu 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/3671) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazımgelen diğer hususları ifşa 
edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nefine kullanamazlar" hükmü yer 
almakladır. Aynı prensip 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
107 nci maddesinde de korunmuştur. 

Bu nedenle, soru önergesine konu olan belediyenin vadesi geçmiş veya vadeye 
bağlanmış vergi borçları hakkında bilgi verilmesi, Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi ile 
6183 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler dikkate alındığında mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

8.-istanbul Milletvekili Hüseyin Mert 'in, gençlerin eğitimi ve istihdamı ile ilgili bir araştırmaya 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Faruk Çelik'in cevabı (7/3701) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOÜAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 20.05.2008 

DSP İstanbul Milletvekili 

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Mcrkezi'nin (BETAM) 
yaptığı araştırma. Türkiye'de 15-19 yaş grubundaki 6.3 milyon gençten 3.5 milyonunun okulu 
kayıtlı olmadığı haberleri yazılı ve görsel basınımızda yer almaktadır. 

Bu nedenle: 

1-Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2006 Hane Halkı İş Gücü Anketi verilerine dayanılarak 15-
19 yaş grubuyla ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarını açıklayan BETAM, Türkiye'de 15-11 
yaş grubundaki 6.3 milyon gençten 3.5 milyonunun okula kayıtlı olmadığı, Bu yaş 
grubundaki erkeklerin 1.6 Milyonunun ( % 50). kızların ise 1.9 milyonun (% 61) okula 
kayıllı olmadığı iddiaları doğru mudur? 

2-Araştırmaya göre. eğitime devam etmeyen 1.6 milyon genç erkeğin I milyonu. 1.9 milyon 
genç kızın ise 1.3 milyonu ilköğretim veya daha düşük seviyede eğilim alırken kızların 
aleyhine olan bu eğitim farkı lise seviyesinde dc gösterdiği iddialarını da gö/ önüne alırsak 
kızlarımızın eğitim seviyelerini yükseltmek için çalışmalarınız olacak mıdır? Olacaksa 
çalışmalarınız liflerdir? 

3- 15-19 yaş grubunda işgücüne katılan 1.7 milyon genç bulunurken, gençlerin yaklaşık 200 
bini hem çalışıyor, hem okuyor. İşgücüne katılan gençlerin zor koşullarla karşı karşıya 
bulunduğu bir gerçektir. Hu durumda olan gençlerimiz için yaşam şartlarını kolaylaştıracak 
önlem almayı düşünüyor musunuz? 

4- Bu yaş grubunda çalışan gençlerimizin %X2"si herhangi bir sosyal sigorta sistemine kayıtlı 
bulunmadığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu gençlerimizin sosyal güvenceye 
kavuşmaları için çalışmalarınız olacak mıdır? ". ' 
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5-BETAM'ııı araştırmasına göre, aile işinde çalışan gençlerin, tarımda %75'i . tarım dışında 
ise yüzde 73'i.i haftada 40 saat veya daha la/la çalışmak zorunda kalırken 1.4 milyon kız vc 
600 bin genç erkek ne okula gidiyor, ne çalışıyor, nc de iş arıyorlar iddiaları doğru mudur? Bu 
acı tablo karşısında hükümetinizin nc gibi önlemleri olacaktır? 

' T C . .;• ; 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610//?£3 0 „ „ x - , 

Konu : Yazıl, Soru önergesi - 0 3 3 7 2 1 3 *-> 20» 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30/05/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6634/14004 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Hüseyin MERT'e ait 7/3701 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk ÇELİK 
EK : 1 yazı Bakan 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN MERT'İN 7/3701 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere, ulusal mevzuatımızda çocuk ve gençlerin istihdamına yönelik oldukça 
kapsamlı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kapsamda, 4857 sayılı İş Kanunu'nda da; 
çocuklann asgari çalışma yaşı, çalıştırma yasağı, çalışma süreleri, çalışma yaşamında 
korunması, işe başlamadan önce almaları gereken sağlık raporu, çocuklann ağır ve tehlikeli 
işler ile gece çalışmasını yasaklayan hükümler ve bu hükümlerin etkili bir şekilde 
uygulanması için cezai yaptırımlar bulunmaktadır 

Kamu oyunda "İstihdam Paketi" olarak bilinen ve 26/05/2008 tarih, 26887 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı "İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" hükümleri uyannea 18 yaşından büyük ve 29 
yaşından küçük olanlar ile kadınlann teşvik amacıyla uygulanan prim indirimi; İşe alınan 
kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki gençlere ait SSK primleri, 5 yıl boyunca İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşılanacak. Buna göre, kadınlar ve gençlerin, işverene ait sigorta priminin 1 inci 
yıl için yüzde 100'ü, 2 nci yıl için yüzde 80'ini, 3'üncü yıl için yüzde 60'ı, 4 üncü yıl için 
yüzde 40'ı, 5 inci yıl için yüzde 20'si İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 

Aynca ağır ve tehlikeli işlerde calıştınlacaklarda, mesleki eğitim şartı aranacak, 
mesleki eğitim almamış işçiler; 16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar da olduğu gibi 
ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırmayacaklar. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışan Çocuklar Birimi tarafından 
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 182 sayılı sözleşmesinde belirtilen doğrultuda, ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlann katkılanyla çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin, ortadan 
kaldınlmasına yönelik olarak "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Ulusal 
Politika ve Program Çerçevesi" hazırlanmıştır. Bu program ile çocuk işçiliğinin ortadan 
kaldınlmasına ilişkin faaliyetlerin, bütüncül, katılımcı ve takvimlendirilmiş bir ulusal 
program çerçevesinde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Program çerçevesinde çocuk 
işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler ve faaliyetler ile bunlan uygulayacak kurum ve 
kuruluşlar ile sorumlulukları belirlenmiştir. 
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Çocuk işgücüne yönelik yapılan araştırma sonuçlarına bakıldığında da ülkemizde 
çalışan çocuk sayısında yıllar itibarıyla belirgin bir azalmanın olduğu görülmüştür. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1994, 1999 ve 2006 yıllarında Çocuk İşgücü 
Anketi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar karşılaştırıldığında, yıllar itibariyle ekonomik işlerde 
çalışan çocuklann oranında büyük düşüşler gözlenmektedir. 6-17 yaş grubunda 1994 yılında 
ekonomik işlerde çalışan çocuklann oranı %15,2 iken bu oran 1999 yılında %10,3 'e 2006 
yılında ise %5,9 'a düşmüştür. 

6-17 yaş grubunda ekonomik işlerde çalışan çocuklann sektörel dağılımına 
bakıldığında ise bu çocukların %40,9 'u tarım, %28,3 'ü sanayi, %21,4 'ü ticaret, %9,3 'ünün ise 
hizmet sektöründe çalıştığı görülmektedir. 

Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından hâlihazırda yürütülen çalışmalar şunlardır; 

'Tü rk iye ' de Eğitim Yoluyla Çocuk İşçiliğiyle Mücadele - (Tarladan Okula)" projesi, 
proje ile; mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan veya çalışma riski taşıyan 10.000 çocuğun 
çalışma hayatından alınarak uygun eğitim programlanna yönlendirilmesi, ailelerin istihdam 
imkanlan ile sosyal yardım ve hizmetlere erişimlerinin artınlması, çocuk işçiliğinin çocuklar 
üzerindeki olumsuz etkileri konusunda çocuklann, ailelerin ve toplumun bilinç ve 
duyarlılığının artırılması hedeflenmiştir. 

"Medya Örgütlenmesi Yoluyla Çocuk İşçiliğine Karşı Farkındalık Geliştirme 
Projesi". Proje ile; çocuklann refah düzeyini arttırmasına vc zorla çocuk çalıştırmanın 
önlenmesine katkıda bulunmak, çocuklar için daha koruyucu ortamlar sağlanması için sosyal 

ortaklar arasındaki işbirliğini geliştirilmek vc çocuklann eğitim imkanlanna ulaşımını 
kolaylaştırmak için çok taraflı mekanizmalar oluşturmak suretiyle toplumun bütün 
kesimlerinde görsel ve yazılı medya yolu i le kapasite geliştirilmesi ve farkındalığın artınlması 
amaçlanmıştır. 

08/05/2008 tarihli vc 26870 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 5754 sayılı kanun ile 
yapılan değişikler sonucunda toplumun tüm kesimleri sosyal güvenlik kapsamına alınmış ve 
getirilen hükümlerle; "ayın bazı günlerinde kısmi çalışanlar (esnek çalışma) için ayın kalan 
günlerini isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlama imkanı getirilmesi", "18 yaşın 
altında bulunanların tamamının Devletin ödeyeceği primlerle genel sağlık sigortası kapsamına 
alınması" ve "tarım sektöründe çalışanlann Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla asgari prime 
esas günlük kazancın 30 katı yerine 15 katı esas alınarak (her yıl birer puan artınlmak 
kaydıyla) sigortalı kapsamına alınmalan ve 30 katı yerine 15 katı üzerinden prim ödeyerek 30 
gün üzerinden sigortalı sayı lmalan" öngörülmüştür. 

Ülkemizde ortaöğretim isteğe bağlı olup, İlköğretimde okullaşmamış öğrenci sayısı ise 
78.261 'i erkek ve 195.373'ü kız olmak üzere toplam 273.634'dür. 

Kızların okullaşma oranını artırmak için; 17.06.2003 tarihinde Kız Çocuklannın 
Okullaşmasına destek kampanyası (Haydi Kızlar Okula kampanyası) başlatılmıştır. 
Kampanya, Milli Eğitim bakanlığı ve UNİCEF iş birliğinde ilgili kamu kurumları ve sivil 
toplum kuruluşlarının da katkıları ile yürütülmektedir. 

Diğer taraftan, yoksulluk nedeniyle okul çağındaki çocuklannı okula gönderemeyen 
veya okuldan almak zorunda kalan ailelere, çocuklannın okula devam etmeleri şartıyla 
ekonomik destek vermek üzere düzenli nakdi yardım yapılarak yürütülen bir sosyal yardım 
programı olan Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) uygulaması başlatılmış olup, ödemeler, kadının 
aile ve toplum içindeki konumunun güçlendirilmesi amacıyla doğrudan annelere 
yapılmaktadır. ŞNT eğitim yardımı için ilköğretim 1 inci sınıf ile lise son sınıf arasında okula 
giden çocuklann, iki ay arka arkaya 4 gün ve üzeri (okulun açık olduğu gün sayısı üzerinden 
% 20 ve fazlası gün) devamsızlık sınınnı aşmayacak şekilde eğitimlerine devam etmeleri 
gerekmektedir. Ayrıca, ders kitaplan ücretsiz dağıtılmakta, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı aracılığıyla giyim, kırtasiye ihtiyaçlan karşılanmaktadır. 

2008 yılının ocak ayı içinde toplam aktif 1.455.959 öğrenciye 59.2 milyon YTL 
kaynak aktanlarak ŞNT eğitim desteği verilmiştir. 

Eğitime % 100 destek Projesi çerçevesinde desteklenmesine karar verilen Doğunun 
Parlayan Yıldızlan Projesi ile başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bu bölgeler 
dışında kalan ve fazla göç alan pilot seçilen illerde; hayat boyu öğrenme ilkeleri 
doğrultusunda toplumu olumsuz etkileyen (töre, terör, göç v.b.) olaylann önüne geçebilmek 
için kadınlanmızı ve genç kızlanmızı toplumsal sorunlara duyarlı, annelik ve kız kardeşlik 
yetilerini geliştirerek, onlann sosyal statülerini yeniden tanzim edecek, meslek sahibi 
olmalannın önündeki engelleri ortadan kaldıracak eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak, 
eğitimlerinin sürekliliğini sağlamak ve eğitim sonrasında kariyer ve istihdam imkanlannı 
artırarak bölgesinde rol model olmalannı sağlamak amaçlanmıştır. 
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9. - Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, iş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin sorusu ve 
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/3721) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Aşağıda yer alan soruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Ankara Çubuk i lçesinde 15.05.2008 tarihinde bir süt fabrikasında meydana gelen patlamada 2 

kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştır. Patlamanın fabrikanın buhar kazanının bulunduğu 

yerde meydana geldiği belirtilmiştir. Son günlerde benzer iş kazaları çok sık gündeme gelmektedir. 

Özel l ik le Tuzla Tersanes i 'nde yaşanan işçi ölümlerinin ardından yaşanan bu patlama kamuoyunda iş 

güvenl iği ve işçi sağlığı konularının tekrardan sorgulanmasına yol açmıştır. Gerek imza attığımız 

uluslar arası anlaşmalar gerekse de anaysal ilkelerimiz çerçevesinde iş v e işçi güvenliğini tam bir 

şekilde sağlamak Devlet in bir görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi sırasında maddi imkânların 

sınırlılığı gibi konular göz önüne bile alınmamalıdır. Bu çerçevede; 

1. Çalışma ortamında iş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanabilmesi için hem işçilerin, 

hem işverenlerin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi son derece önemlidir. Türkiye'de iş vc 

işçi güvenliği konusundaki eğitimler kim ya da kimler tarafından, ne sıklıkla 

verilmektedir? 

2. Bu eğitimlerin gerekli ciddiyette verilip verilmediğinin denetimi nasıl 

gerçekleştirilmektedir? 

3. Her tür çalışma yerinin iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda uygun ortamlar olup 

olmadığının denetimi nasıl gerçekleştirilmektedir? 

4. Bu denetimler eğer gerekli ciddiyette gerçekleştiriliyorsa, halen neden bu kadar sık "iş 

kazası" gerçekleşmektedir? 

5. 2007 yılından bugüne dek iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda denetlenen iş yeri 

sayısı kaçtır? 

6. 2007 yılından bugüne dek iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli koşulları 

taşımadığı gerekçesi ile uyarılan ya da kapatılan iş yeri sayısı kaçtır? 
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T.C. 
Ç A L I Ş M A VE S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0-12.0O-OO-7/258ü//y>?/ _ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 3 famız 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30/05/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6640 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'a ait 7/3721 Esas No ' lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : 1 yazı 

ADANA MİLLETVEKİLİ NEVİN GAYE E R B A T U R ' U N 7/3721 ESAS NO 'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

4857 sayılı İş Kanunu 'nun 77 nci maddesinde: "İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız 
bulundurmak, işçiler de iş sağlığı vc güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla 
yükümlüdürler. 

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını 
denetlemek, işçileri karşı karşıya bulunduktan mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal 
hak ve sorumluluklan konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini 
vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir." denilmektedir. Kanunda bahsi geçen 
yönetmelik, "Çalışanlann İş Sağlığı vc Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik" adı altında Bakanlığımızca düzenlenmiş olup, 07/04/2004 tarih ve 25426 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu Yönetmelik 'de; işverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri, eğitimin amacı, 
eğitim programlannın belirlenmesi, düzenlenmesi, konulan, içeriği, eğitimi verebilecek kişi 
ve kuruluşlar v.b. konulara yer verilmiştir. Yönetmeliğin "Eğitimi Verebilecek Kişi ve 
Kuruluşlar" başlıklı 15 inci maddesinde; 

"İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde; uzmanlık konulanna göre, iş güvenliği ile görevli 
mühendis veya teknik eleman ile işyeri hekiminden yararlanılacağı gibi, verilecek eğitimin 
çeşidine göre, bu hizmeti veren veya vermeye yetkili kurum, kuruluş ya da firmalardan, 
eğitim amaçlı merkezlerden, işçi veya işveren kuruluşlannca kurulan eğitim vakıflarından, 
işveren ve işçi kuruluşları veya bunlar tarafından birlikte oluşturulan ortak eğitim merkez ve 
birimlerinden, iş sağlığı ve güvenliği konulannda İş Müfettişi olarak görev yapmış olanlardan 
yararlanılabilir. Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması durumunda çalışanlara 
verilecek eğitimin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlan kapsayacak 
şekilde uygulanmasından işveren sorumludur" hükmü yer almaktadır. İlgili maddeden de 
anlaşılacağı üzere eğitim verme yükümlülüğü işverenlere aittir. 
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3146 sayılı Çalısına ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun" un 4947 sayılı kanunun 24 üncü maddesi ile değişik 30 uncu maddesi gereği 
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim vc Araştırma Merkezi" bağlı kuruluş olarak yer almıştır. 
Söz konusu merkez, işverenlerin talepleri doğrultusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerini düzenlemekte, eğitici olarak çoğunlukla Bakanlığımız iş müfettişleri ile 
konusunda uzman kişiler görevlendirilmektedir. 

Eğitim konusu yukarıda da açıklandığı gibi işverenin sorumluluğunda olmakla birlikte, 
Bakanlığımız iş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumsal duyarlılaştırma ve bilgilendirmeyi 
sağlamak için başta sosyal taraflar olmak üzere diğer paydaşları da kapsayan birçok seminer 
ve toplantı düzenlemektedir. Son yıllarda özellikle uyumlaştınlan AB mevzuatının getirdiği 
yeniliklere ve bu kapsamda yayımlanan Yönetmelikler kapsamındaki faaliyetlerimiz Ekte yer 

alan tabloda özetlenmiştir. 
"Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik" in "Ölçme vc Değerlendirme" başlıklı 16 nci maddesinde; 
"Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme 

sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek yeni eğitime ihtiyaç duyulup 
duyulmadığına karar verilir" hükmü bulunmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere eğitimin 
ölçme ve değerlendirmesi işverenlerce yapılmakla birlikte, işyerinde yapılan teftişler sırasında 
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenmektedir. ... 

İşyerlerinin teftişi Bakanlığımız İş Müfettişleri tarafından, her yıl hazırlanarak Bakan 
Onayı ile uygulamaya konulan aylık teftiş programlan gereğince çeşitli sektörlerden işyerleri, 
çalışma hayatı ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre, iş sağlığı ve güvenliği 
ile işin yürütümü yönlerinden denetlenmektedir. Türkiye genelinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
yönünden yapılan tüm bu programlı denetimlerde amaç, proaktif yaklaşım çerçevesinde, 
işyerlerinde olabilecek meslek hastalığı ve iş kazalannı önlemeye yöneliktir. 

Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sanayi vc Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 3146 Sayılı Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunu hükümleri uyannea, 
çalışma hayatının teftiş ve denetimini Türkiye çapında görev yapan 302 sosyal, 257 teknik 
olmak üzere toplam 559 İş Müfettişi tarafından yürütmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden 2007 yılında 10.625 genel teftiş, 1.231 kontrol teftişi 
ve 15.644 inceleme teftişi olmak üzürü toplam 27.500 teftiş yapılmıştır. 

Programlı teftişler dışında, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri de dahil olmak 
üzere, kurma izni, işletme belgesi ve diğer bireysel şikayet konulan da mevcut müfettiş 
kadrosu ile incelenmektedir. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği Müktesabatının Üstlenilmesine 
İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde, Avrupa Birliği Konsey Direktifleri de esas 
alınarak 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca yeni yönetmelikler çıkarılmış olup, bu yeni 
yönetmeliklerde yer alan yeni yaklaşımlar çerçevesinde Bakanlığımız tarafından sosyal 
taraflann da etkin katılımı sağlanarak, sektör bazında "Proje Teftişleri" yürütülmeye 
başlanılmıştır. Proje teftişlerindeki amaç, iş kazalannın ve meslek hastalıklarının 
önlenebilmesi için gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak, işyerlerindeki 
ortak genel problemleri belirlemek ve tüm ilgili taraflann da katılımıyla bu sorunlara çözüm 
önerileri ve tedbirleri ortaya koymak ve sektör ile ilgili veri toplamaktır. Proje teftişleri 
amacıyla sektör seçiminde de, iş kazalannın veya meslek hastalıklarının yoğun olduğu 
sektörler öncelikli olarak ele alınmaktadır. 

İş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili İş Müfettişleri tarafından 
(Teknik), iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak 
incelenmektedir. Yapılan bu incelemelerde, meydana gelen kazanın sebepleri, bu ve benzeri 
kazaların bir daha meydana gelmemesi bakımından alınması gerekli tedbirlerin neler olduğu 
ayrıntılı olarak araştınlmakta ve incelenmektedir. Bakanlığımız, iş kazalan ve meslek 
hastalıklarının meydana gelmemesi, sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı tesis edilmesi ile iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünün başta konu ile ilgili sosyal taraflar olmak üzere, toplumun her 
kesiminde oluşturulması için gerekli her türlü çalışma ve hassasiyeti göstermektedir. 

4857 sayılı İş Kanunun 77 nci maddesi gereği işyerlerinde önlem alma yükümlülüğüne 
sahip işverenler olmak üzere, tüm sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri ile birlikte koordineli 
bir çalışma ile istenilen sonuca ulaşılması mümkün olacaktır. 

4857 Sayılı İş Kanununda yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve 
yapılan denetimlerdeki uyanlara rağmen gerekli düzenlemeleri yapmayan işveren veya 
işveren vekillerine mevzuatımızla belirlenen kurallar çerçevesinde, idari para cezası, işin 
durdurulması ve işyerinin kapatılması müeyyideleri uygulanmaktadır. 2007 yılında kapatma 
ve durdurma talep edilen işyeri sayısı 2 3 ' dür. 
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Türkiye'de Iş Sağlığı ve 
Güvenliğinin 
Güçlendirilmesi Projesi 
FazI 

(AB İdari ve Mali İşbirliği 
kapsamında) 

Türkiye'deki iş sağlığı ve 
güvenliği standartlarını, AB 
standartlarına uydurmak, 

Özellikle küçük vc orta ölçekli 
işletmelere odaklanarak, 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
kural ve yönetmeliklerinin 
uygulanması için etkili ve verimli 
bir sistemin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak 

2004-2006 
Kurumsal 
kapasitenin 
artınlması 

-işçi ve işveren 
sendikalan 
-İlgili kamu 
kuruluşları, 
-Sivil toplum 
kuruluşları 

89/391/EEC 
ve diğer yavru 
direktifler 

- 10 ilde sosyal taraflara ve diğer 
paydaşlara yönelik güvenlik kültürü 
seminerleri 
-İşveren sendikalan temsilcilerine yönelik 
çalıştay 
-İşçi sendikalan temsilcilerine yönelik 
çalıştay 
-Sosyal taraflara ve diğer paydaşlara 
yönelik eğitimler (Not: Etkinliklerde 
89/391/EEC başta olmak üzere AB 
mûktesebatı kapsamındaki konular ele 
alınmıştır) 
-Basılı ve görsel materyallerin 
hazırlanması ve dağıtılması 

Kişisel Koruyucu 
Donanımların (KKD) 
Piyasa Gözetimi ve 
Denetiminin 
Güçlendirilmesi Eşleştirme 
Projesi 

Türkiye'de' kişisel koruyucu 
donanımlann piyasa gözetimi ve 
denetiminin güçlenidirlmesi. 

2005-2006 
Kurumsal 
kapasitenin 
artınlması 

-KKD İmalatçılan ve 
İthalatçıları 
-Tüketici Demekleri 
-İşçi ve işveren 
sendikalan 

89/6567EEC 
89/686/EEC 

-Sosyal taraflara ve diğer paydaşlara 
yönelik eğitimler ve duyarlılaştırma ve 
bilinçlendirme seminerleri 
-Paydaşların yapmış olduğu etkinliklere 
İSGGM ve İSĞÜM'den uzman katkısı 
-Basılı ve görsel materyallerin 
hazırlanması ve dağıtılması 

işyerlerinde Iş Sağlığı ve 
Güvenliği Şartlarının 
İyileştirilmesi Projesi (IPA 
kapsamında) 

Çalışanların çalışma yaşamındaki 
sağlık ve güvenlik şartlarının 
iyileştirilmesi ve ilgili AB 
müktesebatının Türkiye'de 
uygulanmasının sağlanması 

(özellikle maden, metal ve inşaat 
sektörü odaklı) 

2008-2010 
Kurumsal 
kapasitenin 
artınlması 

-işçi ve işveren 
sendikalan 
-İlgili kamu 
kuruluşları. 
-Sivil toplum 
kuruluştan 
-İnşaat, maden ve 
metal sektöründeki 
işverenler ve işçiler 

89/391/EEC 
ve diğer yavru 
direktifler 

Iş tanımı (ToR) hazırhklan.. .devam 
etmektedir. Proje bileşenleri kapsamında 
sosyal taraflara yönelik birçok eğitim ve 
duyarlılaştırma faaliyeti yer almaktadır. 

Avrupa Iş Sağlığı ve 10 ülkedeki ISG eğitim ve 2005-2007 -işçi ve işveren 89/391/EEC Avrupa ISG Eğitim ve Öğretim standardı 



Güvenliği Eğitim ve 
Öğretim Bilgi Ağı-
ENETOSH Projesi 

öğretimini bir standarda 
ulaştırılması 

-

sendikalan 
-Üniversiteler 
-İlgili kamu 
kuruluşları, 
-Sivil toplum 
kuruluşları 

"httpj"ww\v.eneıosh.net%eİKora'show p 
aue.Dhp' c-134' nr-T Ikm-MO/i.html" 

Güvenliği Eğitim ve 
Öğretim Bilgi Ağı-
ENETOSH Projesi 

öğretimini bir standarda 
ulaştırılması 

-

sendikalan 
-Üniversiteler 
-İlgili kamu 
kuruluşları, 
-Sivil toplum 
kuruluşları 

adresinde katılımcı 10 ülke dilinde proje 
biümini takiben (2007 sonu) 
yayımlanmıştır. 

Türkiye'nin Avrupa ISG 
Ajansı (OSHA)'na 
üyeliğinin desteklenmesi 
PİIAREIV Projesi 

Türkiye'nin, Avrupa ISG Ajansına 
üyeliğinin desteklenmesi 

2006-2007 

-

-işçi ve işveren 
sendikalan 
-Bakanlıklar 
- Meslek örgütleri 
-Gönüllü kuruluşlar 

89/391/EEC 
ve diğer yavru 
direktifler 

- Ulusal Ağ Üyeleri toplantılan 
- Ajans'm Türkiye İnternet Sitesi 
-Sağlıklı İşyerleri Girişimi Kampanyası 
- Avrupa İSG Haftası kapsamında -
•2006 Genç Çalışanlan semineri 
•2007 Kas İskelet Sistemi Hastalıklım 
semineri 

TAIF.X (Teknik Destek ve 
Bilgi Değişim Ofisi) 
SEMİNERİ 

GENEL AMACI UYGULAMA 
SÜRESİ 
/YILI 

PROJE SAHİBİ 
KURUMUN 
KAZAN LMLARI 

KATILIMCILAR İLGİLİ AB 
DİREKTİFİ 

SOSYAL TARAKLARA YÖNELİK 
FAALİYETLER 

İşyerinde Sağlık ve 
Güvenlik 

AB ISG Merauatı konusunda 
sosyal taraflann bilgilendirilmesi 
ve üye ülkelerdeki iyi uygulama 
örnekleri 

2004 (2 gün) Bilgi Alışverişi ÇSGB ilgili birimleri, 
İlgili Bakanlıklar, İşçi 
ve İşveren 
Sendikalan, 
Memur Sendikaları, 
Üniversiteler, Meslek 
örgütleri Sivil 
Toplum Kuruluşlan 

89/391/EEC 
89/686/EEC 
2000/39/EC 

Seminer 

Kişisel Koruyucu 
Donanımlann Piyasa 
Gözetimi Denetimi ve 
Onaylanmış Kuruluşlar 

AB ISG Mevzuatı konusunda 
sosyal taraflann bilgilendirilmesi 
ve üye ülkelerdeki iyi uygulama 
örnekleri 

2004 (2 gün) Bilgi Alışverişi ÇSGB ilgili birimleri, 
İlgili Bakanlıklar, İşçi 
ve İşveren 
Sendikalan, 
Memur Sendikalan, 
Üniversiteler, Meslek 
örgütleri Sivil 
Toplum Kuruluşlan 

89'686/EEC Seminer 

tSG Önleme Kültürü, ISG AB ISG Mevzuatı konusunda 2005 (2 gün) Bilgi Alışverişi 1 ÇSGB ilgili birimleri. 89/391/EEC Seminer 



Yönetim Sistemleri, Büyük 
Endüstriyel Kazalar ve 
Asbest 

sosyal taraflann bilgilendirilmesi 
ve üye ülkelerdeki iyi uygulama 
örnekleri 

ilgili Bakanlıklar, İşçi 
ve İşveren 
Sendikalan, 
Memur Sendikalan, 
Üniversiteler, Meslek 
örgütleri Sivil 
Toplum Kuruluşlan 

96/82/EC 
83/477/EEC 
91/382/EEC 
2003/18/EC 

Gürültü, Titreşim, Ekranlı 
Araçlar, İş Ekipmanları. 
Elle Taşıma, Biyolojik 
Ajanlar 

AB ISG Mevzuatı konusunda 
sosyal taraflann bilgilendirilmesi 
ve üye ülkelerdeki iyi uygulama 
örnekleri 

2007 (2 gün) Bilgi Alışverişi ÇSGB ilgili birimleri, 
İlgili Bakanlıklar, İşçi 
ve İşveren 
Sendikalan, 
Memur Sendikalan, 
Üniversiteler, Meslek 
örgütleri Sivil 
Toplum Kuruluşlan 

2003/10/EC 
2002/44/EC 
89/656/EF.C 
90/270/EEC 
90/269/EEC 
89/655/EEC 
95/63/EEC 
2001/45/EC 
2000/54/EC 

Seminer 

Kadın işçilerin korunması 
ve cinsiyet eşitliği 

AB ISG Mevzuatı konusunda 
sosyal taraflann bilgilendirilmesi 
ve üye ülkelerdeki iyi uygulama 
örnekleri 

2008 (2 gün) Bilgi Alışverişi ÇSGB ilgili birimleri, 
İlgili Bakanlıklar. İşçi 
ve İşveren 
Sendikalan, 
Memur Sendikalan, 
Üniversiteler, Meslek 
örgütleri Sivil 
Toplum Kuruluşlan 

89/391/EEC 
92/85/EEC 

Seminer 

I Ş B I R L I K L E R I GENEL AMACI UYGULAMA 
SÜRESİ 
/YILI 

PROJE S A H I B I 
K U R U M U N 
KAZAN LMLARI 

KATILIMCILAR I L G I L I A B 
D I R E K T I F I 

SOSYAL 
TARAFLARA/Y ARARLANTCliARA 
Y Ö N E L I K FAALİYETLER 

inşaatta Iş Sağüğı ve 
Güvenliği Kampanyası 
(tSGGM, İNTES ve Y O L -
İŞ işbirliği) 

Çalışanların uyumlaştınlan ISG 
mevzuatı, uygulamalan ve 
karşılaşılacak muhtemel riskler 
konusunda bilinçlenmelerim 
sağlamak, ış kazası sayısını ve 
kaza sonucunda meydana gelen 
maddi ve manevi zararlan 
azaltmak ve çalışanların meslek 
hastalıklanndan korunmalannı 
sağlamak 

2006-2007 

-

işçi ve işveren 
Sendikalan, 
Üniversiteler, Meslek 
örgütleri Sivil 
Toplum Kuruluşlan 

89/391/EEC 
92/57/EEC 
89/654/EEC 

-10 ilde düzenlenen bilinçlendirme 
seminerleri 
-Basılı ve görsel materyallerin 
hazırlanması ve dağıtılması 
-http://insaat.ise2m.20v.tr âdı ile 
kurulan web sitesi 

Madencilik Sektöründe Iş işverenlerin ve çalışanlara. 2007-2008 Maden işletmeleri 89/391/EEC -5 ilde düzenlenen bilinçlendirme 

http://-http://insaat.ise2m.20v.tr


Sağlığı ve Güvenliği 
Kampanyası (İSGGM ve 
TMMOB Maden 
Mühendisleri Odası 
İşbirliği) 

uyumlaştınlan ISG mevzuatı, 
uygulamaları ve karşılaşılacak 
muhtemel riskler konusunda 
bilinçlenmelerini sağlayarak; iş 
kazası sayısını ve kaza sonucunda 
meydana gelen maddi ve manevi 
zararları azaltmak çalışanların 
meslek hastalıklanndan 
korunmalarını sağlamak 

-

işçi ve işverenleri 
92/104/EEC 
92/91/EEC 

seminerleri 
-Basılı ve görsel materyallerin 
hazırlanması ve dağıtılması 
-httD://maden.is22m.eov.tr adı ile 
kurulan bir web sitesi 

Verimlilik Kapsamında Iş 
Sağlığı ve Güvenliği 
(İSGGM ve MPM İşbirliği) 

Verimlilik kapsamında iş sağlığı ve 
güvenliği ile ergonomi alanlarında 
Türkiye'nin gerelcsinûnleri 
doğrultusunda çeşitli araştırma ve 
eğitim faaliyetlerinde işbirliği 

2006-2008 

-

Çeşitli sektörlerden 
İşçi ve 
İşverenler 

89/391/EEC Farklı hedef gruplara farklı -eğitim 
modülleri uygulanmaktadır (7 ilde 
gerçekleştirildi) 

Tersanelerde Iş Sağlığı ve 
Güvenliğinin Geliştirilmesi 
(İSGGM, ÇASGEM, DOK-
İŞ ve GİSPİR İşbirliği) 

Tersanelerde önleme 
politikalarının geliştirilmesi, iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünün 
oluşturulması,'kalıcı ve sistematik 
iyileşme sağlanması, ilgili taraflara 
rehberlik edilmesi, iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden yeni 
yaklaşımın etkin kılınması 

2008-2010 

- -

Gemi inşa Sanayi 
Asıl İşverenler 
Alt işverenler 
İSG profesyonelleri 
ve Mühendisler 
İşçiler 

89/391/EEC 
ve diğer yavru 
direktifler 

-Eğitim 
-Tersanelerde risk değerlendirmesi 
çalışmaları 
-İşyeri ölçüm ve analizleri 
-KKD piyasa gözetimi denetimi 

İSGGM ve Almanya BGAG 
Dresden Akademi İşbirliği 
Protokolü 

Genel Müdürlük uzmanları ve 
eğiticilerinin mtelilderinin 
geliştirilmesi, uluslararası 
normlara uygun, kaliteli ve etkin 
seviyede ortak eğitimler ve projeler 
yürütmek ve bugüne kadar 
gerçekleşen işbirliğini geliştirerek 
sürdürülmesi 

2006-2009 
Personel eğitimi 

Kamu kuruluşlan, 
İşçiler, 
İşverenler, 
İSG profesyonelleri, 
Mühendisler, 
Öğrencileri 

89/391/EEC 
vc diğer yavru 
direktifler 

-Interaktif eğitim teknikleri kullanarak 
farklı hedef gruplara farklı" eğitim 
modülleri uygulanmıştır (örnek 
çalışmalar), 

- Özel sektörde yer alan mühendislere ve 
İSG profesyonellerine uygulamalı 
gürültü ve ergonomi eğitimi 

Almanya inşaat Sektörü 
Meslek Sandığı İşbirliği 
Protokolü 

* r*-

inşaat sektörü çalışanlarının bilgi 
ve bilinç düzeyini yükseltmek bu 
alanda yönetici, uzman ve 
eğiticilerin niteliklerim 
geliştirmek ortak projeler yapmak 
ve nihai hedef olarak bu sektörde iş 
sağlığı ve güvenliği koşullarının 
iyileştirilmesi 

2007-2010 Personel eğitimi 92/57/EEC 
89/654/EEC 

-İnşaat sektörüne yönelik İSG el kitabı 
(sosyal taraflara dağıtım aşamasında) 
-Üniversite öğrencilerini İSG konusuna 
teşvik için poster yanşması 
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10.-Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş 'ın, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi yönetimine 
yönelik bazı iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/3 726) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Sayın M.Ali Şahin tarafından 
İç Tüzüğün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevapland/rılm 
21.05.2008 

98 ve 
ederitl 

ŞMİRTAŞ ıtvekili/ 

İnsan Hakları Demeğinin (İHD) Bingöl Şubesi Başkanı Sayın Rıdvan Kızgın, almış olduğu 
bir ceza nedeniyle 03.03.2008 tarihinden bu yana Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü 
olarak tutulmaktadır. Cezaevinde kaldığı 2 aylık süre zarfında karşılaşmış olduğu hak ihlalleri 
nedeniyle Bakanlığınıza da başvuru yapan Sayın Kızgın'm iddialanmn araştınlmadığı ve 
gereğinin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Sayın Kızgın özetle şu iddialarda bulunmaktadır; 
cezaevinde kaldığı B-2! nolu oda 3,5 x 6 m. Ebadında olmasına rağmen bu odada 10 kişi 
barınmaktadır, 8 kişi ranzalarda 2 kişi de yerde yatmaktadır, tuvalet banyo ve mutfak bir 
aradadır, tuvalet ve banyoda el yıkamak için lavabo yoktur, kendisine çok eski ve yıpranmış 
bir yatak verilmiştir, buna yazılı olarak itiraz etmesi üzerine Adalet Bakanlığının 
17.10.2006/075440 sayılı yazısı gerekçe gösterilerek istediği takdirde parayla kantinden yatak 
alabileceği cevabı verilmiştir, cezaevi müdürü ile yaptığı yüz yüze görüşmede ise "çok itiraz 
etme, disipline verir PAKETLERİM" cevabı ile karşılaşmıştır, cezaevinde banndırma işlemi 
yapılırken çocuklar ve büyükler aynı odalara yerleştirilmektedir, cezaevinde kadrolu aşçı vb. 
personel bulunmamakta, cezaevindeki yemekler yemekhanede görevlendirilmiş hükümlüler 
tarafından yapılmakta, servis edilmekte ve yine yemekhane temizliği vb. bu hükümlüler 
tarafından yapılmaktadır, günlerce arda arda tahıl ürünleri vb. şeklinde aynı yemekler 
verilmektedir, cezaevinde görevli sadece bir sağlık memuru vardır, doktor ise haftada belli 
saatlerde dışarıdan gelip görev yapmaktadır, iki aydır sosyal amaçlı olarak ortak olana hiç 
çıkarılmadığını belirtmektedir, şu ana kadar cezaevi yönetimine 9 dilekçe vermesine rağmen 
sadece 3üne cevap verilmiştir. 

Sayın Ktzgın'ın belirttiği bu hususlar nedeniyle aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması 
zarureti hasıl olmuştur; 

1- Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi en son nc zaman Bakanlığınızca, Cumhuriyet 
Başsavcılığınca ve Cezaevleri İzleme Komisyonunca denetlenmiştir? 

2- Bingöl M Tipi Kapalı cezaevinde yaşanan hak ve hukuk ihlalleri ile ilgili olarak 
herhangi bir inceleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Sayın Rıdvan Kızgın ile Bakanlığınızın müfettişleri aracılığı ile görüşmeyi ve 
sorunlan yerinde tespit etmeyi düşünüyor musunuz? 

4- Bingöl m Tipi Kapalı cezaevinin koşullarının düzeltilmesi için Bakanlığınız 
tarafından ayrılmış herhangi bir ödenek mevcut mudur? 

5- Türkiye'deki cezaevlerinde insan onuruna aykın bu türden uygulamaların son bulması 
için ne tür tedbirler almayı düşünmektesiniz? 

6- Sayın Rıdvan Kızgm'a yönelik hak ihlallerinin İHD yöneticisi olması ile bağlantısı 
var mıdır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI -=)..ÖV./2008 

Bakan 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 30/05/2008 tarihli ve A.O1.0.GNS.0. 
10.00.02-7/3726-6677/14069 sayılı yazı, 

b) 06/06/2008 tarihli ve 1485/817 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız ekinde alınan, Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3726 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Soru önergesi cevabı 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3726 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde adı geçen şahsın bulunduğu odanın dubleks yapılı olduğu, yatakhane 
kısmının 3.80 x 6.20, mutfağın 4.50 x 2.05, tuvaletin 1.50 x 1.00, banyonun ise 1.50 x 1.00 metre 
ebadında olduğu, bu bölümlerin birbirinden ayrılmış şekilde inşaa edildiği, odada 9 kişi 
barındırıldığı; 

Söz konusu şahsın, 03/03/2008 tarihinde kuruma geldiği esnada kurumda kullanılmakta 
olan mevcut yatağın kendisine verildiği, kurumda bulunan yatakların aşamalı olarak yenilenmekte 
olması nedeniyle yeni temin edilecek yataklardan birinin kendisine verileceğinin ifade edildiği, 
eğer hemen değiştirmek isterse işyurtları kantininden ihtiyacını temin edebileceğinin kendisine 
bildirildiği; 

Kurum müdürü tarafından yapıldığı ileri sürülen ve hükümlüye keyfi disiplin cezası 
vermek suretiyle başka kuruma nakil tehdidi iddiasının gerçeği yansıtmadığı, kurumlarda 
barındırılan tüm hükümlü ve tutuklulara mevzuat çerçevesinde disiplin cezası uygulandığı, yine 
bunların mevzuat uyarınca başka kurumlara sevk edildikleri ve keyfi olduğunu düşündükleri işlem 
ve eylemlere karşı yargısal ve idarî denetim yollarına başvurabildikleri; 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkmda Kanunun 11. maddesi 
uyarınca, çocuk hükümlü ve tutuklulann kendilerine özgü kurum bulunmadığı hâllerde kapalı ceza 
infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerine yerleştirildikleri, iddia edildiği gibi çocuklann 
yetişkinlerle aynı koğuşta banndırılmadıklan; 

Kurumda mevcut kadrolu aşçının emekli olması nedeniyle aşçı kadrosunun münhal 
bulunduğu, yeni aşçı atanıncaya kadar geçici süreyle kurum yemeklerinin aşçılık konusunda bilgi 
ve deneyimi olan hükümlülerin yardımıyla hazırlandığı, kanun gereği kurumda çıkan yemekten 
hem hükümlü ve tutuklulann hem de kurum personelinin yararlandığı, pişirilecek yemeklerin 

EK: 
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hazırlarrmasında gerektiğinde diğer infaz kurumlarından gerekli desteğin sağlandığı, her 
hükümlüye günlük alması gereken vitamin ve kalori ihtiyacını karşılayacak miktar ve çeşitlilikte 
gıda sağlandığı; sürekli tahıl esaslı yemek verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı; 

Kurumda kadrolu doktor bulunmamakla birlikte Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığımız 
arasındaki protokol uyarınca, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen doktorların haftanın 
belirli günlerinde düzenli olarak, hükümlü ve tutuklulara sağlık hizmeti verdikleri, ileri tetkik ve 
tedavi gerektiren hastalıklar ile acil durumlarda hasta tutuklu ve hükümlülerin öncelikle Bingöl 
Devlet Hastanesine, bu hastanede tedavinin mümkün olmaması halinde ise diğer Devlet veya 
üniversite hastanelerine sevk edildikleri, kurumda sağlık hizmetlerinin herhangi bir aksamaya 
mahal verilmeden yerine getirildiği; 

Rıdvan Kızğın'm son iki aydır hiç ortak alana çıkarılmadığı iddiasının da gerçeği 
yansıtmadığı, hükümlünün 28/03/2008 ve 12/05/2008 tarihlerinde ortak alana çıkarıldığı, 
06/05/2008 tarihinde ise hükümlünün mahkemede olması nedeniyle ortak alana çıkanlamadığı, bu 
durumun kurum görevlilerince 06/05/2008 tarihinde tutanak altına alındığı, hükümlünün 
09/05/2008 tarihinde gerçekleştirilen ve ortak alan faaliyeti olan deprem eğitimi konferansına 
katılmayacağını belirttiği, bu durumun da kurum görevlilerince 09/05/2008 tarihinde tutanak altına 
alındığı; 

Hükümlünün kurum idaresine hitaben yazmış olduğu 14/03/2008, 25/04/2008 ve 
15/05/2008 tarihli dilekçelerine yazılı olarak cevap verildiği, 04/03/2008 tarihli dilekçesinde terör 
hükümlü ve tutuklularının kaldığı koğuşa geçmek istediğini belirttiği, bu hususta kurum idaresince 
kendisine şifahi olarak bu talebinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı, adlî suçtan hükümlü 
olması nedeniyle terör hükümlülerinin bulunduğu odaya geçemeyeceği bilgisinin verildiği; 

Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun; 01/04/2008 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri 
Başkontrolörü, 03/02/2008, 16/03/2008, 18/05/2008 tarihlerinde Ceza İnfaz Kurumlan ve 
Tutukevleri İzleme Kurulu üyeleri tarafından ziyaret edilerek denetlendiği, aynca, Bingöl 
Cumhuriyet Başsavcısının ise haftada en az iki kez kurumu denetlediği; 

Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun fizikî şartlannın düzeltilmesi amacıyla, 
2008 Malî Yılı Bütçesi ile 50.000 YTL ödenek aynlmış olup, söz konusu işin ihale edilmesi için 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 20/05/2008 tarihli ve 1564 sayılı yazıyla Bingöl 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne gerekli talimatın verildiği; 

Ceza infaz kurumlannda uygulamaların kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerine 
uygun olarak yapıldığı, hükümlü veya tutuklulann şahsına yönelik özel uygulama bulunmadığı, 
kurumların idarî ve yargısal yönden sürekli denetlendiği; 

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından alınan konuyla ilgili bilgi ve belgelerin 
incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Al 
Bakan 

ŞAHIN 
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//.- Konya Milletvekili Atilla Kart 'ın, kamudaki denetimin düzenlenmesine ve bir kişi hakkın
daki soruşturmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı (7/3 739) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa 'n ın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. £yy&*A/^VX^\s 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

59 ve 60. Hükümetler döneminde Teftiş ve Denelim mekanizmalarını ve bu 
kurumlarda görev yapan kişilerin etkisizleştirmeye vc sindirmeye yönelik olarak kararlı ve 
merkezi bir politikanın uygulandığı görülmektedir. 

Teftiş Kurulları, Denetleme ve Üst Kurul'lar doğrudan Hükümet'e bağımlı hale 
getirilmek sureliyle, keyfî ve sorumsuz yönetim kurumsallaştırılmaktadır. 

13u kapsamda YARSAV gibi, Devlet Denetim Elemanları Denıeği'ne yönelik olarak 
da, Hükümet tarafından sürdürülen baskı vc yıldınna politikaları had safhaya varmıştır. Öyle ki, 
DENETDE Genel Başkanı Atıiay Ergüven'e yönelik olarak aynı konuda ve aynı iddialarla 6 kez 
inceleme - soruşturma yapıldığı kamuoyuna yansımıştır. Bu tarz bir denetimin özel ve maksatlı olarak 
yapıldığı açıktır. Bu tarz bir denetim anlayışının, kamu yönetimi sorumluluğu ve ciddiyetiyle 
bağdaşmadığı açıktır. Daha da ötesi, bu anlayış yolsuzluklarla mücadele bilinci ve kararlılığını yok 
eden, bu iradeyi ortadan kaldıran bir anlayışı yansıtmaktadır. 

Hükümet'in öncelikle idari aşamadaki denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirerek 
doğrudan bağımlı bir yapıyı yaratmak istediği ve devamında da yargının işlevini daraltmak ve şekli 
hale getirmek istediği aradan geçen 5-6 yılın sonunda bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Bu 
yapılanmanın cn yoğun ve kurumsal olarak yaşandığı Bakanlıkların başında ise Sağlık Bakanlığı 
gelmektedir. Öyle ki, bu Bakanlık bünyesinde, başsağlığı ziyaretine gidilirken bile yolluk vc 
harcırah almaya tenezzül eden bir bürokratik irade ve bu iradeyi sorgulamayan bir siyasi otorite 
vardır. 

Bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında aşağıdaki soruların 
cevaplandırı lmasını talep ediyoruz; 

(1) 58. Hükümet döneminde, denetimi derli toplu hale getirmek ve belirli bir 
disiplini sağlamak amacıyla hazırlık çalışmaları yapıldığı bilinen Kamu Denetimi Temel 
Yasası hazırlıkları çalışması neden sürdürülmemiş, sonuçsuz bırakılmıştır? Bu yönde 
herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? , 

(2 )DENETDE Başkanı Atılay Ergüven'e yönelik olarak Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde sürdürülen inceleme-soruşturmanın konusu nedir? İddia-iddialar nedir? Aynı olay, 
aynı iddia için 6 kez soruşturma yapıldığı doğru mudur? Doğruysa neden 6 kez soruşturma 
yapılmıştır? 

Bir iddia için 6 kez soruşturma yapılması, başlı başına soruşturmaya müdahale 
ve İdarenin önyargılı olduğu anlamına gelmez mi? 

Bu tarz bir uygulama aynı zamanda kamu yönetiminin ciddiyeti ve 
sorumluluğunun ihlâli yanında, görev ve yetkinin kötüye kullanıldığı anlamına gelmez mi? 
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T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar vc Kararlar Genel Müdürlüğünün 10/06/2008 tarihli ve 
B.O2.0.KKG.O.12/106-71-17/2554 sayılı yazısı. 

KONYA Milletvekili Atilla KART tarafından verilen " D E N E T D E Başkanı Atılay 
ERGÜVEN hakkındaki soruşturmalara ilişkin" 7/3739 sıra sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı yazımız ekinde sunulmuştur. 

Soru önergesi cevabı 

K O N Y A Milletvekili Sayın Atilla K A R T tarafından Sayın Başbakana tevcih, 
edilen ve Bakanlığım koordinesinde cevaplandırılması tensip; kılınan "DENETDE 
Başkanı Atılay E R G Ü V E N hakkındaki soruşturmalara ilişkin" 7/3739 sıra sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR 

59 ve 60. HükUmetler döneminde Teftiş ve Denerim mekanizmalarını ve bu 
kurumlarda görev yapan kişilerin etkisizleştirmeye ve sindirmeye yönelik olarak kararlı ve 
merkezi bir politikanın uygulandığı görülmektedir. 

Teftiş Kurulları, Denetleme ve Üst Kurul'lar doğrudan Hükümet'e bağımlı hale 
getirilmek suretiyle, keyfî ve sorumsuz yönetim kununsallaştınlmaktadır. 

Bu kapsamda YARSAV gibi. Devlet Denetim Elemanları Demeği 'ne yönelik olarak da 
Hükümet tarafından sürdürülen baskı ve yıldırma politikaları had safhaya varmışür. Öyle ki, 
DENETDE Genel Başkam Atılay ERGÜVEN'e yönelik olarak aynı konuda ve aynı iddialarla 6 
kez inceleme - soruşturma yapıldığı kamuoyuna yansımıştır. Bu tarz bir derlerimin özel ve maksatlı 
olarak yapıldığı açıktır. Bu tarz bir denetim anlayışının, kamu yönetimi sorumluluğu ve 
ciddiyetiyle bağdaşmadığı açıktır. Daha da ötesi, bu anlayış yolsuzluklarla mücadele bilinci ve 
kararlılığını yok eden, bu iradeyi ortadan kaldıran bir anlayışı yansıtmaktadır. 

Hükümet'in öncelikle idari aşamadaki denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirerek 
doğrudan bağımlı bir yapıyı yaratmak istediği ve devamında da yargının işlevini daraltmak ve şekli 
hale getirmek istediği aradan geçen 5-6 yılın sonunda bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Bu 
yapılanmanın cn yoğun ve kurumsal olarak yaşandığı Bakanlıkların başında ise Sağlık Bakanlığı 
gelmektedir. Öyle ki, bu Bakanlık bünyesinde, başsağlığı ziyaretine gidilirken bile yolluk ve 
harcırah almaya tenezzül eden bir bürokratik irade ve bu iradeyi sorgulamayan bir siyasi 
otorite vardır. 
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Bu bilgi ve belgeler ışığında 
(1) 58. Hükümet döneminde, denetimi derli toplu hale getirmek ve belirli bir disiplini 

sağlamak amacıyla hazırlık çalışmaları yapıldığı bilinen Kamu Denetimi Temel Yasası 
hazırlıkları çalışması neden sürdürülmemiş, sonuçsuz bırakılmıştır? Bu yönde herhangi bir 
çalışma yapılmakta mıdır? 

(2) DENETDE Başkanı Atılay ERGÜVEN'e yönelik olarak Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde sürdürülen inceleme-soruşturmanın konusu nedir? İddia-iddialar nedir? Aynı 
olay, aym iddia için 6 kez soruşturma yapıldığı doğru mudur? Doğruysa neden 6 kez 
soruşturma yapılmıştır? 

Bir iddia için 6 kez soruşturma yapılması, başlı başına soruşturmaya müdahale ve 
İdarenin önyargılı olduğu anlamına gelmez mi? 

Bu tarz bir uygulama aynı zamanda kamu yönetiminin ciddiyeti ve sorumluluğunun 
ihlâli yanında, görev ve yetkinin kötüye kullanıldığı anlamına gelmez mi? 

CEVAPLAR : 

Söz konusu soruşturma dosyalan Yargıya intikal ettiğinden soruşturmalann içeriği ile 
ilgili Yargıya saygının gereği olarak hiçbir bilgi verilemeyecektir. 

Daha öncekilerde olduğu gibi bu soru önergenizde de, gerçeğe aykırı rapor veren 
hekimler ile sahte raporu kullanan kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılması ve 
soruşturma dosyasımn yargıya intikal ettirilmesi hukuki ve ahlaki bir zorunluluk olup, 
Bakanlığımızca de bu doğrultu da işlem tesis edilmesine rağmen, özellikle yargıya intikal 
eden dosyalarla ilgili olarak gerçek dışı iddialan ısrarlı bir şekilde gündeme getirme gayreti 
içerisinde olduğunuz müşahede edilmiştir. Gerek adı geçen hakkında, gerekse diğer görevliler 

hakkında yapılan soruşturmalar ile soruşturma raporlarının uygulamaya konulması işlemleri, 
önyargıdan uzak, objektif vc hakkaniyet ölçüleri içerisinde Kanunlara, Sağlık Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Tüzük ve Yönetmeliğine uygun olarak yürütülmektedir. 

Yargıya intikal eden konularda saygı ile Yargı kararını beklemek yerine içeriği 
hakkında yanlış iddiaları gündeme getirmek bizatihi suç iken, siyaset yapmak adına, hukuki 
süreci devam etmekte olan soruşturmalann içeriği ile ilgili gerçek dışı iddiaları ısrarlı bir 
şekilde gündeme getirmenizi anlamak mümkün değildir. 

Her nedense gerçek dışı iddialar, öncelikle maksatlı bir şekilde bazı basın organlarında 
yer olmakta, cevap ve düzeltme metinlerimiz basın organlarınca yayınlaıımamakta (Çoğu kez 
mahkeme kanın ile yayınlanabilmcktcdir), nihayetinde ve her defasında som önergelerinize 
konu edilmektedir. Örneğiu Bürokratlarımızın göreve giderken lrafik kazası geçirdikleri tarihte 
kesinlikle harcırah almadıkları hususu tarafınıza bildirilmiş olmasına, ayrıca konu Yargı 
sürecinde bulunmasına rağmen, "...Bakanlık bünyesinde, başsağlığı ziyaretine gidilirken bile 
yolluk ve harcırah almaya tenezzül eden bir bürokratik irade ve bu iradeyi sorgulamayan bir 
siyasi otorite vardır" şeklinde iftira niteliğindeki iddianızı sürdürmenize dc anlam 
verilememektedir. 

Soruşturma dosyalarının Yargıya intikal ettirildiğini göz ardı ederek, soruşturmaların 
yanlı, özel, maksatlı yapıldığını iddia etmek bir çelişkinizi ortaya koymaktadır. 

Ayrıca, ilgilinin bir sivil toplum örgütünün başkanı sıfatıyla hükümeti eleştirmiş olması 
hiçbir zaman soruşturma nedeni olmamıştır. Hükümet olarak hiçbir kişi veya kuruluşa ön 
yargıyla yaklaşmamız söz konusu değildir. Sivil toplum kuruluşlarının, ülkemizin ve 
milletimizin faydasına olan tüm iyi niyetli, yapıcı öneri ve eleştirilerini memnuniyetle dinliyor, 
çalışmalarımızda dikkate alıyoruz. Doğal olarak art niyetli, gerçek dışı ve iftira niteliğindeki 
eleştirilere ilgi göstermiyoruz. 
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12.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'ın, basın kuruluşlarına karşı açtığı davalara ilişkin Başba
kandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/3844) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda ver alan somlann Başbakan Savın Recep Tayyip E R D O Ğ A N tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 26.05.2008 

T>r. Ali ARSLAN 
MuSla Milletvekili 

1- İktidarınız süresince bugüne kadar hangi yazılı ve görsel basın organlanna,mizah 
dergilerine ve gazetecilere dava açtınız? Talep ettiğiniz toplam maddi tazminat tutarı 
ne olmuştur? 

2- Açılan bu davaların sonuçlan neler olmuştur? 
3- Bugüne kadar açtığınız davalardan lehinize sonuçlananlar hangileridir?; Karşılığında 

kazandığınız maddi tazminat miktarı nedir? 
4- Şahsınızın açtıfiı davalardan kaçı aleyhinize sonuçlanmışhr? 
5- İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığınız dönemde de basın kuruluşlan ve mensuplarına 

dava açmış mıydınız? Bu davaların sonuçlan ne olmuştur? 
6- Dünyada basına bu kadar sıklıkla dava açan başka bir Başbakan var mıdır? 
7- Bir Başbakanın basınla dava yoluyla değil, hoşgörü ve karşılıklı, konuşmayla 

antlaşmaya varması beklenirken; sizin ve eşinizin dergilere, gazetelere, basın 
mensuplanna bu kadar çok dava açmasını basın özgürlükleri açısından nasıl 
açıklıyorsunuz? 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 16/06/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-7/3844-6943/14642 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 20/06/2008 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-73-17/2734 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Muğla Milletvekili Ali Arslan tarafından Sayın Başbakan 'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3844 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
A D A L E T BAKANLIĞI 0!..A*/2OO8 

Bakan 

T Ü R K İ Y E BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

EK: Mehmet Ali ŞÂ|HIN 
Bakan Soru önergesi cevabı 
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Sayın Ali ARSLAN 
Muğla Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/3844 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi 
edinme ve denetim yollarından biri olan "soru"nun, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı 
olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret olduğu; 
aynı maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı 
ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile 
düzenleneceğinin öngörüldüğü; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, "Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde 
"soru'Yıun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin 
konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak 
üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret 
olduğunun belirtildiği; "Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de, başka bir 
kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan 
ibaret konuların ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan 
soruların sorulamayacağının hükme bağlandığı, 

Malûmlarıdır. 
Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda yazılı hükümleri 

birlikte değerlendirildiğinde, önergede yer alan, kişilik ve özel yaşama dair konulara ilişkin 
olan ve kişisel görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi amaçlayan sorulara cevap 
verilmesi yasal olarak mümkün görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

13.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'ın, hakim ve savcıların maaş artışıyla ilgili açıklama
sına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/3847) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

hususunda gereğini arz ederim.26.05.2008 

Murat ÖZKAN * -
Giresun Milletvekili 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 
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Hakim ve savcılara yapılan yüzde 40 oranında bir zammı açıklamanız akabinde 

"hakim ve savcıların siyasete karışmamaları" isteğinizin gündeme gelmesiyle ilgili olarak; 

1) Gündem hassaslığı nedeniyle yargı bağımsızlığının maaş artışlarıyla birlikte 

telaffuz edilmesi doğru mudur? 

2) Yapmayı planladığınız bu zam, "hakim ve savcıların siyasete karışmamaları" 

koşuluna bağlı gibi bir imaj oluşturmuştur. Bu imajı gidermek için yeni bir 

açıklamada bulunmayı düşünüyor musunuz? 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 16/06/2008 tarihli vc A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-6827 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Giresun Milletvekili Murat Özkan tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3847 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI O.1../&/2008 

Bakan 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Mehmet Ali Ş(AHIN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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Sayın Murat ÖZKAN 
Giresun Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3847 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1. Yazılı soru önergenizde, "Bir konuşmamda, hâkim ve savcılara yüzde 40 oranında bir 
zammın açıklanmasının ardından hâkim ve savcıların siyasete karışmamaları konusunu gündeme 
getirdiğim" dile getirilmektedir. Buna bağlı olarak "Gündem hassaslığı nedeniyle yargı 
bağımsızlığının maaş artışıyla birlikte telaffuz edilmesi doğru mudur?" şeklinde bir som 
yöneltilmektedir. 

Soru önergenize konu olan ve basın tarafından yanlış yorumlanarak kamuoyuna 
yansıtılan konuşma, 24/05/2008 tarihinde AK Parti Antalya II Başkanlığı II Danışma Meclisi 
Toplantısı'nda yapılmıştır. Bu konuşmada, yargının sorunları ve AK Parti'nin 6 yıllık iktidarı 
döneminde yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Birçok alanda olduğu gibi yargı alanında da 
Cumhuriyet tarihinin en önemli hizmetlerinin bu 6 yıllık dönemde gerçekleştiği belirtilerek 
bunlara örnekler verilmiştir. Bu bağlamda, önemli kanun değişikliklerinin yapıldığı, eski adliye 
binalarının yerine modern adalet saraylarının inşa edildiği, ceza infaz kurumlarının yenilendiği, 
hâkim ve savcılara tahsis edilen lojman sayısının arttırıldığı vurgulanmıştır. Yapılan bu çalışmalar 
anlatılırken yargı mensupların ekonomik sıkıntı çekmemeleri için 1,5 yıl önce maaşlarına yüzde 40 
zam yapıldığı, maaşların Başbakanlık Müsteşarının seviyesine yükseltildiği aktarılmıştır. 

Yargıyla ilgili olarak yapılan bu çalışmalar anlatıldıktan soma farklı bir başlıkta halkın 
yargıdan beklentileri sıralanırken, "Kendilerinden bu millet adına beklentimiz şudur: Adaletten 
ayrılmayın, haktan ayrılmayın. Günlük siyasî çekişmelerin arasında olmayın." sözleri dile 
getirilmiştir. 

Birbirinden farklı bağlamlarda ifade edilen iki ayrı husus yazılı ve görsel basmda, 
"Maaşlarınıza zam yaptık siz de siyasete karışmayın" şeklindeki yanlış bir yorumla kamuoyuna 
yansıtılmıştır. Söz konusu konuşmada "Maaşlarınıza zam yaptık siz de siyasete karışmayın" 
şeklinde bir cümle telaffuz edilmediği gibi böyle bir anlam çıkartılması da doğru değildir. 

2. Söz konusu konuşmanın basında yanlış değerlendirmelere konu olması üzerine 
26/05/2008 günü Anadolu Ajansı aracılığıyla bir düzeltme açıklaması yapılmış, bu açıklama yazılı 
ve görsel basında yer almıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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14.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, "Sınırlar Arasında " programının yayından kaldırıl
masına, 

- Yalova Milletvekili Muharrem ince 'nin, TRT Genel Müdürüyle ilgili bazı iddialara, 
- izmir Milletvekili Abdurrezzak Erten 'in, TRT'deki siyaset haberlerine, 
İlişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'ın cevabı (7/3857, 3858, 3860) 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet AYDİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırı lmasını arz ederim. 

T R T de yayınlanan, ağırlıklı olarak Balkanlar vc Avrasya coğrafyasındaki 
ülkelerde yaşayan soydaşlarımızla ilgili yayınlar yapan ve adeta onları evlerimize 
misafir ettiği için halkımız tarafından beğeni ile izlenen "SINIRLAR A R A S I N D A " 
programı yayından kaldırılmıştır. 

1- Program yapımcısı ile en son sözleşme ne zaman imzalanmıştır, hangi 
ülkelerde hangi tarihe kadar kaç program için sözleşme imzalanmıştır? 

2- Programın yayından kaldırı lma gerekçesi nedir? 

3 - Programın yayından kaldırılmasının, yayına hazırlanmış olan Büyük 
Ortadoğu ve Avrasya bö lümü ile ilgisi var mı dır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 27.05.2008 

20.05.2008 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan "TRT'de çete kuralları 

mı uygulanıyor?" başlık haber ile ilgili olarak TRT Genel Müdürü İbrahim ŞAHİN adına 

Avukat Salih Çelen imzalı bir tekzip metni yayınlanmıştır. 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat DOĞRU 
Tokat Milletvekili 
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Bu metinde; 

• "Ümit Hatipoğlu, kendisini görevden alan yönetim aleyhine Ankara 13. İdare 

Mahkemesi 'ne dava açmış, dava dilekçesinde hem amiri olan dönemin Genel Müdür 

vekili, hem de astları olan Muhasebe vc Mali İşler Daire Başkanı ve Alım İkmal Daire 

Başkam hakkında asılsız suçlamalarda bulunmuştur. Mahkeme görevden alınma 

davasıyla; lojmandan çıkarma davalarını birleştirmiş ve davacının istemini ilk 

aşamada haksız bularak yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiştir. " 

• "Hakkında klasörler dolusu olumsuz belge bulunan Ümit Hatipoğlu, mahkemeden 

sonuç alamayacağını anlayınca İdare Mahkemesine feragat dilekçesi vermiştir" 

• "Müvekkilim ibrahim ŞAHtN'den önceki dönemin Genel Müdür Vekili tarafından. 

Ümit Hatipoğlu'nun temsil giderlerini şahsi çıkarı için kullandığı iddiasıyla 

soruşturma açılmıştır. " 

• "... hakkı olmadığı halde lojmanı işgal edenler; mahkum olmanın korkusuyla iftira 

atmaya başlamışlardır." 

şeklinde ifadeler bulunmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1) Ankara 13. İdare Mahkemes i ' ne açılan davanın konusu nedir? Bu dava sonuçlanmış 

mıdır? Sonuçlanmış ise, karar hangi tarihte TRT Genel Müdürlüğüne tebliğ edilmiştir? 

Eğer tebliğ edildi ise, davanın karar ve esas numarası ile karar tarihi nedir? Tebliğ 

edilen karar, T R T ' d c hangi gelen evrak numarası ve tarihi ile kaydedilmiştir? 13. İdare 

Mahkemesinin kararı T R T Genel Müdürlüğüne ulaşmamış ise, İbrahim Şahin Tekzip 

Metninde yürütmenin durdurulma talebinin reddedildiğini nasıl iddia edebilmektedir? 

2) "Hakkında klasörler dolusu olumsuz belge" bulunduğu iddia edilen Ümit Hatipoğlu ile 

ilgili olarak İbrahim Şahin döneminde kaç soruşturma açılmıştır? Bu dosyalardaki 

belgeler görevden al ınmadan önce mi sonra mı düzenlenmiştir? 

3) Açılan soruşturmaların konusu nedir? Bunlardan sonuçlanan var mıdır? Açılan 

soruşturmalar sonucunda Ümit Hatipoğlu'na hangi ceza verilmiştir? 

4) Soruşturma İbrahim Şahin döneminde mi açılmıştır? Disiplin Kurulu 'nun karan ne 

olmuştur? Açılan soruşturma sonucunda verilen Disiplin Kurulu kararının altında 

İbrahim Şahin ' in imz.ası var mıdır? 

5) Ümit Hatipoğlu'nun Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı ile Alım İkmal Darise 

Başkanı hakkındaki suçlamaları incelenmiş midir, asılsız olduğu sonucuna nasıl 

varılmıştır? 

6) Önceki dönemin diğer genel müdürler yardımcılarının temsil giderleri ile ilgili bir 

incelme yapılmış mıdır? Yoksa bu inceleme yalnızca Ümit Hatipoğlu için mi 

yapılmıştır? Yalnızca Ümit Hatipoğlu'nun harcamalarının incelenmesinin gerekçesi 

nedir? 
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7) Ümit Hatipoğlu'nun harcamalarının incelenmesinin görevden alınması ile ilgili açtığı 

davanın bir ilgisi var mıdır? Bu soruşturmanın açılış tarihi nedir? 

8) Ümit Hatipoğlu'nun şahsi çıkarı için harcadığı iddia edilen temsil giderlerinin tutarı 

nedir? Bu tutar kaç yılık bir zamanı kapsamaktadır? Ümit Hatipoğlu söz konusu 

harcamayı TRT'ye ödemiş midir? Temsil harcamaları ile ilgili TRT Kurumunun 

mevzuatı veya talimatı var mıdır? Ümit Hatipoğlu hangi mevzuata aykırı harcama 

yapmıştır? 

9) İbrahim Şahin TRT Genel Müdürlüğü'ne atandığı 23 Kasım 2007 tarihinden bu yana 

kaç YTL'lik temsil giderleri harcaması yapmıştır? Bu harcamalar nerelere hangi 

amaçla yapılmıştır? 

10) Devam eden bir davaya ilişkin olarak, davayı etkileyecek unsurlar içeren tekzip metni 

yayınlanması, Ümit Hatipoğlu ile birlikte aile fertlerini de toplumda küçük düşürmeye 

yönelik girişimde bulunulması yürürlükteki mevzuatla bağdaşmakta mıdır? Bu konuda 

görev ve yetkisini aşan İbrahim Şahin hakkında herhangi bir işlem yapılması 

düşünülmekte midir? 

1 1 ) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'mm 2005 ve 2006 yılına ilişkin raporlarında 

yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak Yönetim Kurulu üyelerine lojman tahsis 

edildiğine ilişkin bir tespit var mıdır? Bu konuda bugüne kadar herhangi bir işlem 

yapılmış mıdır? Yapılamamış ise gerekçesi nedir? 

l2)TRT'nin Gaziosmanpaşa semtindeki lojmanlarında oturma süresi dolduğu halde 

oturan kimse var mı? Bu lojmanda şu anda kaç daire boştur? 

13) Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan "TRY'de çete kuralları mı uygulanıyor?" başlıklı 

haber yayınlandıktan sonra TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Ümit llatipoğlu'nu 

arayarak tehdit etmiş midir? Kurum personelini tehdit eden TRT Genel Müdürü için 

herhangi bir işlem yapılması düşünülmekte midir? 

14)Tekzip metnin altında imzası bulunan Salih Çelen TRT'nin avukatı mıdır? TRT'den 

kendisine herhangi bir ödemede bulunulmuş mudur? Eğer bulunulmuş ise, hangi işler 

için ne tutarda ödemede bulunulmuştur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Devlet Bakanı Sayın Mehmet AYDIN'ın yazılı olarak cevaplandırması için gereğini 
arz ederim. Saygılanmla. 

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 28 mayıs 2008 tarihinde saat 13:30'da önemli konularda basın 
toplantısı düzenlemiştir. Basın toplantısında CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın odasının güvenlik 
güçlerince dinlenmesi; Ramsey mağazalannın sahibi Remzi Gürün CHP Milletvekili Mehmet YıkJınm'a 
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde oyunu vermesi için rüşvet teklif etmesi ve 1 yıl hapis cezası alması; ATV 
ve Sabah'ın satışındaki iddialar ele almıştır. 

CHP tarafından konunun medyaya yansımasına bakıldığında bir durum çok ilgi çekicidir. Bu basın 
toplantısı birçok televizyon kanalında canlı yayınlanırken, TRT görmezlikten geldi. Aynı gün 
Saat:15:15'te Sayın İçişleri Bakanı Beşir Atalay Sayın Baykal'ın iddialanna ilişkin basın toplantısı 
düzenledi. Anamuhalefet Cumhuriyet Halk Partisinin bu önemli iddialannı görmezden gelen TRT, ne 
hikmetse Beşir Atala/ı canlı yayınlamakta sakınca görmemiştir. Üstelik içişleri Bakanının iddialar 
konusundaki açıklaması verilene kadar da Sayın Deniz Baykal'ın haberi bültenlerde yer almamıştır. 

TRT'de hergün saatlerce Başbakan'ın parti faaliyetleri de dahil olmak üzere icraatlar saatlerce canlı 
yayınlanıyor. Bu faaliyetlerin haberleri her bültende tekrar tekrar dakikalarca veriliyor. Bunun yanında 
bakanlann faaliyetleri saatlerce canlı yayınlarda ekranlara getiriliyor, dakikalarca haberleri veriliyor. 
Protokolde ön sıralarda olan Anamuhalefet Partisi CHP'nin Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bu önemli 
basın toplantısı canlı verilmiyor. Yetmezmiş gibi haberleri de geç yansıtılıyor. '• ~ 

Bu açıklamalar doğrultusun da; 
1- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 28 Mayıs 2008'deki basın toplantısı neden 
canlı verilmemiştir? 
2- TRT tarafından haber değeri görûlmemişse, İçişleri Bakanının aynı konudaki basın toplantısı neden 
canlı yayınlanmıştır? 
3- Sayın Deniz BAYKAL'ın basın toplantısının haberi neden İçişleri Bakanının basın toplantısından 
sonra verilmiştir? 
4- TRT tarafsız bir kurum olması gerekirken, hükümetin, başbakanın icraatlarını abartılı şekilde canlı 
yayınlar ve haberlerle vermesi, hangi etik kural ve kanuna uygundur? 
5- Başbakan'ın, başbakan olarak gerçekleştirdiği faaliyetler günlük ve aylık olarak kaç saat süreyle canlı 
yayınlanmaktadır? 
6- Başbakan'ın parti çalışmalannın da canlı olarak yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu canlı yayınlar günlük 
ve aylık olarak kaç saat süreyle verilmektedir. Bu TRT'nin tarafsızlığına gölge düşürmemekte midir? 
Aynı şekilde muhalefetin parti etkinliklerine de yer verilecek midir? 
7- Anamuhalefet CHFnin haberlerine ne kadar süreyle yer verilmesi planlanmaktadır, ne kadar yer 
verilmektedir? 

Abdürrezzak ERTEN 
İzmir Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0 .004/01242 

Konu : 0 1 / 0 7 / 2 0 0 8 

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) 16.06.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6827 sayılı yazı. 

b) 01.07.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090-04/2388 sayılı yazı. 
c) 01.07.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/2390 sayılı yazı. 
d) 01.07.2008 tarih vc B.02.2.TRT.O.61.00.00/090.04/2391 sayılı yazı. 

İlgi (a) gereği Tokat Milletvekili Reşat D O ö R U (F.sas No: 7/3857), Yalova Milletvekili 
Muharrem İNCE (Esas No:7/3858) ve İzmir Milletvekili Abrürrezzak ERTEM' in (Esas No: 
7/3860), Bakanlığıma tevcih ettikleri yazılı soru önergeleriyle ilgili olarak, Bakanlığım ilgili 
kuruluşu Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'rıden a l ınanj lg i (b)y^c) ve (d) 
yazıları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK : İlgi (b), (c) ve (d) yazılar Prof .Dr.Mehı iet AYDIN 
Devlet Bakanı 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAVI : B.02.2 .TRT.0.6L00.00/ o < ?O- 4 t / V t f S L/2/2008 
K O N U : 7/3857 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

D E V L E T BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi : 10/06/2008 tarih ve B.02.0.004/01140 sayılı yazınız. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat DOĞRU'nun vermiş olduğu 7/3857 sayılı Soru Önergesi ile 
ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- Program yapımcısı ile sözleşme 14 Mayıs 2008 tarihinde bir program için imzalanmış 
olup, bu sözleşmede programların hangi ülkede, hangi tarihe kadar yapılacağına ilişkin bir husus 
bulunmamaktadır. 

2- Banu AV AR ile yapılan sözleşmede tarafların programı önceden bildirmek kaydıyla 
yayından kaldırma hakkı bulunmaktadır. Yeni yayın döneminde yayın planındaki değişiklik 
nedeniyle programa son verilmiştir. 

3 - Banu AVAR'ın yaptığı program içerikleri daha önceden belirlenmemiştir. Banu 
AVAR'ın iddia edildiği üzere Büyük Ortadoğu ve Avrasya ile ilgili yapacağı programdan TRT'nin 
bilgisi yoktur. Kurum dışından yapılan bu programın içeriği ile ilgili olarak Banu AV AR, medyada 
yer alan iddialarına ilişkin TRT yönetimi ile herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamıştır. 

Arz ederim. 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ ,/..?T/2008 
KONU : 7/3858 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi: 10/06/2008 tarih ve B.02.0.004/01140 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin vermiş olduğu 7/3858 sayılı Som Önergesi 
ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- Ankara 13.İdare Mahkemesinin 2007/ 2491 Esas sayılı dosyasıyla Ümit HATİPOĞLU 
tarafından "Konuttan Tahliye İşleminin İptali " talebiyle Kuram aleyhine dava açılmış, bu dosya 
daha sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesinin "Bağlantı Kararı" uyarınca adı geçen tarafından 
"atama işleminin iptali" talebiyle Kurum aleyhine Ankara 2.İdare Mahkemesinin 2007/1398 Esas 
sayılı dosyasında açılan dava ile birleştirilmiştir. Bağlantı kararı nedeniyle bu dava Ankara 2.İdare 
Mahkemesinin 2008/57 Esas sayılı dosyasıyla devam etmektedir. 

Atama işleminin iptali talebiyle açılan davada Ankara 2.İdare Mahkemesinin 30.01.2008 
tarih ve 2008/57 sayılı kararıyla "Davacının Yürütmenin Durdurulması" talebinin reddine karar 
verilmiş, karar Kuruma 05.03.2008 tarihinde tebliğ olunmuştur. Davacının bu karar karşı yaptığı 
itiraz ise Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 02.04.2008 tarih ve E:2008/1293 sayılı kararıyla 
reddedilmiş, söz konusu karar Kurama 01.05.2008 tarihinde tebliğ olunmuştur. 

2- TRT Genel Müdürü İbrahim ŞAHİN döneminde Ümit HATİPOĞLU hakkında Teftiş 
Kurulu Başkanlığına bir adet inceleme ve gerekirse soruşturma yapılması talimatı verilmiş olup, 
söz konusu çalışma halen devam etmektedir. 

3,4,5- Doğrudan Ümit HATİPOĞLU ile ilgili olarak; birisi İbrahim ŞAHİN döneminde 
olmak üzere, toplam üç adet inceleme/soruşturma talimatı verilmiştir. Açılan 
inceleme/soruşturmaların konuları; adı geçenin yapmış olduğu temsil harcamaları;" resmi evrakları 
Kurum dışına çıkardığı, bazı evrakların havalesinin yapılmadığı, bazı evrakların da klasörde 
olmadığının tespit edildiği" iddiası ile, "TRT Genel Müdürü tarafından hile ve tehdit edilerek 
davasından feragat ettirildiği şeklinde hakaret ve iftira niteliği taşıyan suçlamalarda bulunduğu" 
hususlarından ibarettir. Bunlardan;" temsil harcamaları" ile ilgili soruşturma sonuçlandırılmış; 
"bazı evrakların havalesinin yapılmadığı, bazı evrakların da klasörde olmadığının tespit edildiği" 
iddiası ile ilgili olarak düzenlenen rapor henüz onaylanmamıştır. Diğer inceleme/soruşturma ise 
halen devam etmektedir. Ümit HATİPOĞLU ile ilgili diğer soruşturma Ali GUNEY'in Genel 
Müdürlüğe Vekalet ettiği dönemde açılmıştır. Disiplin Kurulunun 10.03.2008 tarihli toplantısında 
"ceza tayinine mahal olmadığına" karar verilmiş ve anılan Disiplin Kurulu Kararı 17.03.2008 
tarihinde Genel Müdür tarafından onaylanmamıştır. 
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6- Önceki dönemde görev yapan diğer genel müdür yardımcılarının temsil giderleri ile ilgili 
olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal etmiş bir inceleme talimatı bulunmamaktadır. 

7,8- Temsil harcamaları ile ilgili soruşturma talimatının tarihi 09.11.2007'dir. Ümit 
HATİPOĞLU'nun şahsi çıkan için harcadığı tespit edilen temsil harcamalarının tutan 781.25 
YTL'dir. Bu harcamalar Ocak 2006-Ağustos 2007 dönemine ait olup, söz konusu tutann 
maaşından kesilmesi öngörülmüştür. Ümit HATİPOĞLU'nun temsil harcamaları ile ilgili olarak 
Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen raporda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
Başbakanlık Genelgeleri, Sayıştay Kararlan dikkate alınarak söz konusu harcamaların temsil 
niteliği taşımayan kişisel harcamalar olduğu kanaatine varılmış olmakla, bu fili TRT Personel 
Yönetmeliğinin, "Kendisine... yarar sağlamak amacıyla yetkisini... kötüye kullanmak...," 
şeklindeki 99. maddesi (t) bendi kapsamında değerlendirilmiştir. 

9- Genel Müdürün temsil giderlerinden, ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlere yapılan 
ikram gideri olarak 2007 yılında 4.235,75.-YTL, 2008 yılında 1.139,78.-YTL harcama yapılmıştır. 

10- Som önergesinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 

11,12- Yönetim Kumlu Üyelerine görev tahsisli lojman tahsisi Yönetim Kurulu'nun 
22.04.2004 tarih ve 2004/91 sayılı karan ile uygun görülmüş, daha sonra Yönetim Kumlu 
üyelerinin görev tahsisli konut tahsis edilecek unvanlar listesinden çıkartılması Yönetim 
Kurulu'nun 03.08.2004 tarih ve 2004/180 sayılı kararı ile kabul edilmiş ise de Yönetim Kumlu 
Üyesi Dr. Lütfı ŞAHSUVAROĞLU'nun Yönetim Kurulu'na yaptığı 29.11.2005 tarihli önergesi 
üzerine 02.12.2005 tarih 2005/157 sayılı Yönetim Kumlu Kararı ile yeniden listeye dahil edilmiştir. 
Kamu Konutları Yönetmeliği ekindeki görev tahsisli konut tahsis unvanlar cetvelinin 
7.bölümündeki listede Yönetim Kumlu Üyesi de yer almaktadır. 

Söz konusu mahaldeki görev tahsisli konutlarda oturma süresi dolmasına rağmen Ümit 
HATİPOĞLU, İsmail SERT ve Nalan ERGİN, bu konutlarda boş daire bulunması ve sırada 
bekleyen personel bulunmaması nedeniyle ihtiyaç hasıl olması halinde tahliye etmeleri şartıyla 
konutlarda oturmaya devam etmektedirler. Ümit HATİBOĞLU'nun 31.07.2008 tarihine kadar 
konutta oturması uygun görülmüştür. 

Çayhane Sokak 43 numaralı lojmanda toplam 13 daire olup, bunlardan 7 adedi boş olarak 
bulunmaktadır.Lojman tahsis işlemleri devam etmekte olup, boş konutların doldurulmasına 
çalışılacaktır. 

13- Som önergesinde yer alan iddialar gerçek dışıdır. 

14- Salih ÇELEN Kurumumuz Avukatı olmayıp, kendisine herhangi bir ödemede 
bulunulmamıştır. 

Arz ederim. 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : R0HTRT.0.61.0G.00/'®** 0- ° S 
KONU : 7/3860 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

f/2008 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi: 10/06/2008 tarih ve B.02.0.OO4/01140 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Abdürrezzak ERTEN'nin vermiş olduğu 7/3860 sayılı Som 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- Sayın Deniz BAYKAL'ın 28.05.2008 tarihindeki basın toplantısı haber niteliği 
taşımadığından değil, içeriği hakkında yeterli bilgi edinilememesi nedeniyle canlı yayınlar arasında 
değerlendirilmemiş, ancak söz konusu basın toplantısındaki açıklamaları haber yayına hazır hale 
geldikten sonra ilk bültende birinci haber olarak verilmiş olup, 28 ve 29 Mayıs tarihlerindeki haber 
bültenlerinde de yer almıştır. 

2- İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY'm Türkmenistan'dan döner dönmez yaptığı 
açıklamalar, söz konusu iddiaya ilişkin en yetkili ağızdan yapılacak ilk açıklama olması sebebiyle 
naklen verilmiştir. 

3- Sayın Deniz BAYKAL'ın basın toplantısı ile ilgili haber, yayına hazır hale getirildikten 
hemen sonra ilk haber bülteninde birinci haber olarak verilmiş, Sayın Beşir ATALAY'ın 
açıklamasıyla ilgili haber ise bültende ikinci sırada yer almıştır. 

4- Hükümet icraatları ve Sayın Başbakanın bu kapsamdaki faaliyetleri 2954 sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanunu çerçevesinde ve gündemle uyumuna özen gösterilerek makul 
sürelerde yayınlanmaktadır. Bir canlı yayının abartılarak verilmesi mümkün değildir. 

5- Sayın Başbakanın Hükümet icraatlarına ilişkin faaliyetlerinin canlı yayın ve haber 
bültenlerindeki süreleri, gündeme göre değişiklik göstermekle birlikte TV-1 de ayda 60 ile 80 
dakika, TV- 2 de ise ayda 3 ila 8 saat arasında gerçekleşmektedir. 

6- Sayın Başbakanın parti çalışmalarının canlı yayınlaması söz konusu olmayıp, canlı 
yayınlar Hükümet çalışmaları ve gündemin önemli başlıklarıyla sınırlı tutulmaktadır. 

7- Siyasi partilerin haber süreleri önceden planlanmak suretiyle planlanmamaktadır. 
Gündeme göre CHP haberleri TV-1 de ayda 30 ile 40 dakika, TV-2 de ise ayda 1 ile 2 saat arasında 
yer almaktadır. —>. 

Arz ederim. 
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15.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'ın, Giresun Sahil Sağlık Denetleme Tabipliğinin kapa
tılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'ın cevabı (7/3877) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

hususunda gereğini arz ederim. 23.05.2008 

Doğu Karadeniz Bölgesinin en işlek limanı konumundaki Giresun Sahil Sağlık 

Denetleme Tabipliği faal olarak hizmet verirken kapatılmasının gündeme gelmesi ve Ordu 

iline bağlanması ile ilgili olarak; 

1) İlimizdeki 700'ün üzerindeki balıkçının hizmet aldığı, gemilerin, balıkçı 

motorlarının ve gemi adamlarının sağlık muayenelerinin aktif şekilde yürütüldüğü 

halde aynı zamanda önümüzdeki yıl Denizcilik Meslek Lisesi mezunlarının 

muayenelerinin de gündeme geleceği göz önüne alınarak Giresun Sahil Sağlık 

Denetleme Tabipliğinin kapatılması Ordu İl Merkezi'ne bağlanması ve motorize 

ekipler tarafından hizmetin yürütülmesi doğru bir yaklaşım mıdır? 

2) Dolaylı olarak verilecek bu hizmetin hem vatandaşa hem de devlete maddi yükü ne 

olacaktır? Bu yönetimin tercih edilme sebepleri nelerdir? 

İlgi : 16.06.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02- 6827 sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN tarafından yöneltilen "Giresun Sahil Sağlık 
Denetleme Merkezi Tabipliği'nin kapatılmasına" ilişkin 7/3877 sıra sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

' MuraT ÖZKAN 
Giresun Milletvekili l 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.10.1.HSS.0.61.00.00/ ^ o ^ o 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek-1) Yazılı soru önergesi cevabı 
EKLER: Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Bakan 
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Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN tarafından verilen "Giresun Sahil Sağlık 
Denetleme Merkezi Tabipliği'nin kapatılmasına" ilişkin 7/3877 sıra sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

SORULAR ; 

Doğu Karadeniz Bölgesinin en işlek limanı konumundaki Giresun Sahil Sağlık 
Denetleme Tabipliği faal olarak hizmet verirken kapatılmasının gündeme gelmesi ve Ordu 
iline bağlanması ile ilgili olarak; 

1) İlimizdeki 700' ün üzerindeki balıkçının hizmet aldığı, gemilerin, balıkçı 
motorlarının ve gemi adamlarının sağlık muayenelerinin aktif şekilde yürütüldüğü halde aynı 
zamanda önümüzdeki yıl Denizcilik Meslek Lisesi mezunlarının muayenelerinin de gündeme 
geleceği göz önüne alındığında Giresun Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliğinin 
kapatılması Ordu il merkezine bağlanması ve motorize ekipler tarafından hizmetin 
yürütülmesi doğru bir yaklaşım mıdır? 

2) Dolaylı olarak verilecek bu hizmetin hem vatandaşa hem de devlete maddi yükü ne 
olacaktır? Bu yöntemin tercih edilme sebepleri nelerdir ? 

CEVAPLAR : 

1) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 
5 nci maddesine göre özel bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşudur. 
1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 29 ila 56 nci maddeleri arasında kurumun görevleri 
ve yetkileri teferruatlı olarak belirtilmiştir. Kurumun ana işlevi, uluslararası yayılımı olan 
bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkemize girmesini önlemek amacıyla yapılan sağlık denetimi 
ve buna bağlı hizmetlerdir. Kuruluşumuz bu işlevi gereği uluslararası temas gerektiren 
işlemlerde bulunan insanlar ve araçlarla ilgili her türlü sağlık tedbirini almaktadır. 

Ülkemiz limanlarında, uluslararası ve ulusal mevzuat gereğince sağlık kontrol ve 
denetimi görevini, Genel Müdürlüğümüz bağlı birimleri olan sahil sağlık denetleme 
merkezleri tarafından yapılmaktadır. Sahil sağlık denetleme merkezlerinin ayrıca 
Gemiadamlan Sağlık Yönergesine göre gemiadamı adayları ile gemiadamlarının almak 
zorunda oldukları "Gemiadamlan Sağlık Raporları"nm düzenlenmesiyle ilgili görevleri de 
bulunmaktadır. 

Mobilize sağlık denetim hizmeti konusundaki gelişmeler ise şöyledir; 

Mobil sağlık Hizmeti Nedir : Mobil sağlık hizmeti uluslararası gemi trafiği çok 
düşük olan veya çok yüksek olan merkezlerimizde, yurt dışından gelen gemilere, teknolojik 
olarak donatılmış ve içerisinde sağlık personeli bulunan araçlarla verilen hizmettir. 

Mobilize sağlık denetim hizmetine neden ihtiyaç olmuştur: İş yoğunluğu az ve 
verimsiz olan sahil sağlık denetleme merkezlerimizde verilen kamu hizmetinin, gerek 
duyulduğunda mobil araçla hareket eden sağlık personeli tarafından uygun konumdaki coğrafi 
birimde, verilmesi planlanmıştır. Mobilize sağlık denetim hizmeti, teknik donanıma haiz bir 
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araçta doktorun başkanlığında, bir şoför ve bir sağlık memurundan oluşmaktadır. Hizmetin 
sabit bir mekandan verilmesi yerine mobilize olarak verilmesi nedeniyle bazı merkezlerde 
ihtiyaç dışı kalacak personel iş yoğunluğu fazla olan merkezlere kaydırılacaktır. Sonuçta 
personel daha verimli çalıştırılacak, elektrik, su telefon, giderleri gibi zorunlu giderler 
azalacak, büro araç gereci vc sarf malzemesi harcaması, bina edinilmesi kiralanması ve bakım 
onarım masrafları gibi giderlerde asgariye indirilecektir. 

Ne zaman planlanmıştır : Mobilize sahil sağlık denetim hizmetleri projesi 
çalışmalarına 2004 yılında başlamıştır. Pilot uygulama olarak 4 bölgede başlayacak mobil 
sağlık denetimini içeren bu proje 2005 mali yılı bütçesine bir önerge ile TBMM' de 
görüşmeler sırasında eklenmiştir. Mobilize sağlık denetimi yapmak için gerekli araçlar, 2006 
yılı Nisan ayı içerisinde satın alınarak, her bölge baştabipliğine birer adet olacak şekilde 
teslim edilmiştir. 

04.04.2008 tarihinde, yine proje önceliği gereği Karadeniz Bölgesinde uygulamaya 
geçilmiştir. Coğrafi yapısı, ulaşım kolaylığı ve iş yoğunluğunun azlığı bakımından uygun olan 
Ordu, Ünye, Fatsa ve Giresun limanlan için ilk mobilize sağlık denetim ekibi 
oluşturulmuştur. 

2) Karadeniz Bölgesinde, VI Nolu Bölge Baştabipliğimize bağlı Samsun, Karadeniz 
Ereğli, Trabzon, Zonguldak, Ordu (Ünye ve Fatsa ile birlikte), Bartın, Hopa, Giresun 
(Tirebolu ile birlikte), Rize, Sinop ve inebolu Limanlannda sahil sağlık denetleme 
merkezlerimiz bulunmaktadır. Birimlerimiz, dışardan gelen her gemiye limana yanaşmadan 
önce uluslararası sağlık kurallan çerçevesinde pratika işlemi yapmaktadır. Pratika işlemi 
yabancı ülke limanından gelen her gemiye uygulanan sağlık denetimi işlemi olup kurumumuz 
için belirleyici bir ölçüdür. 

2007 yılı içerisinde Karadeniz Bölgesi Limanlarının pratika sayısına baktığımızda 
Samsun Limanında 1.482, Karadeniz Ereğli'de 975, Trabzon'da 884, Ordu'da (Ünye ve 
Fatsa' da dahil) 408, Zonguldak'ta 360, Bartın' da 225, Hopa'da 146, Giresun'da (Tirebolu 
dahili 57, olduğunu görmekteyiz. Bu veriler, Giresun Limanının yoğun-işlek bir liman 
olmadığını göstermektedir. 

Mevcut her merkezimizde pratika işleminin standarda uygun olarak 1 doktor ve 1 
sağlık memuru ile birlikte yapılması gerekmektedir. Giresun Sahil Sağlık Denetleme 
Merkezinde 2007 yılında 57 pratika sayısı olmasına rağmen belli sayıda doktor ve sağlık 
memuru personelin bulundurulması zorunludur. Sağlık personeline ihtiyaç duyulan ülkemizde 
insan kaynaklarının yerinde kullanılması yönünde bu çalışmalar önem arz etmektedir. 

Bu yeni hizmet yapılanmasında mobilize hizmet verilen merkezlerimiz 
kapatılmamaktadır, hizmetin veriliş yöntemi değiştirilmektedir. Bu merkezlerimizden, 
Giresun Sahil Sağlık Denetleme Merkezi adına mobilize gerçekleştirilen işlemlerimiz, 
Samsun ilinde bulunan VI Nolu Bölge Baştabipliği sorumluluğunda Ordu ili merkezli olarak 
yürütülmektedir. İşlemlerin hızlı ve etkin yürütülmesi konusunda Bölge Baştabibimize gerekli 
yetki devri yapılarak hizmete hız kazandırılmıştır. 
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Denizcilik Meslek Lisesi mezunlarının gemiadamı sağlık raporu muayenelerinin bizzat 
bulunduğu yerde yapılması kararını alan VI Nolu Bölge Baştabibimizce bu yılın mayıs ayında 
mobilize sağlık hizmetleri kapsamında, 30'u okulda yerinde olmak üzere 47 öğrencinin 
gemiadamı sağlık raporuna işlem yapılmıştır. 

Limanlardaki balıkçı teknelerinde çalışan gemiadamlarının almış oldukları sağlık 
raporları bulundukları il sağlık müdürlüklerince onaylanmaktadır. Balıkçı tekneleri de bağlı 
oldukları liman içerisinde çalıştıkları sürece herhangi bir işlem yaptırmamaktadırlar. Giresun 
SSDM Tabipliğinin 2007 yılı Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı işlemi 15 adet, 2008 mayıs ayı 
sonu itibari ile 4 adettir. 

Verilen kamu hizmetinin mobilize sağlık denetim hizmetleri olarak 
yapılandırılmasının temel gerekçesi; kamu kaynağımn yerinde, etkili ve ekonomik 
kullanılması düşüncesidir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
16.-İstanbul Milletvekili Necla Arat 'ın, bazı branşlardaki öğretmen atamalarına ilişkin sorusu 

Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3895) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

Aşağıda yer alan sorularıma, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK'İN 
yazılı olarak yanıt vermesini saygılarımla arz ederim. 

• Başta ilahiyat fakültesi mezunlarına ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmenlerine iş bulma ve onları atama kaygısı ile norm kadroların ve 
okullardaki öğretmen açığının Milli Eğitim Bakanlığına eksik bildirildiği ya da 
hiç bildirilmediği doğru mudur? 

• Bu okullardaki yönetici kadrolarına özellikle İmam-Hatip ya da İlahiyat çıkışlı 
Müdür ve Müdür yardımcılarının yerleştirilmiş olmasının sonucu mudur? 

• Son 5 yılda ataması yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni sayısı 5-6 
bin iken, Felsefe Öğretmeni sayısının 500 civarında olması gibi bir dengesizliği 
nasıl açıklarsınız? 

• İstihdam edilen Felsefe Grubu Öğretmeni sayısı 5900 kadarken, Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Öğretmeni sayısının 18.000 olmasının kabul edilebilir bir 
açıklaması var mıdır? Felsefe bölümlerinden mezun öğretmen adayları, etik,'din 
felsefesi, Türk- İslam Düşünce tarilii vbg. dersler gördükleri halde niçin Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliklerine atanmamaktadırlar? 

• Bakanlığınız bünyesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmenler 
arasında İmam- Hatip ve İlahiyat çıkışlı kaç kişi bulunmaktadır? Bu sayı Genel 
Lise ve Fakülte çıkışlı Sınıf Öğretmenleri ile karşılaştırıldığında oran nedir? 

28.05.2008 

Prof. Dr. Necla ARAT 
CHP İstanbul Milletvekili 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.02-11/ 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 16.06.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3895-6939/14638 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Prof Dr. Necla ARAT'ın, "Bazı branşlardaki öğretmen 
atamalarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/3895 esas numaralı yazılı som önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerinin norm 
kadroları, eğitim kurumlarında bulunan öğrenci sayısı ve alanlar bazında ders yükü dikkate 
alınarak Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmektedir. Söz konusu 
kriterlerde daha soma meydana gelen değişiklikler ise her yıl Eylül ayında İLSİS veri tabanı 
üzerinden güncellenmektedir. Bu nedenle, eğitim kurumlarının norm kadro belirlemesine esas 
olan verilerin bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi gibi bir durumdan söz etmek mümkün 
değildir. 

Diğer taraftan, eğitim kurumlarına yapılan yönetici atamaları, bugüne kadar olduğu 
gibi bugün de başvuruda bulunan adaylar arasından yürürlükte bulunan ilgili mevzuat 
hükümlerine göre yapılmakta olup alanlar bazında herhangi bir ayrım yapılması söz konusu 
değildir. 

Bakanlığımızca her yıl bütçe imkânları sınırlılığında tahsis edilen kadrolara, öğretmen 
ihtiyacının yoğun olduğu alanlar başta olmak üzere, alanların ihtiyaç yüzdeleri dikkate 
alınarak belirlenen kontenjanlara kadrolu öğretmen ataması ve sözleşmeli öğretmen 
görevlendirilmesi yapılmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımız İLSİS kayıtlarına göre 20.06.2008 tarihi itibarıyla sınıf 
öğretmenliği alanında 192.684'ü kadrolu ve 18.898'i sözleşmeli olmak üzere toplam 211.582 
sınıf öğretmeni bulunmakta olup bunlar arasında 2000 yılından önce atanan ve hâlen sınıf 
öğretmeni olarak görev yapan ilahiyat fakültesi mezunlarının sayısı 379'dur,, * 

Bilgilerinize arz ederim. J@^~—> 
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/ 7.- Konya Milletvekili Atilla Kart 'ın, bir soru önergesine verilen cevaba ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/3896) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla 
talep ederim. ^ ^ V \ ^ V V 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi ; Başbakan'a yöneltilen 10.04.2008 tarih, 7/3026 sayılı yazılı soru 
önergemiz ve Başbakan adına Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 
tarafından verilen 22.05.2008 tarih-751 sayılı cevap. 

İlgi önergemizle; Başbakan'ın, Diyarbakır Sivil Toplum Örgütlerinin 
ziyareti esnasında, Diyarbakır Baro Başkanına "...yalan konuşuyorsun, sen dürüst 
değilsin..." şeklinde konuştuğu yolunda basına yansıyan bilgiler sebebiyle; olay hakkında 
bilgilendirme yapılması yönünde talepte bulunulmuştur. 

Bu irdeleme yapılır ve önerge dile getirilirken; olayın anlam ve içeriğine uygun 
bir üslup kullanılmıştır. Nitekim, Meclis Başkanlığı da, önergemizi bu anlamda Anayasa ve 
İçtüzüğe uygun bulmuş olmalı ki, işleme koymuş ve muhatabı olan Başbakanlık Makamına 
ulaştırmıştır. 

1 

Hal böyle iken; işleme konulan bu önergeye Başbakan adına cevap veren 
Adalet Bakanı Şahin, önergenin ; "....bilgi istemeye yönelik olmayıp, kişisel görüş ileri 
sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi amaçladığını; kaba, yaralayıcı, kontrolsüz, nezaket ve 
saygı dışı ifadelere yer verilmek suretiyle şahsiyatla uğraşmayı hedeflediği anlaşılmakla...." 
gerekçesiyle cevap vermemiştir. 

Önemle ifade ediyoruz; Anayasa ve İçtüzükte böyle bir usul ve hüküm yoktur. 
Başbakan ve Adalet Bakanı, keyfi ve sorumsuz davranmak suretiyle, görevlerini kötüye 
kullanmışlardır. Anayasa ve İçtüzükte yeri ve dayanağı olmayan bir şekilde, kendilerini 
Meclis Başkanlığı iradesinin üstünde görerek, keyfi ve sorumsuz davranmışlardır. Adalet 
Bakanı , kendisine usulü dairesinde intikal eden bir soru önergesine karşı, bu 
şekilde değerlendirme yapma yetkisine sahip değildir. Adalet Bakanı bu şekilde 
cevap vermek suretiyle; hem görev ve yetkisini kötüye kullanmış ve hem de saygı dışı 
davranmış ve diktacı bir anlayışa - mütehakkim bir anlayışa sahip olduğunu da bir 
anlamda ifade etmiştir. 
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Diyarbakır Baro Başkanının şahsında aslında ziyarette bulunan sivil 
toplum örgütlerine karşı saygı dışı davranan Başbakan'ın; bu davranışının 
sorgulanmasından rahatsızlık duyduğu ve konunun kamuoyuna mal olmasından 
çekindiği anlaşılmaktadır. 

Başbakan ve diğer ilgililerin ; Başbakanlık Makamında yaptıkları görüşme; özel 
bir görüşme ve sohbet niteliğinde değildir. Kamu görevi, yetkisi ve sorumluluğu 
çerçevesinde yapılan bir görüşme söz konusudur. Bu sebeple, bu Makamda yapılan 
görüşmenin içeriği ve şekli konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunluluğu vardır. 

Bu değerlendirmeler ışığında önergemizi içerik itibariyle bir kez 
daha tekrarlamak gereği doğmuştur; 

Başbakan olarak, Adalet Bakanının değerlendirmelerine Siz de 
katılıyor musunuz? Adalet Bakanı, bu cevabı, Siz ' in bilgi ve talimatlarınız 
doğrul tusunda mı vermiştir? 

Yukar ıda sözü edilen çerçevede yapılan görüşme; özel bir görüşme 
niteliğinde olmadığına göre, önergedeki sorulara neden cevap veri lmemişt ir? 

Bu cevapların kamuoyuna yansıması Siz ' i rahatsız mı etmektedir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI O J./?. Y/2008 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 16/06/2008 tarihli vc A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/3896-6933/14632 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 20/06/2008 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-73-69/2735 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen vc ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından Sayın Başbakan'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3896 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/3896 Esas No.lu som önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi 
edinme ve denetim yollarından biri olan "sorunun, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı 
olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret olduğu; aynı 
maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile 
cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis içtüzüğü ile düzenleneceğinin 
öngörüldüğü; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün, "Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde 
"sorunun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin 
konulan içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandınlmak üzere, 
Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret olduğunun 
belirtildiği; "Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de, başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret konuların ve 
konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan sorulann sorulamayacağının 
hükme bağlandığı, 

Malûmlandır. 
Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün yukarıda yazılı hükümleri 

birlikte değerlendirildiğinde, bilgi isteme amacı çerçevesinde Bakanlar Kurulu adma sözlü veya 
yazılı olarak cevaplandınlmak üzere Sayın Başbakan'a yöneltilen soru önergelerinin, Sayın 
Başbakan'ın tensip ettiği bir Bakan tarafından cevaplandırılması mümkün olduğundan, bilgileri 
dahilinde işlem tesis edilmiştir. Öte yandan, anılan hükümler gereğince, aynı mahiyette sorular 
içeren 7/267, 7/1460, 7/1817, 7/2117, 7/2304 ve 7/3095 Esas No.lu som önergelerine verilen 
cevaplarda da belirtildiği üzere, kişilik ve özel yaşama dair konulara ilişkin olan ve kişisel görüş 
ileri sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi amaçlayan diğer sorulara cevap verilmesi yasal olarak 
mümkün görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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18.- istanbul Milletvekili Hasan Macit'in, TOKI'nin milletvekili lojmanları arsası üzerindeki 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in ce
vabı (7/3911) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıda yer alan sorularıma Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N 
tarafından yazılı olarak cevap verilmesini saygıyla arz ederim. 03.06.2008 

Gazeteci Harun İŞLEK tarafından "AKP 'n in Müteahhitleri" adıyla 
yayınlanan bir kitapta, T O K İ tarafından Oran 'daki Meclis Lojmanları 'nın yerine 
gelir paylaşımı yöntemiyle yaptırılan konutların ihalesine ilişkin birçok bilgiye 
yer verilmekte ve ihalenin katılımı dolayısıyla rekabeti engelleyecek bir biç imde 
yapıldığı, üzerinde anlaşılan konut sayısında çelişkiler ve sonradan değişiklikler 
olduğu iddia edilmektedir . Bu kapsamda; 

1- Meclis Lojmanlar ı 'n ın yerine yaptırılan konutların ihalesine ilişkin olarak 7 
Kasım 2006 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan ihale ilanında; konutların 
yapılacağı arsanın Oran 'dak i Meclis Lojmanları 'nın arsası olduğu neden açıkça 
belirtilmemiş, sadece arsanın ada ve parsel numarasına yer verilmiştir. İlanda 
"Meclis Lojmanlar ı" v e "Oran" diye belirtilmiş olsaydı ihaleye daha yüksek 
sayıda katılım o lmaz mıyd ı? 

2- İhale ilanıyla, ihaleye katılacak şirketlere tekliflerini hazırlamaları için 14 gün 
gibi çok kısa süre veri lmesinin nedeni nedir? 14 gün içinde Meclis Lojmanları 
ile arsası gibi değerli v e büyük bir gayrimenkule nasıl bir proje uygulanması 
gerektiğine ilişkin araşt ı rma yapılması, 1500-2000 konutun projesinin 
hazırlanması; bu süre içinde ihale için gereken diğer hazırlıkların yapılması 
mümkün müdür? 

3 - İhaleye katılan şirketlerin her birinin ayrı ayrı ettikleri teklifleri ne kadardır? 
Bu teklifler hangi kriterlere göre değerlendirilmişlerdir? Pazarlık aşaması ne 
zaman yapılmıştır? İhaleye katılan konsorsiyumların teklifleri pazarlık 
aşamasında ne kadardır? 

4 - İhaleye katılan şirketler lojmanların yerine yapacakları konut sayılarını 
belirterek mi teklif vermişlerdir? İhale sırasında yapılacak konut sayısı kaç 
olarak belirlenmiştir? Konu t sayısı ihaleden sonra değişmiş midir? 

5 - TOKİ 'n in söz konusu ihalede, ihaleyle belirlenen gelir pay oranı ne kadardır? 
Bu oran sabit midir? Yoksa sonradan artan konut sayısına göre artmış mıdır? 
Eğer arttıysa ihale sırasında ve sonrasında bu oran ne kadardır? Konut sayısı 
arttığı halde bu oran değişmediyse bunun nedeni nedir? 

- - ^ H a s a n T v l A C İ T 
DSP İstanbul Milletvekili 
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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 YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/55^ 
Konu :Soru Önergesi 

0 4 07- ?0OS 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :16.06.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3911-7043/14878 sayılı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sn. Hasan MACİT'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/3911 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek-1 soru önergesi cevabı 

Cemil ÇİÇEK 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

T.C. , 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.KNT.0.65.02/2008- ~ o 5 | 
Konu: Soru Önergesi Hk. 

01.07.2008* 3 2 9 1 1 
T.C. 

DEVLET BAKANLİĞİ VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK ) 

İlgi: 24.06.2008 tarih ve B.02.0.001/527 sayılı yazımz. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hasan MACİT'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlıkları koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, ilgide kayıtlı 7/3911 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin olarak 
hazırlanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

EK : Soru Önergesi Cevabı . 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

İstanbul Milletvekili Sayın Hasan MACİT'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/3911 sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 
görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU 1 : Gazeteci Harun İŞLEK tarafından "AKP'nin Müteahhitleri" adıyla 
yayınlanan bir kitapta, T O K Î tarafından Oran'daki Meclis Lojmanlarının 
yerine gelir paylaşımı yöntemiyle yaptırılan konutların ihalesine ilişkin bir 
çok bilgiye yer verilmekte vc ihalenin katılımı dolayısıyla rekabeti 
engelleyecek bir biçimde yapıldığı, üzerinde anlaşılan konut sayısında 
çelişkiler ve sonradan değişiklikler olduğu iddia edilmektedir. 

Bu kapsamda; Meclis Lojmanlarının yerine yaptırılan konutların ihalesine 
ilişkin olarak 7 Kasım 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ihale 
ilanında; konutların yapılacağı arsanın Oran'daki Meclis Lojmanlarının 
arsası olduğu neden açıkça belirtilmemiş, sadece arsanın ada ve parsel 
numarasına yer verilmiştir. İlanda " , ,- ><-lk T - jmanlan" ve "Oran" diye 
belirtilmiş s Laydı ihaleye daha yüksek sayıda katılım olmaz mıydı? 

CEVAP : Soru önergesine konu işe ait ihale ilanı 07.11.2006. tarih ve 26339 sayılı Resmi 
Gazetede ve ulusal gazetelerden Bugün ve Radikal gazetelerinde 05.11.2006 
tarihinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait elektronik ağ 
(www.toki.gov.tr) sayfasında ilan edilmiştir. İhale ilanında anılan yerin 
ada/parsel bilgileri ve konumu net olarak belirtilmiştir. Ayrıca, istekliler 
tarafından, ihale ilanında verilen teknik bilgiler üzerinden -her ihalede yapılması 
gerekli olduğu gibi burada da- inceleme yapılması neticesinde, ihaleye konu yere 
ilişkin aktüel özelliklere kolaylıkla ulaşılabileceği açıktır. 

İhale ilanıyla, ihaleye katılacak şirketlere tekliflerini hazırlamaları için 14 
gün gibi çok kısa süre verilmesinin nedeni neüır? 14 gün içinde Meclis 
Lojmanları ile arsası gibi değerli vc büyük bir gayrimenkule nasıl bir proje 
uygulanması gerektiğine ilişkin araştırma yapılması, 1500-2000 konutun 
projesinin hazırlanması; bu süre içinde ihale için gereken diğer hazırlıkların 
yapılması mümkün müdür? 

İhale ilanıyla, TOKİ tarafından firmalardan 15 günlük süre içerisinde anılan yer 
için bir proje çalışması yapılması talep edilmektedir. Söz konusu proje çalışması, 
anılan süre zarfında çok rahatlıkla hazırlanabilecek olan Avan Proje niteliğinde 
bir çalışmadır. Bugüne kadar yapılan bazı "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" 
ihaleleri için 10 gün gibi bir sürede ihale yapılmıştır. 

SORU 3 : İhaleye katılan şirketlerin her birinin a y n ayrı ettikleri teklifleri ne 
kadardır? Bu teklifler hangi kriterlere göre değerlendirilmişlerdir? 
Pazarlık aşaması ne zaman yapılmıştır? İhaleye katılan konsorsiyumların 
teklifleri pazarlık aşamasında ne kadardır? 

SORU 2 : 

CEVAP 
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CEVAP : İhaleye ait ilk oturum 22.11.2006 tarihinde yapılmış olup, verilen ilk teklifler 
aşağıdaki gibidir. 

1 
Mesa Mesken San. A.Ş. & Aktiirk Yapı 
End. Ve Tic. A.Ş. & Emlak Paz. tnş. Prj. 
Yön. Ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi 

Toplam Satış Geliri : 580.000.000.- YTL 

1 
Mesa Mesken San. A.Ş. & Aktiirk Yapı 
End. Ve Tic. A.Ş. & Emlak Paz. tnş. Prj. 
Yön. Ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi 

İdare Payı Geliri : 243.600.000.- YTL 1 
Mesa Mesken San. A.Ş. & Aktiirk Yapı 
End. Ve Tic. A.Ş. & Emlak Paz. tnş. Prj. 
Yön. Ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi 

İdare Payı Gelir Oranı : % 42 

2 

3 

İZ-KA İnş. Taah. Müh. Teks. Amb. San. 
Ve Tic. Ltd. Şti. & Durmaz İnş Taah. Tic. 
Ltd. Şti. & Ümitli Turz. Gıda İnş. Bilg. 
Otm. San. Ve Tic. A.Ş. & Bleda Yapı 
San. Ve Turz. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi 

Toplam Satış Geliri : 499.844.825.-YTL 

2 

3 

İZ-KA İnş. Taah. Müh. Teks. Amb. San. 
Ve Tic. Ltd. Şti. & Durmaz İnş Taah. Tic. 
Ltd. Şti. & Ümitli Turz. Gıda İnş. Bilg. 
Otm. San. Ve Tic. A.Ş. & Bleda Yapı 
San. Ve Turz. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi 

idare Payı Geliri : 125.000.000.-YTL 2 

3 

İZ-KA İnş. Taah. Müh. Teks. Amb. San. 
Ve Tic. Ltd. Şti. & Durmaz İnş Taah. Tic. 
Ltd. Şti. & Ümitli Turz. Gıda İnş. Bilg. 
Otm. San. Ve Tic. A.Ş. & Bleda Yapı 
San. Ve Turz. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi İdare Payı Gelir Oram : %25 

2 

3 
İhlas Holding A.Ş. & Yeşil İnş. 
Gayrimenkul Yat. Hiz. Tic. A.Ş. Ortak 
Girişimi 

Toplam Satış Geliri : 332.627.757.- YTL 

2 

3 
İhlas Holding A.Ş. & Yeşil İnş. 
Gayrimenkul Yat. Hiz. Tic. A.Ş. Ortak 
Girişimi 

İdare Payı Geliri : 73.178.107.-YTL 

2 

3 
İhlas Holding A.Ş. & Yeşil İnş. 
Gayrimenkul Yat. Hiz. Tic. A.Ş. Ortak 
Girişimi 

İdare Payı Gelir Oranı : % 22 

İhalenin ikinci oturumu ise 29.11.2006 Çarşamba günü yapılmış olup, 1 tur sözlü 
oturumu takiben ihaleye katılan firmaların vermiş oldukları nihai teklifler 
aşağıda belirtildiği gibi olmuştur. 

İş, en yüksek "İdare Payı Geliri ve İdare Payı Gelir OranT'nı veren Mesa Mesken 
San. A.Ş. & Aktürk Yapı End. Ve Tic. A.Ş. & Emlak Paz. İnş. Prj. Yön. Ve Tic. 
A.Ş. Ortak Girişimi'ne ihale edilmiştir. 

1 
Mesa Mesken San. A.Ş. & Aktiirk Yapı 
End. Ve Tic. A.Ş. & Emlak Paz. İnş. Prj. 
Yön. Ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi 

Toplam Satış Geliri : 638.000.000.- YTL 

1 
Mesa Mesken San. A.Ş. & Aktiirk Yapı 
End. Ve Tic. A.Ş. & Emlak Paz. İnş. Prj. 
Yön. Ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi 

İdare Payı Geliri : 304.500.000.- YTL 1 
Mesa Mesken San. A.Ş. & Aktiirk Yapı 
End. Ve Tic. A.Ş. & Emlak Paz. İnş. Prj. 
Yön. Ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi 

İdare Payı Gelir Oranı % 50 

2 
İhlas Holding A.Ş. & Yeşil İnş. 

Toplam Satış Geliri : 760.000.000.- YTL 

2 Gayrimenkul Yat. Hiz. Tic. A.Ş. Ortak 
Girişimi 

İdare Payı Geliri : 266.000.000.- YTL 2 Gayrimenkul Yat. Hiz. Tic. A.Ş. Ortak 
Girişimi 

İdare Payı Gelir Oranı : % 35 

3 

İZ-KA İnş. Taah. Müh. Teks. Amb. San. 
Ve Tic. Ltd. Şti. & Durmaz İnş Taah. Tic. 
Ltd. Şti. & Ümitli Turz. Gıda İnş. Bilg. 
Otm. San. Ve Tic. A.Ş. & Bleda Yapı 
San. Ve Turz. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi 

Toplam Satış Geliri : 978.000.000.- YTL 

3 

İZ-KA İnş. Taah. Müh. Teks. Amb. San. 
Ve Tic. Ltd. Şti. & Durmaz İnş Taah. Tic. 
Ltd. Şti. & Ümitli Turz. Gıda İnş. Bilg. 
Otm. San. Ve Tic. A.Ş. & Bleda Yapı 
San. Ve Turz. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi 

İdare Payı Geliri : 244.500.000.- YTL 

İZ-KA İnş. Taah. Müh. Teks. Amb. San. 
Ve Tic. Ltd. Şti. & Durmaz İnş Taah. Tic. 
Ltd. Şti. & Ümitli Turz. Gıda İnş. Bilg. 
Otm. San. Ve Tic. A.Ş. & Bleda Yapı 
San. Ve Turz. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi İdare Payı Gelir Oranı : %25 

SORU 1 : İhaleye katılan şirketler lojmanların yerine yapacakları konut sayılarını 
belirterek mi teklif vermişlerdir? İhale sırasında yapılacak konut sayısı kaç 
olarak belirlenmiştir? Konut sayısı ihaleden sonra değişmiş midir? 
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CEVAP : İhaleye katılan firmaların tekliflerinin ekinde fizibilite raporları yer almakta olup. 
bu fizibilite raporlarında, firmanın,öngördüğü proje, konut sayısı vs. gibi bilgiler 
yer almaktadır. •' * 

Söz konusu ihalede en yüksek teklifi veren Mesa Mesken San. A.Ş. & Aktürk 
Yapı End. vc Tic. A.Ş. & Emlak Paz. İnş. Prj. Yön. Ve Tic. A.Ş. Ortak 
Girişiminin ihale aşamasında öngördüğü konut sayısı fizibilite raporunda i. 708 
olarak yer almaktadır. 

SORU 5 : TOKİ'nin söz konusu ihalede, ihaleyle belirlenen gelir pay oranı ne 
kadardır? Bu oran sabit midir? Yoksa sonradan artan konut sayısına göre 
artmış mıdır? Eğer arttıysa ihale sırasında vc sonrasında bu oran ne 
kadardır? Konut sayısı arttığı halde bu oran değişmediyse bunun nedeni 
nedir? 

CEVAP : İhalede verilen "İdare Payı Gelir Oranı" %50"dir. Bu oran sabittir. Toplam Satış 
Gelirinin artması durumunda, artan toplam satış geliri üzerinden bu oran 
tutarında İdare ı, toplam gelire ilave olarak ödenecektir. 

İDARE'ye ödctKcek olan İdare Payı Geliri ise Toplam Satış Gelirinin herhangi 
bir nedenle azalması durumunda değişmeyecektir. Artması durumunda ise 
yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır. 

19.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, engellilerin istihdamına ilişkin sorusu ve 
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı (7/3914) 

Aşağıda yer alan soruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

TÜİK'in istatistiklerine dayanarak, Rehabcenter/Pi Grup Danışmanlık ve Araştırma 

şirketinin yapmış olduğu bir araştırmaya göre, ülkemizde 8.357.200 engelli yaşamaktadır. 

Aynı araştırmaya göre "engelli nüfusun yaklaşık yüzde 78'i hiçbir işte" çalışmamakta ve 

"yarıdan fazlasının sosyal güvencesi" bulunmamaktadır. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, 

engelli vatandaşlarımızın sosyal vc ekonomik yaşama kazandırılarak toplumda etkin bireyler 

olarak yer almalarını sağlamak devletin görevleri arasındadır. Bu bağlamda; 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'INA 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 
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1. Engelli vatandaşlarımızın işgücüne katılımını teşvik etmek ve kolaylaştırmak adına ne 

gibi çalışmalar yapılmaktadır? Engelli bireyleri ekonomik hayata kazandırmaya 

yönelik planlanan projeler nelerdir? 

2. Sosyal güvenlik çatısı altında istihdam edilen engelli vatandaşlarımızın sayısı ne 

kadardır? Bu sayının artırılması adına yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır? Bu 

çalışmalarda şimdiye kadar elde edilen veriler nelerdir? 

3. Engelli vatandaşlarımızın istihdam edildiği iş yerlerinde engelli crişebilirliği 

standartlarının sağlanmasına (iş alanlarının engelli bireylerin rahatlıkla çalışabileceği 

şekilde düzenlenmesine) yönelik ne tür girişimler vardır? Bu standartlara işvercnlcrce 

uyulup uyulmadığı, hangi kişi ve/veya kuruluşlarca ve hangi sıklıkta 

denetlenmektedir? Engelli crişebilirliği sağlamayan iş yerlerine karşı herhangi bir 

cezai yaptırım uygulanmakta mıdır? 

İlgi : 16/06/2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6914 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'a ait 7/3914 Esas No'lu yazılı 
soru önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610//4'/>2_ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

< 3 ' ! « ı * 2 B B 

0 3 3 7 2 2 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

EK : I yazı 

- 4 0 2 -



TBMM B: 127 8 . 7 . 2 0 0 8 

ADANA MİLLETVEKİLİ PROF. DR. NEVİN GAYE ERBATUR'UN 7/3914 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre 50'den fazla işçi çalıştıran işyerlerinin 
% 3 oranında özürlü istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kamu işyerlerinde ise bu oran 
% 4 olarak uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan, 26/5/2008 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5763 
sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, özel sektör 
için 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerleri için % 3 engelli çalıştırma uygulaması aynen 
devam ettirilmiş, ayrıca, % 3'lük kota dahilinde engelli istihdam edilen engelli çalışanlar ile 
01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanuna göre işçilerinin % 75'i engelli olan "korumalı 
işyerleri'Yıde çalışan engelli işçilerin işveren hisselerinin tamamının, kota fazlası engelli 
çalıştırma halinde ise işveren hisselerinin yansının Hazine tarafindan ödenmesi öngörülerek, 
engelli çalıştırmanın maliyeti düşürülmüş ve daha çok engelliye istihdam imkanı sağlanmıştır. 

Türkiye İş Kurumu, aktif işgücü programlan kapsamındaki işgücü yetiştirme kurslan 
ile, işsizlikten en fazla etkilenen ve bu nedenle işgücü piyasasında dezavantajlı gruplar olarak 
görülen gençlerin, kadınlann, eski hükümlülerin, uzun süreli işsizlerin, işsizlik sigortası 
kapsamındaki işsizlerin ve engellilerin iş piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklerde 
yetiştirilmesi yoluyla istihdam edilebilirliklerini artırmaya çalışmaktadır. 

İşverenlerin çalıştırmakla yükümlü bulundukları engellilere ilişkin kontenjanlann 
takibi, açık kontenjanlann kapatılması ve tüm önlemlere rağmen özürlü kontenjanlannı 
kapatmayan işyerleri hakkında idari para cezası uygulanması işlemleri IŞKUR tarafından 
yerine getirilmektedir. 

İşverenlerden tahsil edilen idari para cezalan, 4857 sayılı İş Kanununa istinaden 
oluşturulan Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen 
Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyon tarafından engelli vatandaşlann bilgi, beceri ve 
yeteneklerine uygun mesleklerde istihdamlannın arttınlabilmesi için mesleki rehabilitasyon 
eğitimlerine maddi kaynak oluşturulmaktadır. 

İŞKUR tarafından engelli vatandaşların hangi mesleklerde düzenlenecek kurslara 
katılabileceklerinin belirlenebilmesi için; kayıtlı engellilerle, engelli yaranna kurulmuş 
bulunan demeklerle, vakıflarla, kurum/kuruluş ve mesleki rehabilitasyon merkezleriyle 
sürekli temas kurularak, engellilerin mesleklere göre nitelikleri tespit edilmekte, İl İstihdam 
ve Mesleki Eğitim Kurullannın görüş ve talepleri de dikkate alınarak engelli gruplanna 
yönelik projeler uygulanmaktadır. 

Engelli vatandaşlanmızın istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik olarak verilen 
kurslar ve kurslara ilişkin sonuçlar, yıllar itibariyle aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir. 

Y I L U Y G U L A N A N K A T ı L ı M C ı T A H S I S E D I L E N I S T I H D A M 

K U R S S A Y ı S ı S A Y ı S ı Ö D E N E K S A Y ı S ı 

2003 21 241 • 161.917,16 -

2004 20 302 572.178,02 -
2005 42 1710 1.243.863,99 704 
2006 94 3047 4.050.198,97 6 
2007 179 7880 7.162.173,23 28 

i 2008* 22 373 870.296,62 -

| Toplam 378 13553 14.060.627,99 738 
* 2008 bilgileri Mayıs Ayı sonu itibariyledir. 
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Türkiye İş Kurumu tarafından engellilerin toplumsal gelişimlerinin, verimliliklerinin 
ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik projeler gerçekleştirmek, başta temel 
bilgisayar kullanımı olmak üzere taraflarca belirlenecek diğer eğitim konularında özürlülerin 
mesleki eğitim ve rehabilitasyonuna katkıda bulunmak, özürlülerin ekonomiye aktif katılımını 
sağlayıcı istihdama yönelik diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanması 
konusunda işbirliği yapmak amacıyla Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) ile protokol 
imzalanmıştır. 

Ayrıca, İŞKUR'un Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi, Özürlüler İçin Gelişmiş Bir 
İstihdam Stratejisi ve Mesleki Rehabilitasyon Projesi ile, engellilerin iş ve meslek analizi, 
mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı konusunda Hollanda modelinden yararlanmak suretiyle 
Türkiye'deki mevcut durumun iyileştirilmesi ve kısa sürede AB standartlarına entegrasyon 
sağlanması amaçlanmaktadır. Engellilerin bireysel becerilerini, mevcut potansiyellerini ve 
fonksiyonel kapasitelerini tanımlayıcı bir kod ve kayıt sisteminin geliştirilmesiyle uygun işe 
yerleştirilebilmeleri yönünde iyileşme sağlayacak bu Projede, engelli istihdamının 
artırılmasına yönelik öneriler de geliştirilecektir. Ocak 2007'de başlayan 450.000 Euro bütçeli 
ve 24 ay süreli Proje, Aralık 2008'de tamamlanacaktır. 

| Y I L 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 * 

O Z U R L U B A Ş V U R U 
23.117 49.218 38.955 25.859 28.236 36.397 15.177 

O Z U R L U İŞE 
Y E R L E Ş T İ R M E 10.883 12.481 17.172 23.317 23.781 17.864 4.766 

Kamu 657 464 1.320 1.728 1.202 573 87 

Özel 10.226 12.017 15.852 21.589 22.579 17.291 4.679 

* 2008 bilgileri Nisan Ayı sonu itibariyledir. 

Engelli vatandaşlarımızın istihdamının artınlması ile ilgili olarak; işverenlerin engelli 
vatandaşların istihdamıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri için bilinçlendirilmeleri 
ve İŞKUR'un işverenlerle olan ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara devam 
edilmektedir. 

Ayrıca engelli vatandaşlanmızm istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik olarak, 
aktif işgücü programlan kapsamındaki çalışmalara ve projeler geliştirilmesine devam 
edilecektir. 

4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre hazırlanıp 10/02/2004 tarihli ve 
25369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 
Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğin "Engelli İşçiler" başlıklı EK-1/ 
20 nci maddesinde "Engelli işçilerin çalıştığı işyerlerinde bu işçilerin durumları dikkate 
alınarak gerekli düzenleme yapılacaktır. Bu düzenleme özellikle engelli işçilerin doğrudan 
çalıştığı yerlerde kullandıklan kapılar, geçiş yerleri, merdivenler, duşlar, lavabolar ve 
tuvaletlerde yapılacaktır." hükmüne yer verilmiştir. 

Bahse konu hükümler iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı içerisinde yer aldığından, 
belirtilen standartlara işverenlerce uyulup uyulmadığının denetimi, Çalışma vc Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerinin görev ve yetki alanında bulunmaktadır. Bu itibarla aylık 
periyotlar halinde uygulanan yıllık teftiş programlanna alınan veya konuya ilişkin ihbar ve 
şikayetler üzerine gidilen işyerlerinde yapılan bütün denetimlerde, engelli işçi istihdam 
edildiğinin saptanması halinde, engelli işçilerle ilgili işveren uygulamalan izlenmekte ve 
denetlenmektedir. 

4857 sayılı İş Kanununun 105 inci maddesinde ise; yukanda belirtilen Yönetmelik 
düzenlemesine uymayan işverene veya işveren vekiline, idari para cezası verileceği hükme 
bağlanmıştır. 
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23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Gürültü Yönetmeliğinin "Maruziyetin Önlenmesi veya Azaltılması" ile ilgili 7inci 

• maddesinde "Gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için; işveren, 
tş Sağlığı vc Güvenliği Yönetmeliğinin 15 irici maddesi uyarınca kadınlar, çocuklar, yaşlılar, 
özürlüler gibi hassas risk gruplarının korunması için gerekli önlemleri alacaktır." hükmü yer 
almaktadır. Ancak 16/12/2003 tarihinde yürürlüğe konulan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğinin şekil yönünden Danıştay tarafından yürürlüğünün durdurulması sebebiyle 12 
Haziran 1989 tarihli ve 89/391/EEC sayılı AB çerçeve direktifi göz önüne alınarak yeni bir 
düzenleme yapma çalışmaları devam etmektedir. Bu anlamda tarım çalışanları, devlet 
memurları ve bağımsız çalışanlar dahil olmak üzere bütün çalışanları kapsayan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmış olup, çalışmalar halen devam etmektedir. 
Kanun Tasarısı çalışmaları kapsamında kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve diğer hassas risk 
gruplarında yer alan çalışanların, özellikle bu çalışanları etkileyen tehlikelere karşı korunması 
ve yapılacak risk değerlendirmesi çalışmalarında risk gruplarının özel olarak dikkate alınması 
yönünde düzenlemeler düşünülmektedir. 

2003 yılında düzenlenen "Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel 
Konferansfnda "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Özel Risk Grupları (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve 
Engelli çalışanlar) " konusu işlenmiştir. 

20.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, Yozgat'taki belediyelere ve İl Özel İdaresine vergi 
gelirinden verilen paya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/3935) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 2ö.oS.Zooe> 

Mehmet EKİCİ 
Yozgat Milletvekili 

Bakanlığınız tarafından ilgili kanun gereği belediyelere ve il özel idarelerine genel 
bütçe vergi gelirlerinden pay verilmektedir. 

1-2004 yılından bugüne kadar Yozgat Merkez , ilçe ve belde belediyelerimize 
bakanlığınızca ne kadar pay verilmiştir? Belediyeler bazında dökümü nedir? Bu konuda 
dikkate alınan kriterler nelerdir? 

2-2004 yılından itibaren Yozgat İl özel İdare Müdürlüğü'ne verilen pay ne kadardır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Ü ; B.07.0.MGM.0.28/610 Q3.07.2C00* Ü98G1 

TÜRKİYE BUYTJK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 16.06.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6914 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet EKİCİ'nin Bakanımız Sayın 
Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına 
sunduğu 7/3935 esas nolu sora önergesinde 2004 yılından bugüne kadar Yozgat merkez, ilçe 
ve belde belediyeleri payının belediyeler bazında dökümü ve bu konuda dikkate alınan 
kriterler ile İl Özel İdare Müdürlüğüne ne kadar pay verildiği sorulmaktadır. 

02.02.1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ülke 
genelinde toplanan genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden her ay belediyelere 
% 6 ve il özel idarelerine % 1.12 oranında pay hesaplanarak İller Bankasına aktarılmakta ve 
İller Bankasınca belediyelere ve ü özel idarelerine nüfusları oranında dağıtılmaktadır. İller 
Bankasınca dağıtılan belediyeler ve il özel idareleri payından Yozgat, merkez, ilçe ve belde 
belediyeler ile Yozgat İl Özel İdaresi Müdürlüğüne sözkonusu yıllarda verilen pay tutarların 
İller Bankasından öğrenilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

I UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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21.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, Kahramanmaraş Belediyesinin belirlediği 
katı atık depolama alanına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı (7/3943) 

TÜRKIYE B Ü Y Ü K MILLET MECLISI B A Ş K A N L ı Ğ ı N A 

Aşağıdaki sorularımın, Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül tarafından, 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

T 
Durdu OZBOLAT 
K.Maraş Milletvekili 

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığının katı atık depolama alanı olarak belirlediği 
bölge, Pazarcık ve Narlı belediye başkanlıklarıyla çevre köylerinin "bilirkişi 
raporlarıyla" desteklenen karşı çıkışlarına rağmen, değiştirilmeden inşa faaliyetlerine 
başlanmıştır. 

1. Katı atık düzenli depolama alanı olarak seçilen, Pazarcık ilçesi, Denizli köyü, 
Bölükçam tepesi, Tomsuklu mevkii askeri atış alanımıdır? 

2. Askeri atış alanları, inşaat yapmaya uygunmudur? 
3. Belirtilen mevki, atış alanı olarak kullanılmaya devam edecekmidir? 
4. Kahramanmaraş Belediyesi bu inşaat için, askeri makamların "olumlu 

görüşünü" almışmıdır? 
5. Almamışsa hangi neden ve karara dayanarak bu inşaatı yapmaktadır? 
6. Askeri atış talimi yapılan gün ve sonrasında sivil unsurların bölgeye girişi kaç 

gün yasaklanmaktadır? 
7. Böyle bir durumda katı atık depolama alanı düzenli çalışabilirini? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

ANKARA 

KÂN.KAR. : 2008/7032/ND-ŞŞY. ( > 5 o ) J Temmuz 2008 

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Bşk.lığının 16 Haziran 2008 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-6914 sayılı ve "Soru 
Önergesi" konulu yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Durdu ÖZBOLAT tarafından verilen 7/3943 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı EK-A'da sunulmuştur. 

Arz ederim. 

EKİ • 
EK-A (Yazı l ı Soru Ö n e r g e s i n i n 

Cevab ı ) 
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ DURDU ÖZBÖLAT.TARAFINDAN VERİLEN 

7/3943 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1.- Kapıçam atış ve tatbikat alanı civarında yapılması plânlanan katı atık depolama tesisi ile ilgili 
olarak; söz konusu tesisin inşa edileceği arazinin tatbikat alanına bitişik olduğu, bu alanda yıl 
içerisinde 4-5 ay tatbikat ve ağır silahlarla hakiki mermi kullanılarak atış yapıldığı, tesisin yapılması 
durumunda "Top Atışları Tehlikeli Kara Bölgesi" olarak tespit edilen alan içerisinde kalacağı ve bu 
durumun büyük tehlike yaratacağı belirlenmiştir. 

2 Söz konusu tesiste açığa çıkacak yanıcı ve patlayıcı özellikteki metan gazının, atışlar 
esnasında kullanılacak mühimmatın patlaması ile birlikte büyük patlamalara neden olabileceği ve 
bu durumun can güvenliğine yönelik önemli bir tehlike yaratacağı düşünülmektedir.Konuyla ilgili 
olarak 172'inci Zırhlı Tugay Komutanlığınca, gelecekte doğabilecek muhtemel tehlikelerin 
önlenmesi amacıyla tesisin tatbikat alanına 3-5 km..mesafede başka bir yerde inşa edilmesinin 
uygun olacağı Kahramanmaraş Valiliğine bildirilmiştir. 

3 172.'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından verilen görüş üzerine katı atık depolama tesisinin 
yapımı durdurulmuştur.Konu, kamu güvenliği açısından Bakanlığım ile Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından incelenerek müştereken çözüme kavuşturulacaktır.Bu amaçla inceleme başlatılmış olup 
alınacak sonuca göre işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize sunarım. 

22- Mersin Milletvekili İsa Gök 'ün, TRT Genel Müdürünün İngiltere 'de katüdığı bir toplantıya 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'ın cevabı (7/3959) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Aşağıda yer alan sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

İsa GÖK 

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in 12-14 Mart tarihlerinde İngiltere'de yapılan İPTV 
(İnternet Protokolü TV) toplantısına katıldığını basında yer alan haberlerden öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu toplantıya TRT Eğitim Dairesi Başkanı Ahmet Koyuncu'yla birlikle giden 
Şahin ve beraberindekilerin masraflarının Türk Telekom tarafından karşılanmış olduğu bilgisi 
de yine basında yer almıştır. Bu çerçevede; 
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1 - Bu masrafların tutarı ne kadardu? Bu toplantıya TRT yöneticileri niçin katılmışlardır? 
IPTV gibi teknik konudaki bir toplantıda TRT Eğitim Dairesi Başkanı Ahmet 
Koyuncu hangi gerekçe ile bulunmuştur? 

2- İnternet Protokolü TV (IPTV) hizmetine başlamak için hazırlık yapan Türk Telckom 
yöneticileri, ana kaynak olarak, arşivinden yararlanmak üzere TRT ile görüşmelerini 
sürdürmektedirler; aynı zamanda Türk Telckom Yönetim Kumlu üyeliği görevinde de 
bulunan TRT Genel Müdürü sayın Şahin bu görüşmelerde hangi kurumun çıkarını 
korumaktadır? Görüşmeler devam ederken, Yayın Arşivleri Dairesi Başkanı Turgay 
Çakımcı görevinden neden alınmıştır? 

3- Avea'nın da Yönetim Kurulu üyesi olan TRT genel Müdürü, 3G sistemi ile cep 
telefonları üzerinden televizyon yayını yapmak için hazırlıkları olan şirkete de görsel 
malzeme sunmak amacıyla TRT arşivini açacak mıdır? Bu ülkenin hafızası olan ve 
çeşitli gerekçelerle açılan TRT arşivi yağma ve talandan riasıl korunacak, bir kamu 
kumlusu olan TRT'nin en üst düzey yöneticisi, Türk Telekom ve Avea'da da karar 
verici pozisyonunda iken kamunun yani TRT'nin çıkarlarını ne şekilde gözetecektir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI, 

Sayı : B.02.0.004/01238 

•Konu : 01/07/2008 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi :a) 16.06.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3959-7001/14780 sayılı yazı. 
b) 01.07.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090-04/2389 sayılı yazı. 

İlgi (a) gereği Mersin Milletvekili İsa GÖK'ün vermiş olduğu 7/3959 esas nolu yazılı 
soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
. Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/Oto. fll'S *\ 
KONU: 7/3959 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi: 16/06/2008 tarih ve B.02.0.004/01139 sayüı yazınız. 

Mersin Milletvekili Sayın İsa GÖK'ün vermiş olduğu 7/3959 sayılı Som Önergesi ile ilgili 
olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- TRT Genel Müdürü İbrahim ŞAHİN ve Genel Müdür Yardımcılığını vekaleten yürüten 
Eğitim Dairesi Başkanı Ahmet KOYUNCU, 12-14 Mart 2008 tarihinde Londra'da yapılan İPTV 
VVorld Forum toplantısına Türk Telekom A.Ş. Strateji Geliştirme Başkanlığının 20.02.2008 tarih ve 
344 sayılı daveti üzerine katılmıştır. Genel Müdür İbrahim ŞAHİN ile Eğitim Dairesi Başkanı 
Ahmet KOYUNCU'nun uçak, otel ve konferansa giriş ücretleri Türk Telekom A.Ş. tarafından 
karşılanmıştır. 

Söz konusu seyahat için Genel Müdür İbrahim ŞAHİN'e 2 gün yol için tam, 2 gün için 2/3 
oranında yurt dışı yevmiyesi olarak toplam 370 İngiliz Sterlini, taşıt hamaliye ücreti olarak 30 USD 
ve yurtdışı çıkış harcı olarak 15 YTL., Eğitim Dairesi Başkanı Ahmet KOYUNCU'ya ise 2 gün yol 
için tam, 3 gün için 2/3 oranında yurt dışı yevmiyesi olmak üzere toplam 444 İngiliz Sterlini, taşıt 
hamaliye ücreti olarak 30 USD ve yurtdışı çıkış harcı olarak! 5 YTL. ödenmiştir. 

2- Yayın Arşivleri Dairesi Başkanı Turgay CAKIMCI, 23.11.2007 tarihli dilekçesindeki 
talebi üzerine APK Daire başkanlığına Başuzman olarak atanmıştır. 

3- Soru önergesinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 

Arz ederim. 

- 4 1 0 -



TBMM B: 127 8 . 7 . 2 0 0 8 

23.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, bir öğretmenin türbanlı görev yaptığı iddiasına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/3963) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını aygılarımla 
arz ederim. 
29.05.2008 

Bursa Milletvekili 

Bursa ilimizde yayınlanan Bursahakimiyet Gazetesi köşe yazarı Okan 
Tuna'nın 11.05.2008 ve 21.05.2008 tarihli köşe yazılarına taşıdığı konu 
kamusal alanda türban tartışmalarını Bursa gündemine bir kez daha 
taşımıştır. Bir alışveriş merkezine mesai saatleri içinde gezi düzenleyen 
Elmasbahçeler İlköğretim Okulunun ana sınıfı ve 3. sınıf öğrencilerine 
refakat eden bayan öğretmenin türbanlı olduğu tespit edilmiştir. Konu ile 
ilgili Elmasbahçeler ilköğretim Okulu Müdürvekili Süleyman öner'e ulaşan 
gazeteci Tuna*a, olayı doğrulatmış ve bayan öğretmenin herhangi bir kötü 
niyeti olmadığı bilgisine ulaşmıştır. Gazeteci Tuna, Vali Şehabettin Harput 
ve İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar'm dikkatine sunduğu konu ile 
ilgili yazısına hiçbir cevap alamadığını da ikinci bir yazı ile Bursa 
kamuoyunun dikkatine sunmuştur. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

1- Elmasbahçeler İlköğretim Okulunda görev yapan ve görevi başında 
türban takmakta sakınca görmeyen bayan öğretmen ile ilgili herhangi bir 
girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 

2- Konuya ilgi göstermeyen İl ,Milli Eğitim Müdürlüğüne Bakanlığınız 
tarafından herhangi bir uyarı yapılacak mı? 

3- Özellikle ana okulu ve ilköğretim çağındaki çocukların türbanlı 
öğretmenler tarafından eğitilmesi hususunda Bakanlık olarak görüşleriniz 
nedir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B .08 .0 .SGB.0 .03 .06 .02- l l / lS ' 7 -9 - 0 4 / 0 ^ / 2 0 0 8 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 16.06.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6914 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Abdullah ÖZER'in, "Bir öğretmenin türbanlı görev 
yaptığı iddiasına ilişkin" İlgi yazı eki 7/3963 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 
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1-2-3. Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde başta Anayasa'mız olmak üzere 
bütün kanunlarımızın hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte; 
personelimizden, görev vc sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri bulunan veya 
bulunduğuna dair duyum alınanlar hakkında yapılan inceleme-soruşturma sonucunda 
getirilen teklifler doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmektedir. 

Bursa Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) Bursa Hakimiyet gazetesinin 11.05.2008 tarihli nüshasında köşe yazarı Okan 

TUNA'nın "Bir alışveriş merkezinde mesai saatinde devlet memuru olmak!..." başlığı 
altında yayımlanan haber üzerine, Osmangazi ilçesi Elmasbahçe İlköğretim Okulunun 
soruya konu öğretmeni hakkında 04.06.2008 tarihli ve 410.1/26903 sayılı inceleme 
emriyle; Osmangazi ilçesi "Elmasbahçeler" İlköğretim Okulu Menekşeler Anasınıfında 
bazı derslerin zamanından çalarak kasıtlı olarak programa ve laik eğitime aykın 
davranıldığına dair Okuldan bir veli adına Valilik Makamına hitaben yazılmış olan isimsiz 
imzasız 23.05.2008 tarihli şikâyet dilekçesi ile bir alışveriş merkezinde "Elmasbahçeler" 
İlköğretim Okulunun 3'üncü sınıf öğrencilerine refakat eden öğretmen hakkında Bursa 
Hakimiyet gazetesinin 30.05.2008 tarihli nüshasında yer alan habere dair Bursa Valiliği 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 02.06.2008 tarihli ve 621 sayılı yazısı üzerine, 
Elmasbahçe İlköğretim Okulu Müdür Vekili ile bahse konu öğretmeni hakkında 
05.06.2008 tarih ve 410.1/26999 sayılı inceleme emriyle inceleme yapmak üzere 
ilköğretim müfettişi görevlendirildiği ve yapılan incelemeye müteakip anılanlar hakkında 
gerekli idari soruşturmayı yapmak üzere Valilik makamının 23.06.2008 tarihli ve 
410.1/30244 sayılı oluru ile de ilköğretim müfettişi görevlendirildiği, 

b) Aynca Osmangazi ilçesinde Elmasbahçe İlköğretim Okulunda Menekşe 
Anasınıfı adı altında bir sınıf olmadığı, şikâyet dilekçesinde belirtildiği gibi faaliyet 
gösteren Elmasbahçe Menekşe Anaokulunun bulunmadığının yapılan görüşmelerde 
belirtildiği, görevli ilköğretim Müfettişi tarafından 10.06.2008 tarih ve 410/10 sayılı yazı 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.02-11/ 

Konu : Soru Önergesi 

ile bildirildiğinden konu ile ilgili olarak kaçak faaliyet gösterdiği iddia edilen Elmasbahçe 
Menekşe Anaokulu Yöneticileri hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı 

anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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24.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'm, Ankara 'mn şebeke suyu ile ilgili açıklamasına ilişkin 
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/4020) 

Aşağıda yer alan soruların Devlet Bakanı Sn. Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğini arz ederim. 03.06.2008 

•»Muğla Milletvekili f 

21 gün süresince Ankaralıların bilgisi dışında içme suyu şebekesine verilen Kızılırmak 
suyu için Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e destek verdiğiniz ve konuyla ilgili 
"Ankara için endişe edilecek bir durum yok" sözleriniz basında yer almıştır. 

Bazı bulaşıcı hastalıkların kuluçka süreleri 21 günden daha uzun olabilmekte ve ağır 
metal zehirlenmelerinin uzun yıllar sonra ortaya çıkabileceği bilinmektedir. 

Hatırlayacağınız gibi 2005 yılında artan kuş gribi vakalarına karşı bilim çevreleri 
ölümler olabileceğine dikkat çekmiş; o dönemde de görev yapan Sağlık Bakam'nı ve 
hükümetinizi uyarmışlar; bunun üzerine "işgüzarlık yapmayın" tepkinize maruz kalmışlardır. 
Bir süre sonra Manyas'ta kuş gribine bağlı ölümler arttığında "Bakanlar Kurulu'nda ilgili 
arkadaşa sorduk, ilgili Bakan arkadaş şu ana kadar böyle bir olayın söz konusu olmadığını 
söyledi. Ben de bu konuyu kamuoyuna aktardım. Yoksa benim bilebileceğim bir olay değil. 
Ancak, beyanım tatmin etmediyse özür dilerim. Bir tedbirsizlik varsa özür dilerim, özür 
dilediğim milletimdir" demiştiniz. 

1- Ankara. Büyükşehir Belediye Başkam Melih GÖKÇEK'e hangi bilimsel verilere 
dayanarak destek veriyorsunuz? 

2- Konuyla ilgili Sağlık Bakam'na danıştınız mı? Şayet bilgi aldıysanız açıklamayı bir 
hekim olarak neden Sağlık Bakam yapmıyor da siz yapıyorsunuz? Sağlık Bakanı 
kamuoyuna ne zaman aydınlatıcı bir açıklama yapacak? 

3- 2005'te yaşanan kuş gribine bağlı ölümler sonrasında "işgüzarlık" yaptığım iddia 
ettiğiniz bilim çevreleri, bu kez de bulaşıcı hastalıklar ve ağır metal zehirlenmeleri 
konusunda uyan yapmaktadır. Bu uyarılan dikkate alacak mısınız? 

4- Salgınlar ve zehirlenmeler ortaya çıktığında yine özür mü dileyeceksiniz? Bu özür 
yeterli olacak mıdır? 

5- 2005 yılında özür dilerken "benim bilebileceğim bir olay değil" ifadesini 
kullanmıştınız. Bugün kesin ve detaylı bir bilgiye dayalı olduğu anlaşılan "Ankara için 
endişe edilecek bir durum yok" sözlerinize dayanak olan bilgilerinizi kamuoyuyla 
paylaşır mısınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE . 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/55^ 
Konu :Soru Önergesi 

û \ 0 7 - 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi: 03/07/2007 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4020-7071/14929 sayılı yazınız 

Muğla Milletvekili Sn. Ali ARSLAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/4020 sayılı yazılı soru 
önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M U Ğ L A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N A L İ A R S L A N ' I N 
T A R A F I M A T E V C İ H ETTİĞİ 04.06.2008 T A R İ H V E 

7/4020 S A Y I L I YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ N İ N C E V A B I 

02 Haziran 2008 Pazartesi günü yapılan 32. Bakanlar Kurulu toplantısında; 81 il 
Merkezine içme, kullanma ve sanayi suyu teminiyle ilgili eylem planı görüşülmüş, 
illerin bu konudaki hedef ve öncelikleri belirlenmiştir. 

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası mutat olarak yapılan basın açıklamaları, 
Bakanlar Kurulunda görüşülen konulann ve alınan kararların kamuoyu ile paylaşımı 
amacıyla yapılmaktadır. 

Söz konusu tarihte yapılan ve ekte konuşma metni gönderilen basın açıklaması 
da bu kapsamda olup, soru önergesinde bahsedildiği gibi herhangi bir kişiye ya da 
kuruluşa destek amacı taşımamaktadır. 
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02 HAZİRAN 2008 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILAN 32. BAKANLAR KURULU 

TOPLANTISI SONRASI DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI VE 

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ SAYIN CEMİL ÇİÇEK'İN BASINA YAPTIĞI 

AÇIKLAMALAR 

D E Ğ E R L İ B A S I N M E N S U P L A R I ; B A K A N L A R " K U R U L U N U N B U G Ü N K Ü T O P L A N T I S I N D A 81 

İl M E R K E Z İ N E İ Ç M E . K U L L A N M A V E S A N A Y İ S U Y U T E M İ N İ Y L E İLGİLİ E Y L E M PLANİ 

G Ö R Ü Ş Ü L M Ü Ş T Ü R . Ç E V R E V E O R M A N B A K A N I A R K A D A Ş I M I Z S A Y I N V E Y S E L E R O Ğ L U B U 

K O N U Y L A İLGİLİ BİLGİ S U N U M U N D A B U L U N M U Ş T U R , Y A P İ L A N Ç A L I Ş M A L A R L A İLGİLİ 

B A K A N L A R K U R U L U N A BİLGİ VERDİ . B U G Ü N İ T İ B A R İ Y L E S O N Y A P I L A N A D R E S E D A Y A L I 

N Ü F U S K A Y I T S İ S T E M İ N E G Ö R E 81 İL M E R K E Z İ N D E Y A K L A Ş I K 4 0 M İ L Y O N A V A k ı . \ K i ş i 

Y A Ş A M A K T A D I R V E B U 81 İL M E R K E Z L E R İ İÇİN İ H T İ Y A Ç D U Y U L A N T O P L A M İ Ç M E S U Y U 

MİKTARI D A 3 4 M İ L Y A R M E T R E K Ü P T Ü R . T E M İ N E D İ L E N T O P L A M S U M İ K T A R I Y S A Y A K L A Ş I K 

5 M İ L Y A R M E T R E K Ü P E Y A K I N D I R . D O L A Y I S I Y L A G Ö R Ü N Ü R D E BİR İ Ç M E S U Y U İHTİYACI 

G Ö Z Ü K M Ü Y O R A N C A K B U N L A R I N D A Ğ I L I M I S E B E B İ Y L E BAZI İ L L E R D E İ Ç M E S U Y U SIKINTISI 

Y O K . B A Z I L A R I N D A Y A K I N BİR G E L f c ı _ t K T E Y O K A M A B A Z I L A R I N D A D A B U İ H T İ Y A Ç VAR. 

B U N U N İÇİN 5 Y I L L I K BİR E Y L E M PLANI H A Z I R L A N M I Ş T I R , 2 0 0 8 - 2 0 1 2 Y I L L A R I N I K A P S A Y A N . 

VERİLEN B İ L G İ Y E G Ö R E 7 İL M E R K E Z İ N D E H A L İ H A Z I R D A SU AÇIĞI O L U P A C İ L S U T E M İ N İ N E 

İ H T İ Y A Ç D U Y U L D U Ğ U . 3 4 İL M E R K E Z İ N D E Y A K L A Ş I K O L A R A K 2 0 1 0 Y İ L İ N D A N İ T İ B A R E N SU 

AÇIĞININ O R T A Y A Ç I K A B İ L E C E Ğ İ , 4 0 İL K E R K E Z İ N D E İSE T E M İ N E D İ L E N S U M İ K T A R I N I N 

A S G A R İ O L A R A K 2 0 2 3 Y I L I N A K A D A R Y E T E R L İ O L A C A Ğ I B E L İ R L E N M İ Ş T İ R . D O L A Y I S I Y L A 

B Ü T Ü N B U İ H T İ Y A Ç L A R D İ K K A T E A L I N A R A K S A D E C E M A H A L L İ İ D A R E L E R İ N K E N D İ 

K A T K I L A R I Y L A , Ç A B A L A R I Y L A , Y A D A İLLER B A N K A S I N I N r . A T k l Y İ . Ç A B A L A R I Y L A D E Ğ İ L 

A Y N I Z A M A N D A D E V L E T S U İŞLERİNİN D E B U S Ü R E Ç T E D E V R E Y E GİRİP 4 0 M İ L Y O N A Y A K İ N 

İ N S A N I M I Z I N B A H S E T T İ Ğ İ M İ H T İ Y A Ç L A R I N I N K A R Ş İ L A N M A S İ N O K T A S I N D A B U E Y L E M 

r > ! A V ! \ ! N D E V R E Y E K O N U ! M A S ! V F l . ' Y G ' ' ! A \ V \ c ! O F P . F K M E K T E D İ R . B U N U N L A İLGİLİ 

Z A T E N H A Z İ R L İ K L A R Y A P I L M I Ş T I R , Ö N E M L İ BİR KISMI DA B A Ş L A D I A M A B U G Ü N DERLI 

T O P L U BİR BİLGİ S U N U M U Y A P I L M I Ş T I R . 

İKİNCİ O L A R A K Y İ N E T Ü R K İ Y E ' Y İ Y A K I N D A N İ L G İ L E N D İ R E N K Y O T O P R O T O K O L Ü N Ü N 

B E N İ M S E N M E S İ Y L E İLGİLİ BİR G Ö R Ü Ş M E Y A P I L M I Ş T I R . S E R A G A Z L A R I N I N A Z A L T I L M A S I 

V E Y A S I N I R L A N M A S I N I H U K U K İ A Ç I D A N B A Ğ L A Y I C I D U R U M A G E T İ R E N B U P R O T O K O L 1997 

Y I L I N D A İ M Z A L A N M I Ş V E 2 0 0 5 Y İ L İ N D A D A Y Ü R Ü R L Ü Ğ E GİRMİŞTİR. B U G Ü N İ T İ B A R İ Y L E D E 

176 Ü L K E B U P R O T O K O L E T A R A F O L M U Ş T U R . B U P R O T O K O L Ü N İLK B E Ş Y I L L I K U Y G U L A M A S I 

B İ T M E K Ü Z E R E D İ R . D O L A Y I S I Y L A B U N D A N S O N R A S I İÇİN D E H A Z I R L I K L A R B A Ş L A M I Ş T I R . 

T Ü R K İ Y E B U P R O T O K O L Ü K E N D İ N E H A S N E D E N L E R L E B A Ş L A N G I Ç T A İ M Z A L A M A M I Ş T I R . 

A N C A K İ M Z A L A M A M I Ş O L M A S İ BU G Ö R Ü Ş M E E R İ N D E BELLİ Ö L Ç Ü D E D I Ş I N D A K A L M A S I N I 

M Ü M K Ü N K I L M A K T A D I R . YENİ D Ö N E M L E İLGİLİ H A Z I R L I K L A R B A Ş L A D I Ğ I N D A T Ü R K İ Y E ' N İ N 

Ç E K İ N C E L E R İ O L A C A K S A Y A DA K E N D İ N E H A S Ş A R T L A R İ BU S Ö Z L E Ş M E D E G Ü N D E M E 
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G E T İ R E C E K S E B U N U B E N İ M S E Y İ P B U S Ü R E C E D A H A A K T İ F B İ R Ş E K İ L D E K A T I L M A S I 

G E R E K E C E K T İ R . O N U N İ Ç İ N D E B U P R O T O K O L Ü N O N A Y L A N M A S I H Ü K Ü M E T İ M İ Z C E B U G Ü N 

İ T İ B A R İ Y L E B E N İ M S E N M İ Ş D U R U M D A D I R . K I S A S Ü R E D E 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 ' N E 

G Ö N D E R İ P M E C L İ S T E N D E O N A Y L A N M A S I İ C A B E D E C E K T İ R . G Ö R Ü Ş T Ü Ğ Ü M Ü Z İ K İ N C İ K O N U 

B U D U R . 

Ü Ç Ü N C Ü O L A R A K D A B İ L D İ Ğ İ N İ Z G İ B İ H A F T A S O N U P A R T İ M İ Z İ N K I Z I L C A H A M A M ' D A 

1 2 N C İ İ S T İ Ş A R E T O P L A N T I S I Y A P I L D I . B U R A D A M İ L L E T V E K İ L İ A R K A D A Ş L A R I M I Z H Ü K Ü M E T 

İ C R A A T L A R I Y L A İ L G İ L İ O L A R A K G E R E K T Ü R K İ Y E G E N E L İ Y L E İ L G İ L İ G E R E K S E K E N D İ 

B Ö L G C L E Î M Y L C İ L G İ L İ T E S P İ T L E R İ N İ V E D Ü Ş Ü N C E L E R İ N İ S A Y I N B A K A N L A R A İ F A D E E T M E 

İ M K A N I N I B U L M U Ş L A R D I R . B A K A N L A R K U R U L U N U N B U G Ü N K Ü T O P L A N T I S I N D A 

M İ L L E T V E K İ L L E R İ M İ Z İ N H Ü K Ü M E T İ C R A A T L A R I Y L A İ L G İ L İ D İ L E G E T İ R D İ Ğ İ T E S P İ T V E 

T E K L İ F L E R İ N , D Ü Ş Ü N C E L E R İ N B İ R B Ö L Ü M Ü B A K A N L A R K U R U L U N D A D E Ğ E R L E N D İ R M E 

K O N U S U O L M U Ş T U R . B U V E S İ L E Y L E D E G E N E L G İ D İ Ş A T L A İ L G İ L İ G Ö R Ü Ş M E Y A P T I K , 

B A K A N L A R K U R U L U N U N B U G Ü N K Ü T O P L A N T I S I N D A S O R U L A R I N I Z V A R S A 

C E V A P L A N D I R A C A Ğ I M . 

S O R U : S U P R O B L E M İ O L A N İ L L E R H A N G İ L E R İ ? 

C E V A P ; B U N L A R I N L İ S T E S İ V A R . Y A N İ B U G Ü N İ Ç İ N A C İ L B İ R İ H T İ Y A Ç O L A R A K G Ö Z Ü K M Ü Y O R 

A N C A K T E D B İ R A L I N M A D I Ğ I T A K D İ R D E Ö N Ü M Ü Z D E K İ D Ö N E M D E Ç I K A B İ L E C E Ğ İ İ Ç İ N Ş I R N A K , 

S İ N O P , N E V Ş E H İ R , E R Z U R U M , Ç O R U M , A Y D I N , A N K A R A . Y A N İ B U 2 0 0 8 ' D E İ H T İ Y A Ç V A R D İ R 

A N L A M I N D A B U N L A R ! S Ö Y L E M İ Y O R U Z A M A K İ S A V A D E D E T E D B İ R L E R İ N A L I N M A S I 

G E R E K M E K T E D İ R . B U N L A R L A İ L G İ ! i Z A T E N B İ R T A R A F T A N B E L E D İ Y E L E R İ M İ Z , B İ R 

T A R A F T A N İ L L E R B A N K A S İ Y A T I R I M L A R I Y L A A M A B U N L A R A İ L A V E T E N D E V L E T S U İ S L E R İ 

D E D E V R E Y E G İ R İ Y O R , G İ R E C E K . D S İ E S A S E N N Ü F U S U 1 0 0 B İ N İ G E Ç E N Y E R L E Ş İ M 

M E R K E Z L E R İ N İ N S U İ H T İ Y A C I Y L A İ L G İ L İ G E Ç M İ Ş T E Ç A L I Ş M A L A R Y A P I Y O R D U . G E Ç M İ Ş T E 

Y İ N E A L D I Ğ I M I Z B İ R ' . . A R A R L A A R T I K B U 1 0 0 B İ N Ş A R T I N I K A L D I R D I K , A C İ L İ H T İ Y A Ç O L A N 

Y E R L E R D E D E D S İ N Ü F U S K R İ T E R İ N E B A K M A K S I Z I N I L M E R K E Z L E R İ N D E K E N D İ L E R İ B U 

Ç A L I Ş M A Y I Y A P I Y O R . Y A T İ R İ M P R O G R A M I N A D A B U N L A R I A L I Y O R . D O L A Y I S I Y L A 5 Y I L L I K 

E Y L E M P L A N I K I S A . O R T A V E U Z U N V A D E L İ Ç A L I Ş M A L A R I N Ü Ç Ü N Ü B İ R D E N D E Ğ E R L E N D İ R M E 

K O N U S U Y A P M A K T A D I R . 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

G Ü N D E M İ 
DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 2 

127 NCİ BİRLEŞİM 
8 TEMMUZ 2008 SALI 

SAAT: 15.00 

K I S I M L A R 

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 İ 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 I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
Y A P I L M A S I N A D A İ 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 

8 
KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE 

K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R IŞLER 

E G E M E N L I K K A Y ı T S ı Z Ş A R T S I Z M I L L E T I N D I R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 

1.- 90 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının; İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak 
görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümünün iki geçici madde 
dahil olmak üzere 23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

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, ikin
ci bölümünün 15 ilâ 30 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kumlun 17.6.2008 tarihli 118 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.7.2008 tarihinde tatile girmeyerek yeni bir karar alınıncaya 
kadar çalışmalara devam etmesi, 

255 Sıra Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre 
Temel Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 30 uncu maddelerden, ikinci bölü
münün 31 ilâ 60 ıncı maddelerden, üçüncü bölümünün 5 ek madde ve 9 geçici madde dahil olmak 
üzere 61 ilâ 69 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kumlun 24.6.2008 tarihli 121 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu 
9.7.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 
10.7.2008 Perşembe - Saat: 11.00 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
9.7.2008 Çarşamba - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
1 2 7 N C I B I R L E Ş I M 8 T E M M U Z 2 0 0 8 S A L ı SAAT: 1 5 . 0 0 

1 - BAŞKANLıĞıN G E N E L K U R U L A SUNUŞLARı 

1.- Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2008 
Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92 nci 
Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/477) 

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; Ağaçlandırma ve Erozyonla Mücadele Kurumu 
Kanun Teklifinin (2/154), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi 

2 _ Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

3 - S E Ç I M 

4 - OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

5 - MECLIS SORUŞTURMASı RAPORLARı 



6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L I S A R A Ş T I R M A S I Y A P I L M A S I N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
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1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 
Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve 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; izmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarım inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

5. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

6. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve 
okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

7. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

8. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

9. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

10. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

11. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

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, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca 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, İçtüzüğün 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. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

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 şartları nedeniyle Doğu 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

66. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/112) 

67. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

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 
Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

77. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBrRLİK'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 uyarmca 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 araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

86. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler 
alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 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. - Sımak 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 tarımmdaki 
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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

111. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının 
araştırılarak stratejik enerji politikası izlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

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 uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/173) 

121. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan balık 
çiftliklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 
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122. - Mersin Milletvekili Isa 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, Ilısu Barajı'nın tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

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 uyarmca 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) 

- 1 5 - 127 NCİ BİRLEŞİM 
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146. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki 
artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

147. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 28 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

148. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

149. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

150. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasa dışı dinleme ve takip iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

151. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 27 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

152.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, Giresun İlinin ulaşım 
sistemlerindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

153. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki ve 
şeker piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

154. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 38 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 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. - izmir 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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

165. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen 
Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

166. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 33 Milletvekilinin, Bursa Karacabey sahillerinden 
kaçak kum çekilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

167. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 34 Milletvekilinin, İstanbul'daki su havzalarının 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/220) 

168. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 35 Milletvekilinin, Saros Körfezi'ndeki doğa 
tahribatının araştırılarak sürdürülebilir koruma için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 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 Atılgan ve 19 Milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik 
ihalesi 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 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 

177.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve 
dahilde işleme rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

178. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 30 Milletvekilinin, orman yangmları konusunun 
araştırılarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

179. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 Milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı ateşi 
hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/232) 

180. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

1 8 1 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, Manisa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

182.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan 
çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/235) 
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183. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, Bartın İlinin su 
kaynağına yönelik risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

184. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/237) 

185. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 12 Eylül müdahalesinin 
nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

186. - İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 28 Milletvekilinin, Isparta'daki gül 
üretimi ve bu sektörde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

187. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 19 Milletvekilinin, Aksaray İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 



7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 
sağlanmasına ve maden firmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) (1) 

2. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, sebze ve meyve ihracatındaki ilaç kalıntısı 
analizine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/266) (1) 

3. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir firmadaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, bir fabrikadaki greve ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

5. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki Kütüphanesinden Konya'ya gönderilen 
yazma eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

6. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünün 
taşınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

7. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarının 
geçici personel olarak istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/299) 

8. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, keçi yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

9. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, primlerini ödeyemeyen BAĞKUR'lulara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

10. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sarıveliler ilçesinin banka şubesi ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/312) 

11. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu'ya havaalanı, liman ve çevre 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 cevaplandırılmamıştır. 
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18. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, SSK ve Emekli Sandığı mensubu hastaların 
işitme cihazlarının karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som 
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 som 
önergesi (6/383) 

32. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki işletmelerin gıda güvenliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) 

33. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, meyve üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

34. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman köylülerinin bazı sorunlarına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) 

35. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve alternatif desteklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) 

36. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Merkez Bankasının İstanbul'a 
taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 
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37. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Karataş yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) 

38. - Adana Milletvekili Muharrem Varh'nın, artan gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

39. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozantı-
Ulukışla ve Pozantı- Kemerhisar kısımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/398) 

40. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

41 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir hastaneye ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 

42. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'e kültür ve kongre merkezi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/401) 

43. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, karkas et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/403) 

44. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir ansiklopedide Türkiye haritasının 
yanlış gösterilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

45. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, iş güvenliğine ve kazalara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

46. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

47. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

48. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/408) 

49. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ATV-Sabah grubunun satım ihalesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/409) 

50. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM eski başkanları için Koruma Müdürlüğü 
memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/411) 

51. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
yakıldığı iddia edilen orman alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/412) 

52. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'de yeni bir devlet hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

53. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir köydeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

54. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, turizmle ilgili bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul 
yapımıyla ilgili kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 
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56. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) 

57. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, girişimcilerin engellendiğine yönelik bir 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/418) 

58. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

59. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gıda üretim yerlerinin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

60. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
ödenmesi gereken prime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

61. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) 

62. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e 
sağlık kampusu yapımma 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'm, 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 Bakam ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/435) 

71. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

72. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

73. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özel sektörce kurulan sağlık merkezlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

74. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle 
disiplin işlemi uygulanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

75. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta göçün engellenmesine yönelik projelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/441) 
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76. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvansal ve bitkisel üretimdeki teşvik 
primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

77. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Türk Telekom ihale şartnamesi taahhütlerinin 
yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/443) 

78. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vize alımında yaşanan sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

79. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, BAG-KURTuların 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 sınırlan 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'm, 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 Bakanmdan 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 Bakanmdan 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 G e n c ' i n , 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 oranlarma 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 som 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'm, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/576) 

185.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Çivril Devlet Hastanesindeki bir ölüm olayına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

186. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir yörenin kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgesi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

187. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, cep telefonu kullanımındaki vergilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

188. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, köylerdeki boş okulların değerlendirilmesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

189. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/585) 

190. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

191. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki okul müdürlerine ve ÖSS'deki başarı 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 

192. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

193. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı 
olan kardeşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

194. - Van Milletvekili Özdal Üçer ' in, Karaçoban Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda bir 
öğrencinin hayatmı kaybetmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

195. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ilköğretim okulunda 10 Kasım töreni yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 
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196. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

197. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

198.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs'a 
düzenlediği geziye ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/596) 

199. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

200. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

201. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, muhtarların maaşlarına ve prim ödemelerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

202. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bir türbenin durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/600) 

203. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, okulların internet sitelerindeki bazı bilgilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

204. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyonun yayınının kesilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/602) 

205. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

206. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eylemlere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

207. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı belediyelerin kimi yerlere bedelsiz su kullandırdığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

208. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, okulların ödeneklerine ve su sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 

209. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, soruşturma izni verilmeyen belediye başkanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

210. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, BAĞ-KUR'dan emekli olamayan bazı 
kimselerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

2 1 1 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirilen Türk Telekom'un ismine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

212. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, malvarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/610) 

213. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin maaşlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

214. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

215. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilik görevleri için sınav açılmamasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

216. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici görevlerine atamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 
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217. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin ücretlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

218. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su plan ve projesine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

219. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/618) 

220. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bazı kamu kurumlarının internet sitelerindeki bazı 
şahıslarla ilgili tanıtıcı bilgilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

221. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/620) 

222. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin 
vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/621) 

223. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 

224. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir kredi değerlendirme kuruluşunun notuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 

225. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, temel gıda ürünleri fiyatlarındaki artışa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/624) 

226. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/625) 

227. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, kardelen çiçeklerinin korunmasına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/627) 

228. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, infaz ve koruma memurlarının özlük haklarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

229. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mısır prim fiyatlarına ve mısır ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

230. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arazi toplulaştırmasındaki tapu sorununa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

231. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, büyükbaş hayvan desteğine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

232. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, YÖK Başkanına tahsis edilen zırhlı araca ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

233. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'nin teşkilat yapısı ve yayınlarıyla ilgili iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/633) 

234. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

235. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, fiyat artışları karşısında piyasa denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

236. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun buğday ithalatına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 

237. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun buğday ithalatının 
etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 
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238. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, buğday ve çeltik üretiminin 
artırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

239. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun çeltik satışlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

240. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun pirinç satışına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

241. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırsal Kalkınma Programı 
projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

242. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ithal pirincin niteliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/642) 

243. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

244. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin TMSF'ye 
borcu olup olmadığına ve kamu bankalarında kredi kullanıp kullanmadıklarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/647) 

245. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilerin ekonomik durumuna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

246. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dolu ve don olaylarına karşı tarım sigortasında 
yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

247. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve ürün destek
lemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

248. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ürün desteklemelerinin açıklanmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

249. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Adana'da özel bir sağlık kuruluşunda yaşanan bir 
olaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

250. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sektöründeki sorunlara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/654) 

251. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, denizi dolduran bir firmaya kesilen cezaya ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

252. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman-Konya Kalkınma Ajansının kurulmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/657) 

253. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Avrupa'dan Konya'ya direkt uçak seferleri 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

254. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir derneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/659) 

255. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'deki personel alımına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/660) 

256. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

257. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama 
kuyularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/662) 

- 3 2 - 127 NCİ BİRLEŞİM 



7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 

258. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilere verilen desteklemelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

259. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kapalı sistem sulamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/664) 

260. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

2 6 1 . - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

262. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanmdan sözlü som önergesi (6/669) 

263. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama kanallarının bakımına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

264. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, mevsimlik işçilerin taşınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

265. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, özel güvenlik kurumlarının görev ve 
yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

266. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir holdingin kredi kullanımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

267. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

268. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arı yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

269. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

270. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, süt inekçiliğinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

2 7 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

272. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik İlçesinde orman alanında taş ocağı 
kurulacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/679) 

273. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Sabah-ATV ihale bedelinin finansmanına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/680) 

274. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ermenistan'da resmi törende Türk Bayrağına 
yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

275. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/682) 

276. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir ders kitabında Ağrı Dağının farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

277. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

278. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir gruba iki kamu bankasından verilen krediye 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/686) 
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279. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İlinin içme suyu sorunlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

280. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticilerinin zararının tarım 
sigortasından karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/688) 

281. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hidrojen enerjisine ve bor teknolojilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

282. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Ermenistan'da düzenlenen törende 
Türk Bayrağma yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

283. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler konusundaki 
iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

284. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ekonomik tedbirlerde istihdamın 
gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanından Mehmet Şimşek sözlü soru önergesi (6/695) 

285. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
dağıtılmayan temettülere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

286. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 1 Mayıs kutlamalarına ve DİSK'e karşı tutuma 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

287. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin 
verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/698) 

288. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'da dondan zarar gören fındık üreticilerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

289. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO'nun çeltik satışlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

290. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

291. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

292. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

293. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

294. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, pirinç ithalatı kontrol belgelerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

295. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

296. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ucuz gübre teminine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

297. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
kâr dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 

298. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, zarar gören çiftçilerin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

299. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik sıkıntılara yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712) 
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300. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Sof Dağlarında açılan taş ocaklarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

301. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van F Tipi Cezaevinde bazı televizyon kanallarının 
izlenmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

302. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara 
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

303. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da karayolu ağından çıkarılan bazı yollara 
ilişkin Ulaştırma Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/716) 

304. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eskişehir-Kütahya hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

305. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa-Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) 

306. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) 

307. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

308. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'yı komşu illere bağlayan karayolu 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

309. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya bağlantılı bölünmüş yol çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) 

310. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar İlçesine tren ulaşımının sağlanmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

311. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Merkezdeki bir üst geçit ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

312. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

313. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

314. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

315. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, internet kullanımındaki fiyatların yüksekliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

316. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, resmi enflasyon rakamlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/730) 

317. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

318. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 
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319. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, demir başta olmak üzere inşaat girdilerindeki 
fiyat artışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/734) 

320. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Alanya'daki yunus gösteri merkezinin yer 
seçimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

321. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

322. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mazot fiyatlarındaki artışa ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/740) 

323. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

324. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı-Tunçbilek-Domaniç Karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

325. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

326. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Kalkınma Ajansının kuruluşuna ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/746) 

327. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanmdan sözlü som önergesi (6/747) 

328. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yaşlılık aylığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/748) 

329. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü aylıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/749) 

330. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'da meyve üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

331. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Gazprom'dan alınan doğalgaza ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

332. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, rekolte düşüşlerine karşı alınacak önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

333. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

334. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

335. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

336. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, özelleştirme kapsamında gelen yabancı 
sermayeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 

337. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısıdaki zararın tarım sigortasından 
karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 

338. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir ilacın alım ihalelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/760) 

339. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 
Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 
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340. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Pazarlar İlçesindeki bazı sulama projelerine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

341. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gediz İlçesindeki bazı projelere ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 

342. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Karadeniz Bölgesinde kanser hastalığının 
çoğalmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

343. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hazır gıdaların sağlığa etkisine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

344. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, küresel ısınmanın etkilerine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

345. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, yardım olarak dağıtılan kömürlerin bedeline 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

346. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, belediyelerin sigara yasağına yönelik 
hazırlıklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

347. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

348. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO'nun ithal ettiği ekmeklik buğdaya ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

349. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Belediyesine İller Bankasından kredi verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

350. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şaphane İlçesindeki bazı gölet çalışmalarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

3 5 1 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, motorin zamlarına ve vergilerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

352. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav İlçesinde su kaynaklarıyla ilgili çalışmalara 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

353. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı İlçesindeki bazı baraj ve gölet çalışmalarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

354. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Orhaneli'deki bir mermer ocağının çevreye 
etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

355. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa ve Bilecik'teki bazı köylerin su 
sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

356. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Gönen'de yapılması planlanan çimento 
fabrika-sına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

357. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 
kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

358. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, "Sınırlar Arasında" Programının sonlandırılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/780) 

359. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, "Sınırlar Arasında" programının yayından 
kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/781) 

360. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te Kültür Parkı alanındaki 
uygulamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

361. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 
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362. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yeni bir Nato Üssü kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/784) 

363. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin elektrik ve banka borçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

364. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu Valisinin görevden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

365. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Dışişleri Bakanının bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

366. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çalışanların ücretlerinin artırılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

367. - Antalya Milletvekili Tayftır Süner'in, çocuk nörologu olmayan ilimize ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

368. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir derenin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

369. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bazı taşkın koruma çalışmalarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 

370. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar'daki bir derenin taşkın koruma 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

371. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'daki bir derenin taşkın koruma çalışmalarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

372. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

373. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal'daki bir derede bent çalışmalarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

374. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz zammının etkisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 

375. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muhtemel su sıkıntısına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

376. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik kesintisine ve kayıp-kaçak elektrik 
kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/798) 

377. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

378. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarıyla ilgili bazı hususlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 

379. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarının kredilendirilmesine ve 
eşgüdüm sorunlarının çözümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/801) 

380. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarındaki imalat ve mühendisliğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

381. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kuraklığa yönelik önlemlere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

382. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, BOTAŞ eski Genel Müdürü'nün bir iddiasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

383. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir kaymakamın sözlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 
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384. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bazı yerlerdeki yatırımlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/806) 

385. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

386. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'ya geçici fındık alım merkezi açılmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

387. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, patates üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

388. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

389. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

390. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, iletişimin izlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/812) 

391. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, karayollarında hız sınırlarının 
artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

392. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sosyal güvenlik prim borçlularına kredi 
sağlanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru 
önergesi (6/814) 

393. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 
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1. 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) (**) (*) 

2. - 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) 

3. - 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) 

4. 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) 

5. 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) (**) 

6. 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) 

7. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 
90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİTer ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan kanun tasarısı ve tekliflerini gösterir. 
(**) içtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında iktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

14. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

16. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

17. X - 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) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında işbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

19. 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) 

20. 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) 

21 . 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 

28. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 
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29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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) 

38. 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) 

39. 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) 

40. - 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) 

41 . 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) 
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42. 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) 

43. - 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) 

44. - 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) 

45. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

46. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

47. - Özel Öğretim Kurumlan 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) 

48. - 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) 

49. - 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) 

50. X - Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

51. - 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) 

52. - 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) 

53. 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) 

54. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

55. - 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) 

56. 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) 

57. 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) 

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

59. 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) 

60. 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) 

61. - 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) 

62. - Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve İzmir 
Milletvekili Oktay Vural ile İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın; 4562 Sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayısı: 222) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2008) 

63. - 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) 

64. 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) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. 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) 

69. 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) 

70. - 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) 
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71. - 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) 

72. - 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) 

73. 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) 

74. 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) 

75. 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) 

76. 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) 

77. 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) 

78. X- Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. X - Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonları Raporları (1/584) (S. Sayısı: 253) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

82. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

83. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

84. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
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133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 141 ve 141'e I inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

85. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/105) (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

86. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

87. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

88. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

89. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/109) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 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 Kumlu 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) 

91. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/111) (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

92. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/112) (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

93. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ 
Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/113) (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

94. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/114) (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

95. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/115) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

96. - Gaziantep Milletvekili Mehmet San'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

97. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

98. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

99. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

100. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/121) (S. Sayısı: 158 ve 158'e I inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

101. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/122) (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008,20.6.2008) 

102. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/123) (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

103. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/124) (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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104. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

105. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/126) (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

106. - İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/127) (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

107. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/128) (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

108. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya 
Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/129) (S. Sayısı: 
166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

109. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/130) (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

110. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/131) (S. Sayısı: 168 ve 
168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

111 . - İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin 
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İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

112. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı 
(3/133) (S. Sayısı: 170 ve I70'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

113.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kanna 
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) 

114.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/135) (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

115. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/136) (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

116.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı 
(3/137) (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

117.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

118.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/139) (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

119. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/140) (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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120. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazları (3/141) (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci Ek) (Dağıt
ma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

121 . - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı 
(3/142) (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

122. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

123. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/144) (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

124. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/145) (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

125.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

126. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/147) (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

127.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/148) (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

128. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/149) (S. Sayısı: 186 ve 186'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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129. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/150) (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

130.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) 

131.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) 

132.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) 

133.- 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) 

134. - 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) 

135.- 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) 

136.- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara 
Sının 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) 

137. - 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) 

138. 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) 




