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I. - GECEN TUTANAK OZETI 6 
II. - GELEN KAGTTLAR 8 

III. - GUNDEM DISI KONUSMALAR 12 
A) MiLLETVEKILLERiNiN GUNDEM DISI KONUSMALARI 12:18 
1.- Ardahan Milletvekili Ensar Ogut'iin, Ardahan ve Dogu Anado-

lu'daki egitim sorunlarma ili§kin gundem disi konu?masi 12:14 
2.- Antalya Milletvekili Mevliit Gavu§oglu'nun, Avrupa Konseyi Par-

lamenter Meclisinin 29 Eylul-3 Ekim 2008 tarihleri arasinda Strazburg'da 
gercekle§en Genel' Kurul toplantisina iliskin gundem disi konusjnasi 14:16 

3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, Tiirk Hava Yol
lannda yasanan sorunlara ili?kin gundem di§i konu§masi 16:18 

IV.- BASKANLIGIN GENEL KURULA SUNUSLARI 18,70 
A) TEZKERELER 18:21,25:61,61:64,70:79 
1.- 1/8/2008 tarihli ve 5803 sayih Elektronik Haberle§me Kanunu'nun 

bir daha goriisulmek iizere geri gonderildigine iliskin Cumhurba§kanhgi 
tezkeresi (3/548) 18:21 
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2.- TBMM Saghk, Aile, Cahsma ve Sosyal isler Komisyonu Baskani 
Cevdet Erdol'un, Dunya Saglik Orgutu tarafindan Hirvatistan'in ba§kenti 
Zagreb'de diizenlenecek olan "§ehirlerdeki Siirduriilebilir Kalkinma ve Sag
hk ile Saghkh Sehirler Hareketinin Yirmi Yih Kapsayan Tiim Yerel Politi-
kalannda Saglik" konulu konferansa ismen davet edildigine ili§kin Baskanlik 
tezkeresi (3/549) 25 

3.- Slovakya Ulusal Meclisi Dis iliskiler Komitesince, Turkiye Biiyuk 
Millet Meclisi Disisleri Komisyonu, AB Uyum Komisyonu ve Turkiye-Slo-
vakya Parlamentolararasi Dostluk Grubu uyelerinden olusan ortak bir heye
tin Slovakya'ya davet edildigine iliskin Baskanlik tezkeresi (3/550) 26 

4.- Ulastirma Bakani Binali Yildinm'in, Fransiz Guyanasi'na yaptigi 
resmi ziyarete refakat eden heyete istirak eden milletvekillerine iliskin Bas
bakanlik tezkeresi (3/551) 26:27 

5.- Devlet Bakani Kiirsad Tiizmen'in, ispanya'ya yaptigi resmi ziyarete 
refakat eden heyete istirak eden milletvekillerine iliskin Basbakanlik tezke
resi (3/552) 27 

6.- Basbakan Recep Tayyip Erdogan'in Kuzey Kibns Tiirk Cumhuri
yeti'ne yaptigi resmi ziyarete refakat eden heyete istirak eden milletvekille
rine iliskin Basbakanlik tezkeresi (3/553) 27 

7.- Basbakan Recep Tayyip Erdogan'in "Barselona Siireci: Akdeniz 
icin Birlik Zirve Toplantisf'na katilmak iizere, Fransa'ya yaptigi resmi zi
yarete refakat eden heyete istirak eden milletvekillerine iliskin Basbakanlik 
tezkeresi (3/554) 28 

8.- Tiirk Silahli Kuvvetlerinin, Irak'in Kuzeyinden Ulkemize Yonelik 
Teror Tehdidinin ve Saldinlannin Bertaraf Edilmesi Amaciyla, Sinir Otesi 
Harekat ve Miidahalede Bulunmak Uzere, Irak'in PKK Teroristlerinin Yu-
valandiklan Kuzey Bolgesi ile Mucavir Alanlara Gonderilmesi ve Gorev-
lendirilmesi icin Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 17/10/2007 Tarih ve 903 
Sayih Karanyla Hiikumete Verilen Bir Yilhk izin Suresinin Anayasa'mn 
92'nci Maddesi Uyarmca 17/10/2008 Tarihinden itibaren Bir Yil Sureyle 
Uzatilmasina Dair Basbakanlik Tezkeresi (3/547) 28:61,61:64,70:79 

B) MECLIS ARA $TIRMASI ONERGELERI 22:25 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 20 milletvekilinin, 
4/C magduru vatandaslanmizin sorununun tespiti ve coziim yollannin be
lirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/266) 22:23 

2.- Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 milletvekilinin, Olimpiyat 
Oyunlan'nda Tiirk sporculannm ba§arisiz olmasimn nedeni erinin arastinl
masi ve gerekli politikalann iiretilmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilma
sina iliskin onergesi (10/267) 23:25 
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V . - S A T A S M A L A R A I L I S K i N K O N U S M A L A R 

1.- Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan'in, bazi konusmacilann partisine 
satasrnasi nedeniyle konu§masi 61 

61 

V L - K A N U N T A S A R I V E T E K L I F L E R I I L E K O M I S Y O N L A R 
D A N G E L E N D I G E R I § L E R 

A) KOMISYONLARDAN GELEN DlGER ISLER 

1.- Kirklareli Milletvekili Tansel Bans ve 29 Milletvekilinin, Antalya 
Milletvekili Tayfur Siiner ve 21 Milletvekilinin, Ardahan Milletvekili Ensar 
Ogiit ve 21 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Mehmet $andir ve 22 Mil
letvekilinin, Konya Milletvekili Ozkan Oksiiz ve 21 Milletvekilinin, U§ak 
Milletvekili Nuri Uslu ve 21 Milletvekilinin, Kirklareli Milletvekili Ahmet 
Gokhan Sancam ve 20 Milletvekilinin, Izmir Milletvekili Oktay Vural ve 19 
Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, 
Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 32 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Riza Ozturk 
ve 24 Milletvekilinin, Kuresel lsinmamn Etkileri ve Su Kaynaklannin Siir
duriilebilir Yonetimi Konusunda Meclis Ara§tirmasi Acilmasina ili§kin 
Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/1,4, 5,7,9,10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17) (S. Sayisi: 138) 65 

B) KANUN TASARI VE TEKLIFLERI 65:69 

1.- Hatay Milletvekili Mustafa Ozturk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yi
hnda istanbul §ehrinde Yapilacak Besinci Diinya Su Fonimunun Organi
zasyonu ile Katma Deger Vergisi Kanununa Bir Gecici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Cevre ile Plan ve Biitce Komisyonlan Raporlan 

1.- Tiirk Silahh Kuvvetlerinin, Irak'in Kuzeyinden Ulkemize Yonelik 
Teror Tehdidinin ve Saldinlannin Bertaraf Edilmesi Amaciyla, Sinir Otesi 
Harekat ve Miidahalede Bulunmak Uzere, Irak'in PKK Teroristlerinin Yu-
valandiklan Kuzey Bolgesi ile Miicavir Alanlara Gonderilmesi ve Gorev-
lendirilmesi icin Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 17/10/2007 Tarih ve 903 
Sayih Karanyla Hiikiimete Verilen Bir Yilhk Izin Siiresinin Anayasa'nin 
92'nci Maddesi Uyannca 17/10/2008 Tarihinden itibaren Bir Yil Siireyle 
Uzatilmasina Dair Ba§bakanhk Tezkeresi'nin oylamasi 70:79 

V I I I . - Y A Z I L I S O R U L A R V E C E V A P L A R I 80 

1.- Tunceli Milletvekili $erafettin Halis'in, idam edilen bazi ki§ilerin 
mezarlarina iliskin Ba§bakandan sorusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali $a-

(2/182) (S.Sayisi: 214) 65:69 

V I I . - O Y L A M A L A R 70 

hin'in cevabi (7/3832) 80:82 
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2.- Isparta Milletvekili Siileyman Nevzat Korkmaz'in, icra dairelerinin 

is yiikiine iliskin sorusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin'in cevabi 
(7/4091) 83:84 

3.- Izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, yabanci bir firmamn rii§vet da-
gittigi iddialanna iliskin Basbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakani Mehmet Hilmi Giiler'in cevabi (7/4096) 85:87 

4.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayah 
butceleme calismalanna iliskin sorusu ve Saglik Bakani Recep Akdag'in 
cevabi (7/4200) 88:89 

5.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tuzla Bolgesindeki ruhsatsiz 
tersanelere iliskin Basbakandan sorusu ve Cahsma ve Sosyal Guvenlik Ba
kani Faruk Celik'in cevabi (7/4277) 90:92 

6.- Yalova Milletvekili Muhanem ince'nin, TRT Genel Muduriiniin yo
netim kurulu iiyeliklerine ili§kin sorusu ve Devlet Bakani Mehmet Aydin'in 
cevabi (7/4457) 93:97 

7.- istanbul Milletvekili Siileyman Yagiz'in, Ergenekon soru§turmasin-
daki bazi tutuklulann saglik sorunlanna ili§kin Basbakandan sorusu ve Ada-
let Bakani Mehmet Ali Sahin'in cevabi (7/4535) 97:100 

8.- Antalya Milletvekili Hiisnii Collii'niin, petrol rezervlerine iliskin 
Basbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakani Mehmet Hilmi 
Giiler'in cevabi (7/4540) 101:106 

9.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Hakkari'deki kanser vaka-
lanna ve saghk altyapisina ili§kin sorusu ve Saghk Bakani Recep Akdag'in 
cevabi(7/4574) 107:110 

10.- Bahkesir Milletvekili Huseyin Pazarci'nin, Kepsut ilcesindeki ce-
zaevi insaatina iliskin sorusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin'in cevabi 
(7/4623) 110:111 

11.- Mersin Milletvekili Behic Celik'in, Kirsal Kalkinma Fonu kredile-
rinin kullanimiyla ilgili bazi iddialara iliskin Basbakandan sorusu ve Tanm 
ve K6yi§leri Bakani Mehmet Mehdi Eker'in cevabi (7/4636) 112:114 

12.- Antalya Milletvekili Hiisnii Collii'niin, bir derenin kurumasina ve 
madenciligin cevreye etkilerine iliskin sorusu ve Cevre ve Orman Bakani 
Veysel Eroglu'nun cevabi (7/4642) 115:116 

13.- Corum Milletvekili Dervis Giinday'in, ticari araclann zorunlu si
gorta primlerindeki artisa ve istanbul 'daki korsan taksilere iliskin sorusu ve 
Devlet Bakani Mehmet $imsek'in cevabi (7/4664) 117:119 

14.- Adana Milletvekili Hulusi Guvel'in, orman yanginlan ile miicade-
leye iliskin sorusu ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 
(7/4715) 120:122 
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15.- Aydin Milletvekili Ozlem Cercioglu'nun, spor kuliiplerinin des

teklenmesine, 
- Adana Milletvekili Hulusi Giivel'in, genclik ve spor tesislerine, 
Iliskin sorulan ve Devlet Bakani Murat Basesgioglu'nun cevabi 

(7/4717), (7/4718) 123:125 
16.- Diyarbakir Milletvekili Selahattin Demirtas'm, iki cocugun bul-

duklan el bombasinin patlamasiyla hayatlanm kaybetmesine iliskin sorusu 
ve ici§leri Bakani Be§ir Atalay'in cevabi (7/4723) 126:128 

17.- Kars Milletvekili Gurcan Dagda§'in, Ani Harabelerine tesis yapi
mina iliskin sorusu ve Kultur ve Turizm Bakani Ertugrul Giinay'in cevabi 
(7/4731) 128:130 

18.- Kirklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kirklareli'deki dolu zaranna, 

- Aydin Milletvekili Ozlem Cercioglu'nun, TMO'nun bugday alimina 
ve kuraklik magduriyetine, 

- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, kacak tanm ilaclanna, 

Zirai ilaclann barkodlu takibine, 
Iliskin sorulan ve Tanm ve K6yi§leri Bakani Mehmet Mehdi Eker'in 

cevabi (7/4736), (7/4737), (7/4738), (7/4739) 130:139 
19.- Yalova Milletvekili Muharrem ince'nin, fiziki mekanlarin ve tek

nolojik altyapinin iyilestirilmesi ile personelin bazi ozliik haklanna iliskin so
rusu ve Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabi 
(7/4747) 140:142 
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Oturum Baskani TBMM Baskan Vekili Siikran Guldal Mumcu, 23 'iincii Donem Ucuncii Yasama 
Yih calismalanna baslarken, dtinyayi etkileyen ekonomik krize ve ulkemizde cereyan eden teror 
olaylanna iliskin bir aciklamada bulundu. 

Istanbul Milletvekili Esfender Korkmaz'in, kuresel krize karsi alinacak tedbirlere iliskin gundem 
disi konusmasina Devlet Bakani Mehmet Simsek cevap verdi. 

Mersin Milletvekili Mehmet $andir, TBMM'nin yeni yasama yihna baslamasina ve son gunlerde 
ulkemizde cereyan eden teror olaylanna, 

Denizli Milletvekili Hasan Ercelebi, teror ve sinir guvenligine, 

Iliskin gundem di§i birer konusma yaptilar. 

1/10/2008 tarihinde dagitilan 284 ve 138 sira sayih Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporlanmn 
,,. gundemin "Ozel Gundemde Yer Alacak isler" kisminda yer almasina ve goriismelerinin Genel 
• Kurulun 7/10/2008 Sail giinkii birlesiminde yapilmasina; Gundemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
, Komisyonlardan Gelen Diger isler" kisminda yer alan 214, 221 ve 222 sira sayih kanun teklifi ve 

. tasarilannin bu kismin 1, 2 ve 3'iincii siralanna ahnmasina ve diger kanun tasan ve tekliflerinin 
sirasimn buna gore teselsiil ettirilmesine; Genel Kurulun 8/10/2008 Garsamba giinkii birlesimlerinde 
sozlu sorular ve diger denetim konulannin gortistilmeyerek giindemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile 

••••• Komisyonlardan Gelen Diger isler" kisminda yer alan i§lerin gdriisiilmesine; Genel Kurulun 
7/10/2008 Sah giinkii birlesiminde 138 sira sayih Meclis arastirma komisyonu raporunun goriisme-

1 lerinin bitimine kadar, 8/10/2008 Garsamba ve 9/10/2008 Persembe giinlerindeki birlesimlerinde ise 
; * saat 20.00'ye kadar cahsmalanni stirdiirmesine iliskin, AK PARTI Grubu onerisi, yapilan gortisme-

Jerden sonra kabul edildi. 

Karaman Milletvekili Mevliit Akgiin ve 20 Milletvekili, Samsun Milletvekili Suat Kihc ve 
• 25 Milletvekili, Kiitahya Milletvekili Alim I$ik ve 38 Milletvekili, Samsun Milletvekili Suat Kihc ve 
25 Milletvekili ile Cumhuriyet Halk Partisi Adina Grup Baskanvekilleri Ankara Milletvekili Hakki 
Suha Okay, istanbul Milletvekili Kemal Kihcdaroglu ve izmir Milletvekili Kemal Anadol'un; 
Turkcedeki Bozulma ve Yabancilasmanin Arastinlmasi, Ttirkcenin Korunmasi ve Gelistirilmesi icin 
Alinmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Anayasanin 98'inci, ictuzugtin 104 ve 105'inci 
Maddeleri Uyannca Bir Meclis Arastirmasi Acilmasina iliskin Onergeleri ve Meclis Arastirmasi 
Komisyonu Raporu (10/35,43,49,70) (S. Sayisi: 284) iizerindeki gortismeler tamamlandi. 
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I.- GECEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te acilarak bes oturum yapti. 
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Kirklareli Milletvekili Tansel Bans ve 29 Milletvekilinin, Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 
21 Milletvekilinin, Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit ve 21 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili 
Mehmet Sandir ve 22 Milletvekilinin, Konya Milletvekili Ozkan Oksiiz ve 21 Milletvekilinin, U§ak 
Milletvekili Nuri Uslu ve 21 Milletvekilinin, Kirklareli Milletvekili Ahmet Gokhan Sancam ve 
20 Milletvekilinin, Izmir Milletvekili Oktay Vural ve 19 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal 
Demirel ve 33 Milletvekilinin, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 32 Milletvekilinin, Bursa Millet
vekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Riza Ozturk ve 24 Milletvekilinin, 
Kuresel lsinmamn Etkileri ve Su Kaynaklannin Surdurulebilir Yonetimi Konusunda Anayasanin 
98'inci, ictiizugim 104 ve 105'inci Maddeleri Uyannca Bir Meclis Arastirmasi Acilmasina lli§kin 
Onergeleri ve Meclis Ara§tirmasi Komisyonu Raporunun (10/1,4, 5, 7,9,10, 11,13, 14, 15,16, 17) 
(S. Sayisi: 138) goriismelerine ba§landi; verilen aradan sonra komisyon ve hukumet yetkilileri 
Genel Kurulda hazir bulunmadigindan goriismeler ertelendi. 

8 Ekim 2008 Car§amba giinii saat 15.00'te toplanmak uzere, birlesjme 20.12'de son verildi. 

Siikran Giildal MUMCU 

Balkan Vekili 

Fato? GURKAN Harun TUFEKCI 

Adana Konya 

Katip Uye Katip Uye 
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I I . -GELEN KAGITLAR 
8 Ekim 2008 Carsamba 

Meclis Arastirmasi Onergeleri 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 20 Milletvekilinin, (4/C) olarak bilinen ge
cici personelin sorunlarinin arastinlarak ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anaya
sanin 98 inci, ictiizugiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi acilmasina iliskin 
onergesi (10/266) (Baskanhga gelis tarihi: 11.8.2008) 

2.- §irnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, Pekin Olimpiyatlarinda alinan so-
nuclarin nedenlerinin arastinlarak spor politikasmda ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi ama
ciyla Anayasanin 98 inci, ictiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi 
acilmasina iliskin onergesi (10/267) (Baskanhga geli§ tarihi: 20.8.2008) 

Siiresi icinde Cevaplanmayan Yazih Soru Onergeleri 

1.- Kahramanmara§ Milletvekili Durdu Ozbolat'in, merkeze alinan bir valiye ilisjkin Basbakan
dan yazih soru onergesi (7/3966) 

2.- Denizli Milletvekili Hasan Ercelebi'nin, bazi telefon kuruluslarinin abonelerinden vatan-
dasjik numaralarim mesaj yolu ile istemesine iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/3970) 

3.- Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat'in, bir kaymakam ve ilce milli egitim miiduru 
hakkindaki iddialara iliskin Ba§bakandan yazih soru onergesi (7/3972) 

4.- Yalova Milletvekili Muharrem ince'nin, dini ozgiirliiklerle ilgili konu§masina iliskin Disis
leri Bakanindan yazih soru onergesi (7/3987) 

5.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, dini ozgiirliiklerle ilgili konu§masina ili§kin Disi§leri 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/3988) 

6.- Tunceli Milletvekili $erafettin Halis'in, bir kaymakam ve ilce milli egitim mudiiriiyle ilgili 
iddialara ili§kin icisleri Bakanindan yazih som onergesi (7/3989) 

7.- Samsun Milletvekili Osman Cakir'in, Samsun'daki bazi belediyelerin borclanna ve bazi har
camalanna iliskin ici§leri Bakanindan yazih soru onergesi (7/3990) 

8.- istanbul Milletvekili Hasan Macit'in, TUKODER Beykoz §ube Baskanligimn kira sozles
mesinin feshine iliskin ici§leri Bakanindan yazih soru onergesi (7/3991) 

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Ogut'iin, Karakocan Kaymakami hakkindaki bir iddiaya iliskin 
Ici§leri Bakanindan yazih soru onergesi (7/3992) 

10.- istanbul Milletvekili Suleyman Yagiz'in, Karakocan Kaymakaminin bir ifadesine ilisjcin 
igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/3993) 

11.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, Mersin il Ozel Idaresinin projelerine ili§kin Icisjeri 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/3994) 

12.- Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat'in, Kinm Kongo Kanamali Atesi Hastahgina 
ili§kin Saghk Bakanindan yazih soru onergesi (7/4007) 
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13.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, Bozyazi Devlet Hastanesine iliskin Saghk Baka
nindan yazih soru onergesi (7/4010) 

14.- Kayseri Milletvekili Sabahattin Cakmakoglu'nun, Kayseri'deki hizh tren cah§malanna ilis
kin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/4015) 

15.- Mersin Milletvekili Mehmet §andir'm, Erdemli Kumkuyu Havaalani projesine iliskin Ulas
tirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/4018) 

16.- istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, TRT haberlerinde tarafsizhgin gozetilmedigi iddiala
nna iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) yazih soru onergesi (7/4023) 

17.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kinkkale'deki igme ve sulama suyu projelerine ilis
kin Igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/4047) 

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Ogut'iin, bir koyiin yol sorunlanna iliskin Igisleri Bakanindan 
yazih soru onergesi (7/4048) 

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit'un, bir koyiin su sorunlanna iliskin igisleri Bakanindan 
yazih soru onergesi (7/4049) 

20.- Manisa Milletvekili Sahin Mengii'niin, Manisa'daki saglik personeli planlamasina iliskin 
Saghk Bakanindan yazih soru onergesi (7/4071) 

21.- Istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu'nun, bir hastanenin bos kadrolanna iliskin Sag
hk Bakanindan yazih soru onergesi (7/4072) 

22.- Bursa Milletvekili Abdullah Ozer'in, Dursunbey Devlet Hastanesinin kapasitesine ve 
eksik kadrolanna iliskin Saglik Bakanindan yazih soru onergesi (7/4073) 

23.- Isparta Milletvekili Suleyman Nevzat Korkmaz'in, sozlesmeli personelin sorunlanna ilis
kin Saglik Bakanindan yazih soru onergesi (7/4075) 

24.- istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, kot taslamanin isgilerde olusturdugu saghk sorunla
nna iliskin Saghk Bakanindan yazih soru onergesi (7/4076) 

25.- Isparta Milletvekili Suleyman Nevzat Korkmaz'in, Isparta baglantih tren seferlerine iliskin 
Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/4089) 

26.- Adana Milletvekili Hulusi Giivel'in, Sivil Havacihk Genel Miidiirluguyle ilgili bazi iddia
lara iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/4090) 

27.- Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Abhazya'ya uygulanan ambargoya iliskin Disisleri 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/4092) 

28.- Denizli Milletvekili Hasan Ergelebi'nin, Kosova'ya biiyiikelgi atanmamasina ve Ko-
sova'daki soydaslann sorunlanna iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4097) 

29.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, istanbul-Bursa Ro-Ro hatti projesine iliskin Basba
kandan yazih soru onergesi (7/4099) 

30.- Izmir Milletvekili Selguk Ayhan'in, bir cami derneginin yonetimiyle ilgili iddialara iliskin 
igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/4110) 

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit'un, bir koyiin igme suyu sorununa iliskin igisleri Baka
nindan yazih soru onergesi (7/4111) 
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32.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Adana Numune Arastirma ve Egitim Hastanesi 
yonetimine iliskin Saghk Bakanindan yazili soru onergesi (7/4116) 

33.- Isparta Milletvekili Siileyman Nevzat Korkmaz'in, Yalvac ilcesindeki ve koylerdeki sag
lik personeli ihtiyacina iliskin Saghk Bakanindan yazih soru onergesi (7/4117) 

34.- Isparta Milletvekili Siileyman Nevzat Korkmaz'in, Sarkikaraagac ilcesindeki ve koyler
deki saglik personeli ihtiyacina iliskin Saghk Bakanindan yazih soru onergesi (7/4118) 

35.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'in, Kumluca Devlet Hastanesinin uzman doktor ihti
yacina ili?kin Saglik Bakanindan yazili soru onergesi (7/4119) 

36.- Isparta Milletvekili Siileyman Nevzat Korkmaz'in, bir havayoiu sirketinin denetim rapor-
lanna iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/4132) 

37.- Mugla Milletvekili Giirol Ergin'in, Turkiye'nin AB iiyeligi konusundaki bazi haberlere ilis
kin Disisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/4138) 

38.- Mugla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Suudi Arabistan'a tanm arazisi satilacagi iddiasina 
iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4141) 

39.- izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Ankara Biiyiiksehir Belediye Baskanmin izmir'in sebeke 
suyuyla ilgili aciklamalanna iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/4146) 

40.- Mersin Milletvekili Mehmet Sandir'in, Gazi Universitesi arazilerinin ihalesine iliskin Bas
bakandan yazih soru onergesi (7/4148) 

41.- istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu'nun, akaryakit kacakcihgi konusundaki Meclis 
Arastirmasi Komisyonu raporundaki bulgu ve dnerilere iliskin Basbakandan yazili soru onergesi 
(7/4151) 

42.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayah butceleme calisma
lanna iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) yazih soru onergesi (7/4168) 

43.- Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan'in, dini ozgiirliiklerle ilgili aciklamasina iliskin Disisleri 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/4172) 

44.- Mugla Milletvekili Ali Arslan'in, dini ozgiirliiklerle ilgili aciklamasina iliskin Disisleri Ba
kanindan yazih soru onergesi (7/4173) 

45.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayali butceleme calisma
lanna iliskin Disisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/4174) 

46.- Adiyaman Milletvekili $evket Kose'nin, istanbul'daki bir alanin imar durumundaki degi-
Siklige iliskin icisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/4175) 

47.- Mus Milletvekili M. Nuri Yaman'in, arach koruma verilen kisilere iliskin icisleri Baka
nindan yazih soru onergesi (7/4176) 

48.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coskun'un, Taksim Metro istasyonundaki bir sergiye iliskin 
icisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/4178) 

49.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose'nin, bir koydeki sivrisinek sorununa iliskin icisleri Ba
kanindan yazih soru onergesi (7/4182) 
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50.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayah butceleme calisma
lanna iliskin icisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/4184) 

51.- Kirklareli Milletvekili Tansel Bans'in, keneden bulasan hastahkla miicadeleye iliskin Sag
lik Bakanindan yazili soru onergesi (7/4194) 

52.- Ankara Milletvekili Tekin Bingol'un, bir hastane mudurii atamasina iliskin Saglik Baka
nindan yazih soru onergesi (7/4196) 

53.- Mugla Milletvekili Ali Arslan'in, Ankara'da Kizihrmak'tan getirilen suyun kullanimma 
iliskin Saglik Bakanindan yazili soru onergesi (7/4198) 

54.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'in, bir koprii yapimina iliskin Ulastirma Bakanindan ya
zih soru onergesi (7/4211) 

55.- Bursa Milletvekili Necati Ozensoy'un, Bursa cevre yolu projesine ve boliinmus yol yapi
mina iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/4212) 

56.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayali butceleme calisma
lanna iliskin Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/4213) 
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8 Ekim 2008 Carsamba 
BiRiNCl OTURUM 
Acilma Saati: 15.00 

BASKAN: Baskan Vekili Siikran Guldal MUMCU 
KATIP UYELER: Harun TUFEKCI (Konya), Fatos GURKAN (Adana) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 3 'uncu Birlesimini acryorum. 
Toplanti yeter sayimiz vardir, goriismelere basjiyoruz. 
Gundeme gecmeden once iic sayin milletvekiline gundem disi soz verecegim. 
Giindem disi ilk soz, Ardahan ve Dogu Anadolu'daki egitim sorunlan hakkinda soz isteyen Ar

dahan Milletvekili Ensar Ogiit'e aittir. 

Buyurunuz Sayin Ogiit. (CHP siralanndan alkislar) 
Saym milletvekilleri, biraz sessiz olursaniz Saym Milletvekilini daha iyi bir §ekilde dinleyebilecegiz. 
Buyurunuz efendim. 

III.- GUNDEM DISI KONUSMALAR 
A) MiLLETVEKiLLERINiN GUNDEM DISI KONUSMALARI 

I.- Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit'iin, Ardahan ve Dogu Anadolu'daki egitim sorunlarina 
iliskin gundem disi konusmasi 

ENSAR OGUT (Ardahan) - Tesekkiir ederim Sayin Baskamm. 
Sayin Baskan, degerli milletvekili arkadaslanm; Ardahan ve Dogu Anadolu'da egitimle ilgili soz 

almis bulunuyorum. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 
Sdzlerime baslamadan once Aktiitiin Karakolunda sehit diisenlere Allah'tan rahmet, yiice ulu-

sumuza bassaghgi diliyorum. 
Degerli arkadaslar, hatirlayacaksiniz belki, gecen sene 6 Kasim 2007'de birinci oturumda Ar

dahan'in egitimiyle ilgili 90k sayida soru onergesi vermistim ve Sayin Bakan soru onergeme cevap 
verirken, tutanaklardan okuyorum, sunu demisti bana: "Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisinin yanm saat 
sadece ayni basmakahp cumlelerin tekrar edilmesiyle isgal edilmesini milletvekilligi sorumluluguna 
yakistiramryorum." Yani Ardahan'in egitimle ilgili sorunlan buradan gdrusuliirken, Sayin Bakan 
"Niye bu kadar zaman icerisinde Ardahan'a zaman ayinyoruz." demisti ve Ardahan'da her seyin 
gulliik giilistanhk oldugunu, egitimde bir eksiklik olmadigim soylemisti. 

O da yetmemi§ti, yine Ardahan iktidar milletvekili Sayin Saffet Kaya da §unu demi?ti: "Sayin 
Baskamm, efendim 50k oziir diliyorum, usulden degildir ama burada mesele olan, soru onergesi ve
rilmesi degil, mesele olan, sorunlara coziim bulmaktir, cozumdiir. Yani Meclisin giindemini gerek
siz bir sekilde, §u veya bu sekilde isgal etmek siyasi etige uygun degildir." 

Simdi, degerli arkadaslar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak artik bu donem belgeli ve resimli 
donemi ba§latmi§ oluyoruz. Giinkii soyliiyoruz sdyliiyoruz, inanmiyorlar veya anlamryorlar veya gi-
diyorlar yerinde goriiyorlar, ters anhyorlar ve burada hem yuce Meclisi hem yiice halkimizi eksik 
bilgilendiriyorlar. 
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Iste, simdi, 25 Eylul tarihli Radikal gazetesi. Liitfen okuyun §uradan: "Ankara uzaya, Ardahan 
yaya." Evet, iktidar... 

ABDURRAHMAN DODURGALI (Sinop) - Beige degil ki o! 
ENSAR OGUT (Devamla) - Bir dakika, belgeleri de simdi sunacagim, belgeyi de sunacagim. 
§imdi, bu gazete... Tabii, Ankara'da da olsun, ben bir sey demiyorum arkadaslar, ama Ankara'da, 

Istanbul'da her sey dort dortliikken, Dogu Anadolu'nun en iicra kosesindeki Ardahan'da egitimde 346 
tane ogretmen yoksa, matematik ogretmeniniz yoksa, felsefe ogretmeniniz yoksa, Turkge ogretmeniniz 
yoksa, kimya, fizik, biitiin ogretmenler yoksa, ne yapacak Ardahanh? Ardahanh peri§an bir durumda. 

Simdi resimleri gosteriyorum: Bunlar, Ardahan Valiliginin onunde cekilmi§ resimlerdir. Lise ta-
lebeleri Ardahan Valiligini basmi§tir 25 Eyliilde. Niye basiyorlar biliyor musunuz: Ogretmenimiz 
yok, liitfen ogretmen gonderin... Bu resim. Bu resmi veriyorum Sayin Grup Baskan Vekilinize. 

Bu ikinci bir resim: Bu da kizlanmiz... Yine ayni donemde. Bakin, burada ne yaziyor biliyor mu
sunuz: "Biz kaldinm ogrencisi degil, OSS ogrencisi olmak istiyoruz." iste bizim ogrencilerimiz, co-
cuklanmiz. Yani OSS'de sonuncu olan Ardahan'daki gocuklar isyan ediyor. Bu belgeleri sunuyorum. 

Bakin, Hudut gazetesi aym: "Bakanin agtigi okul ogretmensizlikten kapah." diyor. Bu beige. 
Bunu soyluyoruz soyliiyoruz, kimse anlamiyor. iste Siireg gazetesi, orada gikan: "Velilerin isyani." 
Veliler isyan etmis. Oturum yapiyorlar cadde uzerinde. 

Degerli arkadaslar, "Ogretmen yok, davul-zurna var." Bu da Son Vilayet gazetesi. Bu da Kuzey 
Anadolu gazetesi: "Ogrencilerin ogretmene isyani." 

Degerli arkadaslar, bunlarin hepsi belgedir. Bakin, sunu soyleyeyim, keske boyle bir sey olmasa 
da bu resimleri gekip getirmeseydim. inamn, bakin, gok zor durumdayiz. Dogu Anadolu kan aghyor 
arkadaslar. Cocuklanmiz cahil. Bugiin terorle ilgili sinir otesi yasayi goriisecegiz. Siz biliyor musu
nuz, PKK'ya katilan gocuklann tahsillerini? Yiizde 80'e yakim ilkokuldan terk, ortaokuldan terk 
olan gocuklar. Cahil kalan bir toplum. Cahil kalan bir toplumdan her sey beklenir. 

Ben sunu soyleyeyim: Elestirmek tabii giizeldir, elestirecegiz ama arkadaslar, onerilerimizi de 
soyleyecegiz, projelerimizi de soyleyecegiz. 

iste buradan diyorum ki, Sayin Milli Egitim Bakanimdan rica ediyorum: Bakin, Ardahan il Bas-
kammiz Yalgin Tastan tek tek okullardaki seyleri tespit etti, bana gonderdi. Ardahan Anadolu Og
retmen Lisesi agiklan, fen lisesi agiklan, Anadolu lisesi agiklan, imam-hatip lisesi agiklan, Cddir 
Lisesi, Ardahan Lisesi, Hanak Lisesi, Gole, Posof... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Liitfen sozlerinizi tamamlayiniz. 
ENSAR OGUT (Devamla) - Dogu Anadolu'da -simdi siki durun arkadaslar- Bitlis milletvekil

leri var burada, Bitlis il Baskanimizin gondermis oldugu rakamlar ne biliyor musunuz: 1.144 tane 
simf ogretmeni agigi var, 348 tane brans ogretmeni agigimiz var. Bitlis II Baskammiz gondermis. 
Igdir II Baskammiz gondermis: 300 ogretmen tayine gitti, 65 ogretmen atandi, 235 agik kadro var, 
168 iicretli ogretmen var. Erzurum'da kag tane var? Erzurum milletvekilleri iyi dinleyin: 1.500 tane 
ogretmen agigi var. Ben bu rakama inanmadim "boyle bir sey olmaz" dedim ve iki iig defa aradim, 
"Hayir, biz gittik, konustuk, Milli Egitim bize bunlan verdi." dedi. Mu$: Mus'ta bin tane ogretmen 
agigi var. Van'da ne kadar biliyor musunuz? Sayin Bakanimiz Vanh, siki durun: 3.500 tane. Ben buna 
inanmadim "boyle bir sey olmaz" dedim. Simdi gelirken yine II Baskani Halil Kartal'i aradim ve 
dedi ki: "Ben gittim, orada bilgisayara baktilar. Once ' 1.500' dediler, sonra dediler ki: ' Ya acaba bir 
Sey var mi yok mu; dur bakahm.' Bir daha baktirdik ve dediler ki: 3.500." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
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BASKAN - Sayin Ogtit, lutfen soziinuzii baglayiniz. 

ENSAR OGUT (Devamla) - Toparliyorum Sayin Baskamm, oziir diliyorum. 

Dun de Milli Egitim Bakani Van Ercis'te acilisa gitmi§. Bakin, dim bu rakamlar geldi bana. 

Degerli arkadaslar, Agn'nin ogretmen acigi 900 tane. 

Ibrahim Avsar Ardahan'dan 15 Eyliilde vermis oldugu dilekcede Milli Egitim Bakanhgim mah-
kemeye vermis "Ogrencilerimiz cahil kahyor ogretmen yok." diye ve iste beige burada arkadaslar. 
23 $ubat Okulu halen daha depreme dayaniksiz olarak rapor var, o ogrenciler orada okuyor, fen li
sesi keza ayni. 

Degerli arkadaslar -toparliyorum- bu, yiice makami, yiice Meclisi boyle seylerle mesgul etmek 
degil. Boyle seyleri goriiserek sorunlan cozmemiz lazim. Sorunlan cozmezsek bu millet bizi buraya 
gdndermez. Lutfen, sizden rica ediyorum, Dogu ve Guneydogu'yu pilot bolge yapahm; ogretmen 
gonderelim, bilincli ogretmen gonderelim, basanh ogretmen gonderelim. 

Onun disinda, lojman yaptirahm, sosyal tesisler yaptiralim. Lojman ve sosyal tesisi olmayan 
yerde ogretmenler kalmiyor. Biliyorsunuz, agir kis S a r tlan v a r - §imdi kar yagmaya basladi, orada, yol-
lar kapaniyor degerli arkadaslar. 

Tesekkur ediyorum. (CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyoruz Sayin Ogiit. 

Gundem di§i ikinci soz, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 29 Eyliil-3 Ekim 2008 tarih
leri arasinda Strasbourg'da gerceklesen Genel Kurul toplantisi hakkinda soz isteyen Antalya Millet
vekili Mevliit Cavusoglu'na aittir. 

Buyurunuz Sayin Cavusoglu. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

2.- Antalya Milletvekili Mevliit Cavusoglu 'nun, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 29 
Eyliil-3 Ekim 2008 tarihleri arasinda Strazburg 'da gergeklesen Genel Kurul toplantisina iliskin giin-
dem di$i konusmasi 

MEVLUT CAVUSOGLU (Antalya) - Sayin Baskan, 90k degerli milletvekilleri; oncelikle siz-
leri saygiyla selamhyorum. 

Sayin Baskanimizin da belirttigi gibi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin sonbahar otu-
rumundaki gelismeleri sizlere aktarmak icin soz aldim ve soz verdigi icin Sayin Baskana 90k 
tesekkur ederim. 

Sozlerime baslamadan once, ge9en hafta 17 sehit verdigimiz PKK teror saldinsim bir kere daha 
lanetle kimyoruz ve sehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve milletimize bassaghgi diliyoruz. 

Ge9en hafta bayram sirasinda genjeklesen Genel Kurul, ger9ekten Tiirkiye'yi de dogrudan ilgi
lendiren 90k yogun ve etkili bir sekilde ge9en bir Genel Kuruldu. Ben, oncelikle bu Genel Kurul si
rasinda heyetimizde bulunan 90k degerli milletvekillerimize yaptiklari etkili ve basanh 9ahsmalar 
dolayisiyla 90k tesekkiir ederim. Heyetimizde bulunan Sayin Ruhi A9ikg6z, Sayin Lokman Ayva, 
Erol Asian Cebeci, Birgen Keles, Haluk K09, Ertugrul Kumcuoglu, Nursuna Memecan, Mehmet Te-
kelioglu, Tugrul Turkes, Ozlem Turkone ve Mustafa Unal arkadaslanmiza huzurlannizda siikranla-
nmi arz ediyorum. 
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Deger l i arkadasjar, gecen haftanin en onemli konulanndan bir tanesi, Av rupa Konsey i Yerel ve 
Bolgesel Yonet imler Kongresi Baskani ve Canakkale i l Genel Meclisi Uyes i olan arkadasimiz Y a v u z 
M i ldon 'un Genel Kuru lda hitabiydi. Parlamenterler Mecl isinin disinda onemli bir organ olan v e y a 
meclis olan Yerel ve Bolgesel Yonet imler Kongresin in Ba§kam bir T i i rk . Bununla hepimiz elbette 
gurur d u y m a h y i z ve oradaki yaptigi konu§mayla da gergekten hepimiz gurur duyduk. 

Diger. taraftan degerli arkadaslar, K u z e y K ibns T i i rk Cumhur iyet i uzerindeki kisitlamalarin ve 
ambargolann kaidinimasi v e de K u z e y K i b n s T i i rk Cumhur iye t i 'n in uluslararasi alanda goriiniirlu-
giinii artirmak igin yapt ig imiz gabalar sonucunda, K u z e y K i b n s T i i rk Cumhur iyet i Cumhurba§kani 
Sayin Talat ilk defa bir uluslararasi parlamentoda konu§tu. Sayin Talat, daha onceki yi l larda bi l iyor
sunuz, Av rupa Parlamentosunda bir komisyonda konu§mustu ama Sayin Talat ilk defa bir uluslararasi 
parlamentoda, hep, biitiin arkadaslarimizin gosterdigi gabayla, gelip orada K u z e y K i b n s T i i rk C u m -
huriyet i 'n in sesi olmustur v e daha da onemlisi degerli arkada§lar, Say in Talat, konu§ma sirasindaki 
soru ve cevap kismi harig, oraya gelen tiim devlet baskanlan, oraya gelen tiim basbakanlara uygu la
nan protokolle karsilanmi§tir v e o protokolle ugurlanmi§tir; g6rii§me yaptigi kisjler de bugune kadar 
oraya gelen ba§bakanlarm v e cumhurba§kanlannm g6rii§tugu kisilerdir. Do lay is iy la , bu bakimdan da 
S a y m Talat 'a gosterilen onem v e uygulanan protokol bizleri de elbette memnun etmistir. 

Elbette bu ziyaret sirasinda, K ibns konusundaki rapor bizleri tatmin etmemi§tir. Disisleri B a 
kanl igimiz da zaten oradaki bazi paragraflan kabul etmeyecegini bir deklarasyonla bildirmistir. Biitiin 
arkadaslanmizla, elbette degisiklik onergeleri de verdik, gabalar da sarf ettik, bazi lanni kabul ettirdik 
ama ozellikle raportoriin tutumuyla, oiumsuz tutumu neticesinde rapor istedigimiz gibi olmadi ama bu, 
Sayin Talat ' in ilk defa bir uluslararasi parlamentoda gelip konusmasini elbette golgelememeli . 

Deger l i arkadasjar, gi indemin onemli bir konusu da y ine Strasbourg'da, Giircistan ve Rusya ara
sindaki savasti. B i z arkadasjanmizla beraber, T u r k dis pol i t ikamizin prensipleri gergevesinde son 
derece dengeli v e ilkeli bir polit ika izledik tiim delegasyon olarak. Birgok iilkede maalesef bunu go -
remedik ama T i i rk heyeti burada son derece ilkeli v e dengeli bir politika izledi ama daha da onem
lisi degerli arkadaslar, Say in Ba§bakammizin tekl i f ettigi v e Say in Cumhurbaskan imiz in da 
destekledigi Kafkasya Istikrar ve isbirl igi Platformu, burada kabul edilen rapor iginde bir karar ola
rak kabul edilmistir v e desteklenmesi gereken bir inisiyatif olarak bir karar almmistir. B u konuda 
verd ig imiz degisiklik onergesi Av rupa Konsey i Parlamenterler Meclisi tarafindan o y birl igiyle kabul 
edilmistir. 

Degerl i arkadaslar, elbette baska gelismeler de oldu Av rupa Konsey i Parlamenterler Meclisinde. 
Bashklar halinde bunlan da sizlere aktarmak ist iyorum. Denet im Komisyonunda b iz im es raportor, 
§ahsimin es raportor o ldugu Bosna-Hersek denetim raporu da hemen hemen o y bir l ig iyle kabul edil
mistir ve Bosna-Hersek 'e verd ig imiz destek de devam etmektedir. 

D iger taraftan, kardes iilke Kazakistan' in Av rupa Konsey i Parlamenterler Meclisine gozlemci 
i iye olmasi igin bugune kadar verd ig imiz destek bu Genel Kuru lda da devam etmistir v e Siyasi K o 
misyonun Kazakistan'da toplanmasi kararini arkadaslanmizla beraber aldirdik v e Kazakistan H i i -
kumetinin diizenledigi bir yuvar lak masa toplantisina konusmaci olarak katildik. 

Bunun disinda degerli arkadaslar, birgok raporlar goriisuldii, birgok konusmaci oldu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

B A § K A N - Liitfen tamamlayiniz. 

Buyurunuz . 
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MEVLUT CAVUSOGLU (Devamla) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 

isveg Ba§bakani donem baskani olarak geldiler, birgok konusmalar oldu. Arkadaslanmiz ko-
nusmacilara gerek sorduklan sorular gerekse goriisiilen raporlarda soz alarak Turkiye'nin bu konu
daki tutumunu acik bir sekilde gdstermistir. Ama sunu son olarak memnuniyetle soylemek isterim: 
Gerek acilis konusmasinda Parlamento Baskani De Puig gerekse Donem Baskani, isveg Basbakani 
yaptigi konusmada alti ayhk siiregte, ozellikle kendi degerlendirmesi, donem baskanhginda hem Tiir
kiye'deki pozitif geli§meler hem de Turkiye'nin hem bolgesinde hem de dunyada oynadigi rolden 
dviinerek bahsetmistir. Bu da bizleri elbette gururlandirmistir. 

Sayin Baskan, benim anlatacaklanm bunlar. Soz hakki verdiginiz icin bir kere daha tesekkiir 
ediyorum. Ffepinize saygilar sunuyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Biz tesekkiir ediyoruz Sayin Cavusoglu. 

Gundem disi uguncu soz Turk Hava Yollannda yasanan personel ve diger sorunlar hakkinda 
soz isteyen Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'na aittir. 

Buyurunuz Sayin Aslanoglu. (CHP siralanndan alkislar) 

3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu 'nun, Tiirk Hava Yollannda yasanan sorunlara 
iliskin gundem disi konusmasi 

FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Sayin Baskan, 90k degerli milletvekilleri; hepi-
nize saygilar sunuyorum. 

Degerli arkadaslar, Tiirk Hava Yollan, Tiirkiye'nin ulusal, milli bir hava yoludur. insan tasiyo-
ruz ve diinyada guvenilir hava yollan arasina girmistir ve yolcu emniyeti bakimindan dunyada ara-
nan bir hava yolu sirketi. Turn bunlann yapilmasinda bugune kadar Tiirk Hava Yollan personelinin 
bu basandaki payini goz ardi etmek hakikaten yaziktir. Tiirk Hava Yollan, bir kurum kultiiriine sa-
hiptir. Orada cahsan personel bu kurum kiilturiinu almis v e basan i?in kendileri 90k fazla hizmet 
vermektedir. Ancak, kurum kiiltiiriinun bir biitunii olan, kurum kiilturiinun basansinda daha once 
"Basan odiilii aldik." diye giinlerce reklami yapilan gagn merkezi, arife gunii, tek bir kelimeyle "Biz 
burayi kapatiyoruz, ozellestirdik." 550 kisiye... 

Arkadaslar, orada 9ahsan insanlar hepimizin, hepinizin higbir seyi olmayabilir ama bunlar birer 
insan. Arife giinii bu insanlara "Biz burayi kapattik." demek acaba hangi vicdana, hangi etik degere 
yakisir? Simdi, "Cagn merkezi gorevini ozellestirdik." diyorlar. Tiirk Hava Yollannin her ne kadar 
yiizde 46'si kamuya ait olsa da orasi Ozellestirme idaresi yonetimi altinda arkadaslar. Yani Turk 
Hava Yollannin bugiinkii yonetimi Ozellestirme Idaresinin tayin ettigi kisiler tarafindan yuriitiil-
mektedir. Ne kadar yiizde 46'si halka agik da olsa orasi yine kamu adina hizmet veren bir kurumdur. 

Arkadaslar, gagn merkezinde gahsan 550 ki§iyi kapi disan koymak, burayi ihalesiz -altini gizi-
yorum- iki tane firmaya... Firma ismini vermek istemiyorum. Acaba bu isleri yaptilar mi daha once? 
Hangi ko?ullarda bunu ihale ettiniz? Bu bilgiyi vermek, kamu adina gorev yapan bir kurumun 
gorevidir arkadaslar. "Ben yaptim oldu" mantigiyla olmaz. 

Degerli arkadaslanm, orada gahsan 550 ki§iyi arife giinii kapi disan etmek, kapi disan koymak 
higbirimizin vicdanina, higbirimizin etigine sigmaz. Ben bir kez daha sunu soyliiyorum: Turk Hava 
Yollan gahsanlan ve Hava-is Sendikasi, en az Tiirk Hava Yollan yonetimi kadar Tiirk Hava Yolla
nnin ba$ansim diisiinen insanlar toplulugudur. Burada bir kurum kultiirii var, burada toplu bir basan 
var arkadaslar. Bu nedenle, hepinizin dikkatine bir kez daha sunuyorum: Turk Hava Yollan, ugus 
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emniyeti agisindan, orada verilen hizmetin onemi agisindan, orada verilen hizmetin kalitesi agisin
dan yann... Ugus emniyetini direkt ilgilendirmiyor ama hizmet kalitesi agisindan, bir kez daha, gagn 
merkezinin ozellestirilmesini dikkatlerinize sunuyorum ve ihalesiz -altini giziyorum- bu isin yapil-
mamasi gerektigini bir kez daha dikkatlerinize sunuyorum ve bir daha Tiirk Hava Yollan "Diinya
mn en iyi gagn merkezi odulunu alan gagn merkezi olduk." diyemeyecektir. Bu, hizmetin bir 
pargasidir, ugu§ emniyetinin bir pargasidir, dikkatlerinize sunuyorum. 

Degerli arkadaslanm, yine ikinci bir konu: Tiirk Hava Yollanmn bazi merkezlerde -ornegin Ma
latya, Erzurum, Trabzon- §ehir ofisleri kapatildi, sehirde artik bilet satilmiyor Turk Hava Yollanmn 
kendisinden ve artik, gelen koli, kargo gibi hizmetleri 35-40 kilometre gidip havaalamndan almak zo
runda kahyor insanlar. Arkadasjar, bu bir hizmetse -bir tarafta olaym sosyal boyutu var- ve hizmeti 
veriyorsan insanlan 35-40 kilometre uzaktaki havaalanina gondermek veya "Gel buradan al." dernek 
hig kimseye yakismaz. Ben, §ehir merkezlerindeki irtibat biirolannin kapatilmasi ve o biirolarda ga
lisan -Bodrum Dalaman dahil- tiim insanlann baska sehirlere tayin edilerek... Olabilir, ekonomik 
onlem alabilir ama hizmet kalitesini bozmamahsin. Burada ozellikle kargo ve koli tasimacihgindan 
gikiyor mu acaba? Artik, hig kimse Turk Hava Yollanyla bir baska ile kargosunu ve kolisini gon-
dermez arkadasjar. insanlan 35 kilometre havaalanina gelmek zorunda birakiyorlar. 

Yine bir uguncu konu: Bir Anadolu Jet gikanldi. Arkadaslar, tabii, kurumlar biiyiiyorsa, bunu 
pargalamak, degisik... Bunlar gok dogal ama hizmet kalitesini bozmak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Liitfen sozlerinizi tamamlayiniz. 

FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Devamla) - ...ve ugus emniyetindeki ayni hizmeti vermek 
zorundasimz, siz milli bir hava yolusunuz. Alitalia'yi goriin, Avrupa'da ya§anan ugak sirketlerinin 
sorunlanna bakin. Biz, Tiirk Hava Yollan olarak kurumsalla§mis ve ugus. emniyeti yonunden bu gii-
veni kazanmis. bir hava yollanni yann ba§ka sorunlarla karsi karsiya birakmayahm. Eger bir yolcu... 
Ben -hepimiz Anadolu Jetle seyahat ediyoruz- bugiin gidemiyorum, bir saat once, bir saat sonra gi-
demiyorum, o biletin yaniyor arkadaslar. Boyle bir sey olmaz. Bilet iptali yok, bilet ertelemesi ol
mayacak ve biletin yanacak. Diinyamn higbir yerinde, belki vardir ama... Hepimiz, ozellikle biz, 
Anadolu illerine, hatta Ankara-Izmir, Ankara-Antalya, Ankara'dan baglantih turn uguslarda bu uy
gulama yapihyor arkadaslar. Hepimiz, i§ sahipleri bir saat gecikince, Meclisten gikamiyorsak, eger 
ugaga kavu§amiyorsak o bilet yaniyor arkadasjar. Boyle bir §ey olmaz. 

Turk Hava Yollan bir kurumdur, bu kuruma sahip gikacagiz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BA§KAN - Liitfen sozlerinizi baglayiniz, buyurun. 

FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Devamla) - Tiirk Hava Yollan ulusal bir kurumumuzdur, 
ba§ansiyla hepimiz ovunuruz ama bu kurumdaki gahsanlar, en az kurumu yonetenler kadar o ku
ruma saygi gosteren, kurumun basansi igin camni veren insanlardir. Sen, sendikayla goriismeyecek-
sin... Hava-is Sendikasi da yillardir Tiirk Hava Yollanmn basansi igin her tiirlii gabayi gostermistir. 
Bunlarla kurumu tarti§mayacaksin, kurumun gelecegini tarti§mayacaksin, bir arife gunii, "ben ka-
pattim" diyeceksin. Kime? Bunlar daha once bu isi yapmis mi? Hangi firmaya? Ve ozellesen bir ku
rumu satin alan firmalann bir tanesi -isim vermek istemiyorum- bir tanesi de dekorasyon isi yapan 
bir firma arkadasjar, dikkatinizi gekiyorum, dekorasyon isi. 
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Ben hepinizin dikkatine sunuyorum. Tiirk Hava Yollan bizimdir, sonuna kadar ulusal bir hava 
yolumuzdur, en giivenli bir hava yolu sirketi haline gelmistir ama daha fazla yara almamasi igin ga
lisanlann sesine mutlak kulak vermeliyiz. 

Hepinize saygilar sunuyorum. (CHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkur ediyoruz Sayin Aslanoglu. 
Sayin milletvekilleri, simdi gundeme gegiyoruz. 
Baskanhgin Genel Kurula sunuslan vardir. 
Cumhurbaskanligimn 1/8/2008 tarihli ve 5803 sayih Elektronik Haberlesme Kanunu'nun bir 

daha gorusiilmek iizere geri gonderilmesine iliskin bir tezkeresi vardir, okutuyorum: 
IV.- BASKANLIGTN GENEL KURULA SUNUSLARI 

A) TEZKERELER 

1.- 1/8/2008 tarihli ve 5803 sayih Elektronik Haberlesme Kanunu'nun bir daha gorusiilmek 
iizere geri gonderildigine iliskin Cumhurbaskanhgi tezkeresi (3/548) 

18/08/2008 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 

Ilgi: 07/08/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16085/42549 sayih yaziniz . 
Turkiye Buyiik Millet Meclisi Genel Kurulunca 01/08/2008 tarihinde kabul edilen 5803 sayih 

"Elektronik Haberlesme Kanunu" incelenmistir. 
1) incelenen Kanunun 6 nci maddesinin birinci fikrasinin (ii) bendinde "Elektronik haberlesme 

sektortinde, bagimsiz denetim faaliyetine iliskin esaslan, bagimsiz denetleme faaliyetlerinde bulu-
nacak kuruluslann kurulus sartlanni, gahsma esaslanni ve gahstiracagi personelin niteliklerini be
lirlemek" Kurumun gorev ve yetkileri arasinda sayilmaktadir. Kanunun 59 uncu maddesinin besinci 
fikrasinda ise, "Kurumda denetgi olarak gorev yapanlar ile Kurum duzenlemeleri gergevesinde de-
netgi sayilanlara, Kurumca gorevleri sona erdiginde, elektronik haberlesme sektorunde bagimsiz de-
netgilik yapabilecegine iliskin bir beige diizenlenir. Bunlar, Kurumdaki gorevlerinden ayrilmalanni 
miiteakip, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinin (A) ben
dinin (1), (4), (5) ve (7) numarah alt bentlerinde belirtilen sartlar ile ceza veya disiplin sorusturmasi 
sonucunda memuriyetten gikarilmis olmamak kosullanni koruduklan siirece, elektronik haberlesme 
sektorunde bagimsiz denetgi olarak gorev alabilirler. Bagimsiz denetim kuruluslan elektronik ha
berlesme sektdriine iliskin faaliyetlerini bu denetgiler vasitasiyla yiiriitiir" kurah yer almaktadir. 

incelenen 5803 sayili Kanunla getirilen "bagimsiz denetim" miiessesesine bagli olarak, 6 nci 
maddede bagimsiz denetim kuruluslanmn gahstiracagi personelin niteliklerini belirleme hususunda 
Kuruma gorev ve yetki verilirken, 59 uncu madde ile bagimsiz denetim kuruluslanmn en onemli 
insan kaynagini olu§turan "bagimsiz denetgi"lerin Kurumda denetgi olarak gorev yapan veya Ku
rumca denetgi sayilanlardan karsilanmasi zorunlulugunun getirilmesi, 6 nci madde ile Kuruma veri
len yetkiyi anlamsiz kilmaktadir. Kaldi ki, 59 uncu maddenin besinci fikrasinda Kurumda "denetgi" 
olarak gorev yapanlardan bahsedilmesine karsihk, Kanunun ekli kadro cetvellerinde "denetgi" kadro 
ve unvani bulunmamaktadir. 

Diger taraftan, bagimsiz denetim kuruluslannda istihdam edilecek denetgilerde aranacak sartlar 
ozellik gostermesine ragmen, anilan besinci fikrayla Kurumun, bagimsiz denetim kuruluslanmn elek
tronik haberlesme sektdriine iliskin faaliyetlerinde istihdam edecegi denetgilerin miinhasir kaynagi 
haline getirilmesi, kamu yaran ve hizmet gerekleri yoniinden sakinca tasimaktadir. 
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2) incelenen Kanunun 53'iincu maddesinin birinci fikrasinda, Kanun kapsamindaki cihazlann 
kurum tarafindan yayimlanacak teknik diizenlemelere ve ilgili guvenlik kosullanna uygunlugu, bu 
konularda uretici ve dagiticilarm yiikumlulugu, bu cihazlann piyasa gozetimi ve denetiminde Kuru
mun yetki ve sorumlulugu ile Kurum tarafindan belirlenecek onaylanmis kuruluslann sorumluluk-
lan hususunda 4703 sayih Uriinlere ili§kin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasina ve Uygulanmasina 
Dair Kanunun ilgili hukumlerinin uygulanacagi kurala baglanmi§, idari yaptinmlan duzenleyen 
60'inci maddesinin altinci fikrasinda da, bu fikraya aykinlik halinde Kurumca verilecek idari para 
cezalannin, amlan 4703 sayih Kanunun 12 nci maddesindeki tutarlann bir katindan dort katina kadar 
artinlarak uygulanacagi hukum altina almmistir. 

idari para cezalannin bu §ekilde artirilmasinin gerekcesi, madde gerekcesinde "Ayrica, dogru
dan veya dolayh olarak giivenli olmayan urunlerin piyasaya arzini onlemeye yonelik olmak iizere, 
dagitici, uretici ve onaylanmi§ kuruluslara 4703 sayih Kanunun 12 nci maddesinde duzenlenen idari 
para cezalannin sektorel bazda yeteri kadar caydinci olmadiginm gozlenmis olmasi nedeni ile yii-
kumluleri caydirmak amaci ile telekomiinikasyon sektoriine ozgii olmak uzere bir kat artinlarak uy
gulanacagi belirtilmis, ancak, yeni ihlallerin olmasini onlemek igin, bu Kanun hukumlerine aykiri 
hareket edenler hakkinda para cezalanna konu fiillerin bir yil iginde tekran halinde, uygulanacak idari 
para cezalannin her tekrar igin dort kati olarak uygulanacagi ongorulmiistiir" denilerek agiklanmi§tir. 

Ancak, 406 sayih Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci maddesinin (f) bendi ile Kuruma, "mev
zuata, gorev ve imtiyaz sozle§mesine, telekomiinikasyon ruhsati veya genel izin sartlanna" aykinlik 
halinde ilgili isletmecinin bir onceki takvim yihndaki cirosunun yuzde iigune kadar idari para cezasi 
uygulama yetkisi tanindigi halde, incelenen Kanunun 60 inci maddesinin birinci fikrasinda bu yap
tinm, "ilgili hizmetin bir onceki takvim yihndaki net satisjannin yuzde besjne kadar idari para ce
zasi" seklinde belirlenmis ve aym maddenin altinci fikrasiyla yapilan diizenlemenin gerekgesiyle 
gelisen bir degisjklik gergeklestirilmistir. 

Bu degisiklik, uygulanacak idari para cezalanm onemli olgiide diisiirecegi gibi, isjetmecilerin bir
gok hizmeti birlikte sunmalan, hizmetler arasindaki yakin ve yogun ili§ki karsjsinda "ilgili hizmef'in 
ne sekilde tespit edilecegi, "ilgili hizmef'le baglantih net satislann tespitinin nasil yapilacagi husus-
larmda incelenen Kanunun duzenleme igermemesi sebebiyle ihtilaflara yol agacak niteliktedir. Her 
ne kadar incelenen Kanunun 21 inci maddesinde hesap aynmi ve maliyet muhasebesi ile ilgili hu
suslar duzenlenmis ise de, bu madde ilgili pazarda etkin piyasa giiciine sahip isletmecilere iliskin 
olup sektordeki diger isletmecileri kapsamamaktadir. 

Bu itibarla, aykinliklan ve ihlalleri onlemek amaciyla uygulanacak idari yaptinmlann etkinligi 
hususunda tereddiit uyandiran, aynca igerdigi muglakhk sebebiyle Anayasanin 38 inci maddesini 
ihlal eden mezkur birinci fikra hukmii uygun bulunmamistir. 

3) incelenen Kanunun 46 nci maddesinde, telsiz cihaz ve sistemleri igin alinacak telsiz ruhsat-
name ve yilhk kullamm ucretleri ile teknik muayene ve benzeri hizmetler kar§iliginda alinacak iic-
retler konusunda Kanunun ekinde yer alan iicret tarifesine atifta bulunulmus, bu tarifede belirlenen 
ruhsatname ucretinin elli kati kadar idari para cezasinin uygulanacagi aykinlik hallerini duzenleyen 
60 nci maddenin besinci fikrasinda ise,".. .bu Kanunun 46 nci maddesine ekli iicret tarifesinde..." de
nilerek, kanun yapma teknigine uygun olmayan bir atif yapilmi§tir. 
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4) Yine incelenen Kanunun Besinci Kisminda "onaylanmis kuruluslar ve piyasa gdzetimi"ne 
ili§kin hususlar diizenlenmis, bu kisimda yer alan ve iki fikradan olusan 57 nci maddede teknik uyum-
luluga ili§kin duzenleme yapilmi§tir. 60 inci maddenin bu diizenlemelere aykinhgi idari yaptinma 
baglayan yedinci fikrasinda ise, "Bu Kanunun 57 nci maddesinin birinci fikrasina aykin hareket 
edenlere, maddenin uguncu fikrasinda belirtilen haller harig olmak iizere cihaz basina onbin liradan 
yirmibin liraya kadar; ikinci fikrasina aykin hareket edenlere onmilyon liraya; uguncu fikrasina ay
kin hareket edenlere, be§yiizbin liradan birmilyon liraya kadar idari para cezasi verilir" denilmistir. 

Tasanda iig fikra halinde duzenlenen 57 nci maddenin, Komisyonca iki fikraya indirilerek kabul 
edilmesi ve Genel Kurulda bu sekilde kanunlasmasi sebebiyle hatanin ortaya giktigi dusiiniilmekle 
birlikte, kanunlasan metinde bulunmayan uguncu fikra ile ilgili istisna ongdren ve bu fikraya aykin
lik halinde uygulanacak cezayi hiikme baglayan 60 inci maddenin yedinci fikrasi uygulanabilir bir 
hiikiim olarak degerlendirilmemis ve bu sebeple uygun bulunmamistir. 

5) incelenen 5803 sayih Kanunun yiiriirliikten kaldmlan hiikiimleri belirleyen 66 nci maddesi
nin birinci ve ikinci fikralanyla 406 sayih Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813 sayih Telsiz Kanu
nunun, bazi hiikiimleri disinda yiiriirliikten kaldinlmasi dngorulmiistiir. Ancak, yiiriirliikte kalmasi 
ongoriilen hukiimler arasinda adlan gegen Kanunlann yiiriirliik ve yuriitme maddelerinin de bulun-
mamasi, yuriirlukte kalmaya devam eden hukiimlerin uygulanmasinda sakincalar doguracagindan, 
usule uygun bulunmami§tir. 

6) 67 nci maddenin ikinci fikrasinin (a) bendi ile 2813 sayih Kanunun 5 inci maddesinin dor-
diincii fikrasi degistirilerek "Kurumun hizmet birimleri; hukuk mii§avirligi, daire ba§kanhklan ve 
mudiirliikler §eklinde te§kilatlanan ana hizmet, damsma ve yardimci hizmet birimleriyle bolge mii
durliikleri seklinde te§kilatlanan ta§ra teskilati birimlerinden olu§ur. Hizmet birimleri, bu Kanunda 
belirtilen faaliyet alani, gorev ve fonksiyonlara uygun olarak Kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu ka
ranyla yiiriirliige konulan ydnetmelikle belirlenir" hukmii getirilmis; yine ayni hiikiimle degistirilen 
ondordiincu fikrada "Hizmet gereklerinin zorunlu kildigi hallerde, Ulke genelinde toplam sayisi onu 
gegmemek iizere, Kurul karanyla tasra teskilati kurulabilir" hiikmiine yer verilmistir. Bdylece, tasra 
teskilatinin bolge muduriugu seklinde hizmet birimi oldugunu ve Bakanlar Kurulu Karari ile yiiriir
liige konulan ydnetmelikle hizmet birimlerinin belirlenecegini kurala baglayan ddrdiincii fikra hiikmii 
ile bolge mudurlugunun Kurul karanyla kurulmasini ongoren ondordiincu fikra hiikmii arasinda ge-
liski dogmustur. Bu sebeple, onddrdiincii fikra hiikmii uygun bulunmamistir. 

7) 67 nci maddenin ikinci fikrasinin (a) bendi ile 2813 sayih Kanunun 5 inci maddesinin doku-
zuncu fikrasi degistirilerek, meslek personeli olarak belirli alanlarda uzmanhga atanabilmek igin, 
uzman yardimcihginda en az iig yil gahsmak, olumlu sicil almak ve hazirlanacak tezin kabul edilmesi 
sartlari getirilmi§, dolayisiyla yeterlik sinavinda basanh olmak gibi bir sarta yer verilmemi§tir. Ancak 
bu fikranin sonunda Kuruma duzenleme yetkisi verilirken, "Uzman ve uzman yardimcilarinin giris 
ve yeterlik sinavlan ... Kurum tarafindan gikanlacak ydnetmelikle diizenlenir" denilmistir. Bu ge-
liskinin de uygulamada sorunlara yol agacagi du§unuldiigiinden, fikra uygun bulunmami§tir. 

8) 67 nci maddenin ikinci fikrasinin (b) bendi ile 2813 sayih Kanunun 8 inci maddesinin doku-
zuncu fikrasinin son cumlesi degistirilerek, Kurul Ba§kan ve iiyelerinin gorev surelerinin sona ermesi 
veya gorevden aynlma isteginde bulunmalan halinde; kamu gorevlisi iken iiyelige atananlann, me-
muriyete giris sartlanni kaybetmemeleri kaydiyla, onceki kurumlannda kadro sarti aranmaksizin 
miikteseplerine uygun bir goreve mevcut ozliik haklanyla atanacagi, bir kamu kurumunda gahsma-
yanlardan Kurul Ba?kan ve uyeligine atamp yukanda belirtilen sekilde gorevi sona erenlere herhangi 
bir goreve veya ise baslayincaya kadar, yukanda sayilan her tiirlii odemelerin iki yil siireyle Kurum 
tarafindan yapilmasina devam olunacagi hiikme baglanmi§tir. 
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Soz konusu duzenleme gorevden aynlan Kurul Baskan ve uyelerinden kamu gorevlisi olanlann 
mevcut ozliik haklanmn yeni atandiklan kadroya ait her tiirlu odeme ile esitleninceye kadar odene-
cegi konusunda bir hiikme yer vermemesi sebebiyle, bu kisilerin emekli oluncaya ve memuriyetten 
aynhncaya kadar, kamu gorevlisi olmayanlarm da iki yil siireyle, gelen zamlardan da yararlanarak 
Kurul ba§kan ve iiyelerinin ozliik haklarini almaya devam etmeleri soz konusu olabileceginden, ya
pilan duzenleme kamu yaranna uygun bulunmamistir. 

9) 67 nci maddenin ikinci fikrasinin (b) bendiyle 2813 sayih Kanunun 8 inci maddesine ekle-
nen onbesinci fikrada, "Baskanin ve II. Baskamn bulunmadigi durumlarda kurum ba§kan yardimci
lanndan birisi Kuruma iliskin gorevlerinde Baskana vekalet edebilir" kurah yer almistir. Kurum, 
Kurul ve Baskanhk teskilatmdan olusmaktadir. Duzenleme bu sekliyle, Kurul uyesi olmayan Baskan 
yardimcilarimn Ba?kana vekalet ederken, iiyesi olmadiklari halde Kurul toplantilanni da idare et-
melerine imkan verecek genisjiktedir. Bu sebeple, fikra metninde "Ba§kanhga iliskin" ibaresinin kul
lanilmasi gerekirken "Kuruma ili§kin" ibaresinin kullanilmasi uygun gorulmemistir. 

10) 67 nci maddenin ikinci fikrasinin (g) bendiyle 2813 sayih Kanuna eklenen gecici 8 inci mad
denin ikinci fikrasinda, "1/5/2008 tarihi itibariyle Kurumda; kurum ba§kan yardimcisi, daire bas
kani, hukuk miisaviri, bolge miidiirii kadrolannda bulunanlar ve bunlarin disindaki birim amirleri 
gorevden ahnmalan halinde, kadro sarti aranmaksizin baskanhk mu§aviri olarak atanmis sayihrlar. 
Bunlar, eski kadrolan icin ongoriilen, mali, sosyal ve emeklilige doniik her tiirlu ozliik haklarini, 
daha sonra ortaya cikabilecek artislar dahil, almaya devam ederler" hukmune yer verilmi§tir. Takdir 
yetkisi cercevesinde yapilacak degeriendirme sonucunda kamu yarari ve hizmet gerekleri yonunden 
bulunduklan gorevlerden ahnmalan gerekiyor ise, bu durumdaki bir kisim Kurum personeline, 
1/5/2008 tarihi itibariyle belli gorevlerden bulunmalan gozetilerek, istisnai duzenleme yapilmasi 
kanun onunde esitlik ilkesini zedelemektedir. 

Yayimlanmasi yukarida agiklanan gerekcelerle uygun gorulmeyen 5803 sayih "Elektronik Ha
berlesme Kanunu", 59, 60, 66 ve 67 nci maddelerinin Turkiye Buyiik Millet Meclisince bir kez daha 
goriisulmesi igin, Anayasanin degisik 89 ve 104 iincii maddeleri uyannca ilisikte geri gonderilmistir. 

Abdullah Gul 
Cumhurbaskam 

BASKAN - Bilgilerinize sunulmustur. 
Sayin milletvekilleri, on bes dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 1 5 . 3 8 
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I K i N C i O T U R U M 

A c i l m a Saat i : 15.55 

B A S K A N : Baskan Vek i l i Siikran G u l d a l M U M C U 

K A T I P U Y E L E R : H a r u n T U F E K C I ( K o n y a ) , Fatos G U R K A N (Adana) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 3'iincii Birlesiminin ikinci 
Oturumunu aciyorum. 

Meclis arastirmasi acilmasina iliskin iki onerge vardir. Onergeleri okutuyorum: 
B) MECLIS ARASTIRMASI ONERGELERI 

I.-Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 20 milletvekilinin, 4/C magduru vatandasla
rimizin sorununun tespiti ve coziim yollannin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi acilmasina 
iliskin onergesi (10/266) 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 

2004/7898 sayih Bakanlar Kurulu karari ile 657 sayili Kanunun 4 iincii maddesi (C) fikrasi kap
saminda calistinlan ve kamuoyunda 4/C magduru olarak bilinen vatandasjanmiz arasinda; son yil
larda artan intihar olaylannin ara§tinlmasi, sorunlarinin tespiti ve coziim yollannin belirlenmesi, 
gereken tedbirlerin alinmasi amaciyla, Anayasamizin 98 ve ic Tuziik'iin 104 ve 105'inci maddeleri 
geregince bir Meclis arastirmasi komisyonu kurulmasini arz ve teklif ederiz. 

1) Mehmet Serdaroglu (Kastamonu) 
2) Oktay Vural (izmir) 

3) Zeki Ertugay (Erzurum) 

4) Resat Dogru (Tokat) 

5) Hasan Cahs (Karaman) 
6) Ridvan Yalcin (Ordu) 
7) Kamil Erdal Sipahi (izmir) 

8) S. Nevzat Korkmaz (Isparta) 
9) Siileyman Latif Yunusoglu (Trabzon) 
10) Yilmaz Tankut (Adana) 
11) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmara?) 

12) Ahmet Bukan (Cankiri) 
13) Ahmet Orhan (Manisa) 
14) Ali Uzunirmak (Aydin) 
15) izzettin Yilmaz (Hatay) 
16) Siileyman Turan Girkin (Hatay) 
17) Necati Ozensoy (Bursa) 

18) Kiirsat Atilgan (Adana) 
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19)Kadir Ural 
20) Hakan Coskun 
21) Osman Ertugrul 
Gerekge: 

(Mersin) 

(Osmaniye) 

(Aksaray) 

Ozellestirilen veya kapatilan kamu iktisadi tesebbiislerinde i§gi olarak cahsanlardan emekliligi 
dolmami§ olanlar 2004/7898 sayili Bakanlar Kurulu karanyla 657 sayih Kanunun 4'iincii maddesi 
(C) fikrasi kapsaminda baska kamu kurumlanna gecici personel statiisiiyle yerlestirilmislerdir. 

Bu statude olup emekli olanlann haricinde su an sayilan 8.500'e kadar diisen 4/C gali§anlarimn 
gerek sendikal haklar gerekse cahstigi kurumun takdiriyle aldigi ikramiyeleri ortadan kalkmis, sos
yal haklan elinden almmistir. 

Gonderildikleri kurumlarda verilen isleri yaparken, gittikleri bu yerlerde, kendileriyle aym isi 
yapan kisjnin aldigi ucretin yansini almakta, bir mali yilda on ay cahstinhp, iki ay cikis verilmekte
dir. Hal boyle olunca aldiklan yilhk iicret daha da azalmakta, asgari ucretin de altina diismektedir. 

Ucret alamadiklari iki ay iginde gecimlerini temin edemeyen ve borclanmak zorunda kalan 
4/C'lilerin biriken borglan, iicret aldiklan on ayi da ipotek altina almaktadir. Gelirlerinin diismesi ne
deniyle magdurlann gocuklan universite egitimlerini dondurarak egitimlerine ara vermislerdir. 

Dort ay igin en fazla iki giin iicretli hastalik izni alabilen 4/C'lilerin kelimenin tarn anlamiyla 
hasta olmalan bile yasaklanmistir. 

Tiim bunlar 4/C magdurlanni psikolojik ve sosyal yonden etkilerken devlete olan saygiyi, yo-
neticilere olan giiveni de zaafa ugratmaktadir. igine dustiikleri gegim sikintisi nedeniyle aile diizen-
leri ve ruh saghklan bozulan magdurlardan son iig yilda on kisi intihar etmistir. 

4/C magdurlarimn gahstiklan yerlerde konum ve statiilerinin yeniden belirlenerek giiniin ko-
sullannda esit ise esit iicret verilmesi ve yilda on iki ay gahstinlmalari, saghk giivencelerinin bir ze-
mine oturtulmasi, hastalik izinlerinin yeniden duzenlenmesi gerekmektedir. 

Surekli kanayan ve toplumsal bir yara haline gelen 4/C magdurlarimn iginde bulunduklan so
runlann tespiti ve goziim yollanmn belirlenmesi, magdurlar arasinda son yillarda artan intihar olay
lannin arastirilmasi ve gereken tedbirlerin ahnmasi amaciyla, Anayasamizin 98 ve ig Tiiziik'iin 104 
ve 105'inci maddeleri geregince bir Meclis arastirmasi komisyonu kurulmasini arz ve teklif ederiz. 

2.- Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 milletvekilinin, Olimpiyat Oyunlan 'nda Tiirk spor-
cularinin basansiz olmasinin nedenlerinin arastirilmasi ve gerekli politikalann uretilmesi amaciyla 
Meclis arastirmasi acilmasina iliskin onergesi (10/267) 

Diinyamn en eski spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunlan'nda Turkiye'nin madalya bek
ledigi sporculann bir bir elenerek basansiz kalmasimn nedenlerinin arastirilmasi ve bu konuda ge
rekli politikalann uretilmesi amaciyla Anayasa'nin 98'inci, ig Tuziik'iin 104 ve 105'inci maddeleri 
uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasi igin geregini arz ve talep ederiz. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

1) Hasip Kaplan 
2) Ahmet Turk 
3) Selahattin Demirta§ 
4) Fatma Kurtulan 

(Sirnak) 
(Mardin) 
(Diyarbakir) 
(Van) 

- 2 3 -



T B M M B : 3 8.10 . 2008 O: 2 

5) Emine Ayna 
6) Ayla Akat Ata 
7) Sebahat Tuncel 
8) M. Nezir Karabas 
9) Bengi Yildiz 
10) Sirn Sakik 
11) M. Nuri Yaman 
12) Ozdal Ucer 
13) Aysel Tugluk 
14) Pervin Buldan 
15) Gultan Kisanak 
16) Akm Birdal 
17) Ibrahim Binici 
18) Sevahir Bayindir 
19) Serafettin Halis 
20) Osman Ozcelik 
21) Hamit Geylani 
Gerekce: 

(Mardin) 
(Batman) 
(istanbul) 
(Bitlis) 
(Batman) 
(Mus) 
(Mus) 
(Van) 
(Diyarbakir) 
(Igdir) 
(Diyarbakir) 
(Diyarbakir) 
(Sanhurfa) 
(Sirnak) 

(Tunceli) 
(Siirt) 
(Hakkari) 

Diinyamn en eski spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunlan'nda Turkiye'nin madalya bek
ledigi sporcular bir bir elenerek basansiz olmustur. Bu ba§ansizhk ulkemizin spor politikasim bir 
kez daha tartismah hale getirmistir. Yillardir bir tiirlii gelistirilemeyen spor politikasi yiiziinden Tiir-
kiye'nin her olimpiyatta basansizhgi daha da artmaktadir. Spor politikalannda agirhk futbola veri-
lince diger spor dallan ikinci plana du§miistur. Devlete bagh amatdr spor federasyonlannin tamami 
dzerk bir yapiya kavusturulmustur ancak, federasyonlann yilhk biitceleri devlet tarafindan karsilan-
masina ragmen kuliip ve sporcu sayisi istenen diizeye bir tiirlii cikarilamamaktadir. 

2004 Atina Olimpiyatlarinda 3 altin madalya almis ve dunyada 90k daha kiigiik caph ulkelerin 
bizi gegtigini gdriince sevinememistik. Pekin Olimpiyatlarmdaki basansizhk, siralamanin sonlannda 
yer edinmemiz, Turkiye'nin maalesef "Spor" alaninda dunyada yer edinemedigini gosteriyor. Oysa 
spor saglik demektir, dinamizm demektir. Ya?am zevki ve kultur demektir. Tanitim ve imaj olustur-
manin en biiyuk etkenlerinden biridir. 

Turkiye Pekin'de Turkiye'nin tanitimi igin 1,4 milyon dolar harcama yaptigi soylenmektedir. 
Oysa en buyuk tanitim basanh, giiclii bir imaj verip adini zirvelere yazdirabilmektir. Bu para bunun 
igin harcanmahydi. Aksi halde turistik tanitim olgeginde kalacaktir. Tipki sporculanmizin uluslararasi 
buyuk turnuvalarda turistik geziye gikmasi gibi. 

Olimpiyatlardaki basansiz sonuglar bir kez daha iilkenin spor politikasim tartismaya agmistir. 
Yillardir bir tiirlii gelistiremedigimiz spor politikamiz yiiziinden madalya sayisi azalma egiliminde. 
Tiim dunyada oldugu gibi ulkemizde de futbol tutkusu bir numara. Futbolun golgesinde kalan ama
tdr bran§lar resmen kan aghyor. Devlete bagh amator spor federasyonlannin tamami ozerk bir yapiya 
kavu§turulmu§ durumda. Federasyonlann yilhk biitgeleri devlet tarafindan odense de kuliip ve sporcu 
sayisi istenen diizeye bir tiirlii gikarilamiyor. 

- 2 4 -
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Nufusu 70 milyona ulasan ulkemizde 1 milyon ki§i duzensiz spor yapiyor. 80 milyonluk Almanya'da 
ise bu rakam 80 milyon dolaymda. Rakamlar ulkemizde spora gerekli ilginin gosteri lmedigini, devletin 
sporcu sayisini arttirmak igin yaptigi te§vigin de yetersiz kaldigini gosteriyor. Genglik Spor Genel Mudur
liigu (GSGM) ozerk federasyonlar igin 2008 yihnda toplam 52 milyon 810 bin YTL biitge ayirdi. Agikla-
nan butgede en biiyuk payi atletizm ve gtires aldi. Bu biitgenin Turkiye spomnun gelismesi ve diinya sporu 
ile rekabet edebilmesi igin yeterli olmadigi a§ikardir. Omegin 8,5 milyon nufusu olan isveg'te bu rakam 47 
milyon dolar. isvigre'nin nufusu ise 8,5 milyon olmasina ragmen harcadigi para 38,4 milyon dolar. Ttirki-
ye'nin savunma sanayiine ayirdigi paranin 5 yil igin 150 milyar YTL olarak konusuldugu ulkemizde ban?, 
kardeslik ve saghgi ongoren spora ayiracagi biitgenin gok daha fazla olmasi gerekmektedir. Aynca ulkemizin 
kendi sporculanna aktanlmasi gereken kaynaklar, asil amacina uygun harcanmamakta olup, disandan ge-
tirilip vatandas yapilan sporculara aktanlarak madalya umudumuzu baglamaktadir. Futbolda, uluslararasi 
yapilan Milli maglarda ise Milliyetgilik ve Irkgihk kortiklenmektedir. 

Turkiye'de canavar gibi gekig atacak, kosacak, atlayacak, giiresecek sporculanmiz yok mudur? 
Ug tarafi denizlerle gevrili ulkemizde nigin rekortmen ytizticti yetismiyor? insaat su birikintilerinde, 
kanallarda bile parende atip suya atlayan gengler, nigin yetistirilip tramplen dgretilmiyor? 

Sporun iginde bulundugu krizin nedenieri ortadayken yetkililer ise birbirini suglamaktadir. Spor 
da bir politika tirtintidtir. Ulusal takimimizin Avrupa tigtinctiltigtinti basanh politikalanna mal eden-
ler, acaba olimpiyatlardaki bu basansizhga ne diyecekler? Sporda yasanan bu durumun sorumlulan 
iilkemizi yonetenlerdir. 

Biz bu basansizhgi genetik yetersizligimize degil, iyi organize olamamamiza, idari kifayetsiz-
lige, acizlige baghyoruz. 

Bu nedenlerle TBMM Arastirma Komisyonu'nun kurularak sorunun biitiin boyutlanyla arasti
nlmasi gerektigi inancindayiz. 

BASKAN - Bilgilerinize sunulmustur. 
Onergeler gtindemdeki yerlerini alacak ve Meclis arastirmasi agihp agilmamasi konusundaki 

goriismeler sirasi geldiginde yapilacaktir. 
Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanligmin iki tezkeresi vardir, ayn ayn okutup oylanniza 

sunacagim. 
A) TEZKERELER (Devam) 

2.- TBMM Saghk, Aile, Cahsma ve Sosyal Isler Komisyonu Baskani Cevdet Erdol'tin, Diinya 
Saghk Orgiitti tarafindan Hirvatistan 'in baskenti Zagreb 'de dtizenlenecek olan "Sehirlerdeki Stir-
dtirtilebilir Kalkinma ve Saghk ile Saghkh Sehirler Hareketinin Yirmi Yih Kapsayan Tiim Yerel Po-
litikalarinda Saghk" konulu konferansa ismen davet edildigine iliskin Baskanlik tezkeresi (3/549) 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Genel Kuruluna 
TBMM Saghk, Aile, Cahsma ve Sosyal isler Komisyonu Baskani Cevdet Erdol, Diinya Saghk 

Orgutu tarafindan Hirvatistan'in baskenti Zagreb'te dtizenlenecek olan "Sehirlerdeki Surdiiriilebilir 
Kalkinma ve Saghk ile Saghkh Sehirler Hareketinin Yirmi Yih Kapsayan Tiim Yerel Politikalannda 
Saghk" konulu konferansa ismen davet edilmektedir. 

Sozkonusu konferansa anilan milletvekilinin katilmasi hususu, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi'nin 
Dis iliskilerinin Dtizenlenmesi Hakkinda 3620 sayih Kanun'un 9. Maddesi geregince Genel Ku-
rul'un tasvibine sunulur. 

Koksal Toptan 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 

Baskani 
BASKAN - Kabul edenler.. .Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
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Ikinci tezkereyi okutuyorum: 

3.- Slovakya Ulusal Meclisi Dis Iliskiler Komitesince, Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Disisleri 
Komisyonu, AB Uyum Komisyonu ve Tiirkiye-Slovakya Parlamentolararasi Dostluk Grubu uyele
rinden olusan ortak bir heyetin Slovakya 'ya davet edildigine iliskin Baskanhk tezkeresi (3/550) 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Slovakya Ulusal Meclisi Di§ ili§kiler Komitesi, Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Disisleri Ko
misyonu, AB Uyum Komisyonu ve Tiirkiye-Slovakya Parlamentolararasi Dostluk Grubu iiyelerin-
den olusan ortak bir heyeti Slovakya'ya davet etmektedir. 

Soz konusu davete icabet edilmesi hususu, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin Di§ iliskilerinin Dii
zenlenmesi Hakkindaki 3620 sayili Kanun'un 6'nci Maddesi uyannca Genel Kurul'un tasviplerine 
sunulur. 

Koksal Toptan 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi 

Baskani 

BA§KAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Basbakanhgin Anayasa'mn 82'nci maddesine gore verilmis dort tezkeresi vardir, ayn ayn oku-
tup oylanniza sunacagim. 

4.- Ulastirma Bakani Binali Yildirim'in, Fransiz Guyanasi'na yaptigi resmiziyarete refakat 
eden heyete istirak eden milletvekillerine iliskin Basbakanlik tezkeresi (3/551) 

04/8/2008 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Ula§tirma Bakani Binali Yildinm'm, goriismelerde bulunmak iizere 29 Mayis-1 Haziran 
2008 tarihleri arasinda Fransiz Guyanasi'na yaptigi resmi ziyarete, ekli listede adlari yazih millet
vekillerinin de istirak etmesi uygun goriilmu? ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Karannin sureti ili
sikte gonderilmistir. 

Anayasanin 82 nci maddesine gore geregini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdogan 

Basbakan 

Liste 

Saffet Kaya 

Metin Ari fagaoglu 

Ayse Akba§ 

Ismet Buyiikataman 

Miijdat Ku§ku 

Mehmet San 

Mevlut Coskuner 

Durmusali Torlak 

Idris Giilliice 

Ardahan Milletvekili 

Artvin Milletvekili 

Bahkesir Milletvekili 

Bursa Milletvekili 

Canakkale Milletvekili 

Gaziantep Milletvekili 

Isparta Milletvekili 

istanbul Milletvekili 

Istanbul Milletvekili 
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Mikail Arslan Kirsehir Milletvekili 
Hasan Kara Kilis Milletvekili 
Azize Sibel Gonial Kocaeli Milletvekili 
Nihat Ergiin Kocaeli Milletvekili 
Recai Berber Manisa Milletvekili 
Ritvan Koybasi Nevsehir Milletvekili 
Mustafa Demir Samsun Milletvekili 
Hamza Yerlikaya Sivas Milletvekili 
BASKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 
Ikinci tezkereyi okutuyorum: 
5.- Devlet Bakani Kiirsad Tiizmen 'in, Ispanya 'ya yaptigi resmi ziyarete refakat eden heyete is

tirak eden milletvekillerine iliskin Basbakanlik tezkeresi (3/552) 

8/8/2008 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 

Devlet Bakani Kiirsad Tiizmen'in, goriismelerde bulunmak iizere bir heyetle birlikte 24-28 Hazi
ran 2008 tarihlerinde ispanya'ya yaptigi resmi ziyarete, ekli listede adlan yazih milletvekillerinin de is
tirak etmesi uygun gdriilmiis ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Karannin sureti ilisikte gonderilmistir. 

Anayasanin 82 nci maddesine gore geregini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdogan 

Basbakan 
Liste 

Abdullah Ozer Bursa Milletvekili 
Selma Aliye Kavaf Denizli Milletvekili 
Ahmet Biiyukakkasjar Konya Milletvekili 
Mustafa Enoz Manisa Milletvekili 
BASKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Uguncu tezkereyi okutuyorum: 
6.- Basbakan Recep Tayyip Erdogan 'in Kuzey Kibris Tiirk Cumhuriyeti'ne yaptigi resmi ziya

rete refakat eden heyete istirak eden milletvekillerine iliskin Basbakanlik tezkeresi (3/553) 

05/9/2008 
Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanligma 

Goriismelerde bulunmak iizere, bir heyetle birlikte 18-20 Temmuz 2008 tarihlerinde Kuzey Kib
ris Tiirk Cumhuriyeti'ne yaptigim resmi ziyarete, ekli listede adlan yazih milletvekillerinin de isti
rak etmesi uygun gdriilmii§ ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Karannin sureti ilisikte gonderilmistir. 

Anayasanin 82 nci maddesine gore geregini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdogan 

Basbakan 
Liste 

Mehmet Necati Cetinkaya Elazig Milletvekili 
Egemen Bagis istanbul Milletvekili 
BASKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
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Dordiincii tezkereyi okutuyorum: 
7.- Basbakan Recep Tayyip Erdogan 'in "Barselona Sureci: Akdeniz Igin Birlik Zirve Toplan

tisi "na katilmak iizere, Fransa 'ya yaptigi resmi ziyarete refakat eden heyete istirak eden milletve-
killerine iliskin Basbakanlik tezkeresi (3/554) 

05/9/2008 
Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina 

"Barselona Sureci: Akdeniz igin Birlik Zirve Toplantisi"na katilmak uzere, bir heyetle birlikte, 
12-13 Temmuz 2008 tarihlerinde Fransa'ya yaptigim resmi ziyarete, istanbul milletvekili Egemen Ba-
gis'in da istirak etmesi uygun g6riilmu§ ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Karannin sureti ilisikte 
gonderilmistir. 

Anayasanin 82 nci maddesine gore geregini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdogan 

Ba§bakan 
BA$KAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Sayin milletvekilleri, Anayasa'nin 92'ci maddesine gore Basbakanhgin bir tezkeresi vardir, 

okutuyorum: 
8.- Tiirk Silahh Kuvvetlerinin, Irak'in Kuzeyinden Ulkemize Yonelik Teror Tehdidinin ve Saldi-

rilarinin Bertaraf Edilmesi Amaciyla, Sinir Otesi Harekdt ve Miidahalede Bulunmak Uzere, Irak'in 
PKK Terdristlerinin Yuvalandiklari Kuzey Bolgesi ile Miicavir Alanlara Gonderilmesi ve Gorevlen-
dirilmesi igin Turkiye Buyiik Millet Meclisinin 17/10/2007 Tarih ve 903 Sayih Karanyla Hiikumete 
Verilen Bir Yilhk Izin Siiresinin Anayasa'nin 92'nci Maddesi Uyannca 17/10/2008 Tarihinden iti
baren Bir Yd Siireyle Uzatilmasina Dair Basbakanlik Tezkeresi (3/547) 

19/9/2008 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Irak'in kuzey bolgesinde yuvalanmis bulunan PKK teror unsurlanndan kaynaklanan ve Tiirk 
halkinin huzur ve giivenligiyle iilkesinin milli birligine, giivenligine ve toprak biitiinlugune yonel-
tilmis terorist saldinlar ve agik tehdit devam etmektedir. 

Dost ve kardes Irak'in toprak butunluguniin, milli birliginin ve istikranmn korunmasina biiyiik 
onem atfeden Turkiye, PKK teroristlerinin Irak'in kuzeyindeki mevcudiyetine ve terorist saldinla-
nna son verilmesini saglamak amaciyla askeri faaliyetlerini basanyla yurutmekte, siyasi ve diplo
matik girisimleri ve uyarilanm siirdiirmektedir. 

Tiirkiye'ye yonelik olarak devam eden terorist saldinlar ve tehdide kar§i, terorizmle mucadele-
nin bir pargasi olarak uluslararasi hukuk gergevesinde gerekli tedbirleri almak uzere, hudut, siimul, 
miktar ve zamani Hukumetge belirlenecek sekilde, Turk Silahh Kuvvetleri unsurlannin, Irak'in ku
zeyinden ulkemize yonelik teror tehdidinin ve saldmlannin bertaraf edilmesi amaciyla, sinir otesi ha-
rekat ve miidahalede bulunmak iizere, Irak'in PKK teroristlerinin yuvalandiklari kuzey bolgesi ile 
miicavir alanlara gonderilmesi ve gorevlendirilmesi igin Anayasanin 92 nci maddesi uyannca Genel 
Kurulun 17/10/2007 tarihli ve 903 sayih Karanyla Hiikumete verilen bir yilhk izin siiresinin, 17 Ekim 
2008 tarihinden itibaren bir yil siireyle uzatilmasim Anayasanin 92 nci maddesi uyannca arz ederim. 

Recep Tayyip Erdogan 
Basbakan 
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BALKAN - Sayin milletvekilleri, Basbakanlik tezkeresi uzerinde Ic Tuziik'iin 72'nci maddesine 
gore gorusme acacagim. 

Gruplara, Hiikumete ve sahsi adina 2 iiyeye soz verecegim. Konusma sureleri gruplar ve Hii-
kumet igin yirmiser dakika, sahislar igin onar dakikadir. 

Tezkere uzerinde soz alan sayin milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Gruplar adma: Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adma istanbul Milletvekili §ukrii Elekdag, Milliyetgi Hareket Partisi 
Grubu adina Ankara Milletvekili Ahmet Deniz Bolukbasi, Demokratik Toplum Partisi Grubu adina 
Van Milletvekili Fatma Kurtulan, Adalet ve Kalkinma Partisi Grubu adina Kocaeli Milletvekili Nihat 
Ergun. 

Sahislan adma: Sayin milletvekilleri, Ba§bakanhk tezkeresi uzerinde 24 sayin milletvekili sahsi 
adina konusmak iizere Baskanhgimiza ba§vurmustur. Ayni anda gelen talepler arasinda Baskanhk Di-
vaninda yapilan kura sonucu 2 milletvekili belirlenmistir. Bursa Milletvekili Onur Oymen, Adana 
Milletvekili Kur§at Atilgan tezkere uzerinde sahislan adina konusacaklardir. 

Hukumet adina Devlet Bakani ve Ba§bakan Yardimcisi Cemil Cigek konusacaktir. 

Simdi ilk soz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina istanbul Milletvekili Siikrii Elekdag'a aittir. 

Buyurunuz Saym Elekdag. (CHP siralanndan alkislar) 
CHP GRUBU ADINA §UKRU MUSTAFA ELEKDAG (Istanbul) - Sayin Baskan, degerli mil

letvekilleri; Tiirk Silahh Kuvvetlerine Anayasa'nin 92'nci maddesi uyannca sinir otesi harekat yet
kisi verilmesini ongoren 17 Ekim 2007 tarihli tezkerenin bir yil siireyle uzatilmasina iliskin tezkere 
hakkinda Cumhuriyet Halk Partisinin goriislerini agiklamak amaciyla soz almis bulunuyorum. He
pinizi saygiyla selamlanm. 

Degerli arkadaslanm, gegen yilki yetki tezkeresinden bu yana teror eylemleri ardi arkasi kesil-
meden devam etti. Ulkemizde yuzlerce ocak sondii. §imdi de §emdinli'nin Aktiitun Sinir Karakoluna 
saldiran PKK teroristleri tarafindan olduriilen 17 sehit evladimiz igin yiiregimiz kan aghyor. $ehit-
lerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize de ba§saghgi diliyoruz. 

Degerli arkadaslanm, Aktiitiin olayi dusundiiruciidiir ve inceden inceye arastirilmasi zorunludur. 
Onemli stratejik konumu nedeniyle surekli saldinya ugrayan bir karakolun savunulabilir, askerimizi 
koruyabilen, tahkim edilmis bir yapi haline getirilmesi gerekirdi. Bu neden yapilmamistir? Karako
lun yerinin degistirilmesi planlanmis idiyse bu neden zamaninda gergekle§tirilememi§tir? Karakol, 
bu ileri teknoloji gaginda neden saldinlan onceden ihbar eden elektronik alarm sistemieriyle dona-
tilmadi? Bu eksiklikleri, degerli arkadaslanm, insaat zorluklarma ve mali olanaklara baglamak ge
gerli bir mazeret degildir. Kamuoyumuz, bu hususlarda Hukumetten ve yetkililerden tatmin edici 
agiklamalar beklemektedir. Ancak degerli arkadaslanm, karsilastigimiz esas sorun, Hiikumetin terorle 
mucadelede gosterdigi zafiyetten ileri geliyor. Bu zafiyetin iig temel nedeni var: Birincisi, Hiikume
tin caydinci bir strateji uygulama yetenegini ortaya koyamamasindan ileri geliyor. Caydinci bir stra
teji uygulamanin ilk sarti tehdidin saptanmasidir. Barzani'nin kontrol ettigi topraklarda barman PKK 
orgutiimin dag kadrosu, bu cografyayi Tiirkiye'ye kar§i bir eylem iissii haline getirmistir. Teroristler 
cinayetlerini burada planhyorlar, burada hazirhyorlar, simn gegip askerlerimizi oldiirdiikten sonra da 
iislerine geri donuyorlar. Barzani'nin PKK'ya yatakhk yapmasmin ve teror orgiitune destek verme-
sinin nedenleri biliniyor. Barzani, PKK'yi, hayal ettigi bagimsiz Kurt devletinin ilamnda ve Kerkuk 
konusunda Tiirkiye'ye karsi bir pazarhk unsuru olarak kullanmak istiyor. Bu nedenle, teror orgiitiine 
ya§am alam, egitim, lojistik destek ve kendini yenileme imkanini saghyor. 
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Bu durumda, Barzani'nin Turkiye'nin dusmani oldugunun ve teroriin bas destekciligini yapti-
ginin tartisilir bir yonii var midir? Yoktur. Turkiye, eger PKK'nin Kuzey Irak'taki mevcudiyetine 
son vermek istiyorsa Barzani'nin PKK'yi koruma ve destekleme hususundaki iradesini ve azmini 
kirmak zorundadir. 

Degerli arkadaslanm, bu konuda gegen yilki tezkere goriismesi sirasinda bu kiirsiiden aynen 
sunlan sdylemi§tim: Turkiye'nin, Kuzey Irak'taki siyasi otoriteye, PKK'ya sagladigi destegin gok agir 
bir bedeli olacagini gdstermek gibi bir gorevi ve sorumlulugu vardir. Barzani'yi PKK'ya destek ver-
mekten ve Turkiye'ye karsi gayrime§ru bir sava? siirdiirmekten caydirmak zorunludur. Bu bakimdan 
Turkiye, caydmci politikasiyla Barzani'yi "PKK mi Turkiye mi?" tercihini yapmaya zorlamalidir. 
Ankara bunu yapamazsa tezkere blofle es anlamh olur ve dag fare dogurur. Evet, gegen sene bu kiir
siiden bunlan soylemistim. Degerli arkadaslanm, bu ikazlanmiz dikkate ahnamadigi igin tezkere 
maalesef blof olmaktan ileri gitmemis ve bdliicii nifak gok can almistir. 

Caydmci strateji alaninda gosterilebilecek belki de en miikemmel ornek, Turkiye ile Yunanis
tan arasinda Ege Denizi kara sularinin genisligi konusunda patlak veren krize Ankara'nin uyguladigi 
stratejidir. Degerli arkadaslanm, bu stratejinin dort ayagi vardir. Birincisi: Turkiye Ege'deki hakla
rim korumak hususunda sarsilmaz bir irade ortaya koydu. Milli Guvenlik Kurulu aldigi bir kararla, 
Yunanistan'in Ege'de kara sulanni 6 milin ustiine gikarmasinin "casus belli" yani savas nedeni ola
cagini ilan etti, Turkiye Biiyuk Millet Meclisi de bunu onayladi. 

Ikincisi: Tiirk Genelkurmayi Yunanistan'in bir oldubittiye basvurmasi halinde buna mukabele 
edecek uygun stratejiyi gelistirip Hiikumetin onayina sunarak uygulamaya koydu. 

Ugiinciisii: Bu stratejiyi uygulayacak askeri kuwet yapisi olu§turularak Ege Bdlgesi'nde ko-
nuslandirildi. 

Dordiincusii ve belki en miihimi: Yunanistan'in Ankara'nin soylem, tutum ve eyleminden Tur
kiye'nin agikladigi siyasi iradenin kredibilitesi yani inandincihgi hakkinda en ufak bir kusku duy-
mamasi saglandi. Bu sekilde uygulanan caydmci politika basanh oldu, Yunanistan kara sulanni 
genisletmekten vazgegti, tehdit defedildi ve o giinden bugiine Ege'de bans ve istikrar saglandi. 

Ocalan'in ve PKK orgiitiiniin Suriye'den gikanlmasinda da ayni tarz bir uygulamaya gidildi. 
Orgeneral Atilla Ates Reyhanh'da Suriye'ye Turkiye'nin iiltimatomunu agikladigi zaman Hafiz 
Esad'in Tiirk tank birliklerinin Sam istikametinde harekete gegecekleri hususunda en ufak bir ku§-
kusu yokm. Suriye'yle bans, da Tiirk sivil ve askeri liderleri tarafindan eksiksiz uygulanarak caydi-
nci politika sayesinde saglandi. 

Bu ornekleri sizlere sirf caydinci bir politikanm ne oldugunu izah etmek igin verdim. Esasinda, 
her uluslararasi sorunun §artlan farkhdir ancak caydinci bir politikanm su dort temel unsuru degis-
mez degerli arkadaslanm: 

1) Tehdidin odagi agikga ilan edilmelidir ve bu odagi etkisiz hale getirmeyi amaglayan sarsilmaz 
bir irade ortaya konmahdir. 

2) Tehdidi bertaraf edecek strateji olu§turulmahdir. 

3) Bu stratejiyi uygulayacak kuwet yapisi ortaya gikanhp konu§landinlmahdir. 

4) Tehdit odagi, yapmamasi gereken seyi yaptigi takdirde kendisine kar§i kuwet kullamlacagina 
inandinlmahdir. 
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Caydincilik bir politika, etkili oldugu takdirde verdigim iki drnekte oldugu gibi kuwet kullanmaya 
liizum da kalmayabilir. Sadece siyasi ve ekonomik yaptinmlarla hasim tarafin tutum ve davranisinin kont
rol altina alinmasi saglanabilir. Kursun atilmadan sonug alma imkam dogar. Hukumet Kuzey Irak konu
sunda boyle caydmci bir politika uygulayacaksa once "PKK'ya yataklik yapan ve destek veren Barzani 
Turkiye'nin du§manidir." diyebilmelidir. Ama Hukumet bu gercegi agiklamaktan korkarsa ve Turkiye'nin 
teror drgutiiniin Kuzey Irak'ta bannmasini engelleyecek askeri adimlan atmaktan cekindigi izlenimini 
yaratirsa o zaman Barzani de sergilenen bu aciz ve teslimiyetten yararlamr, bugune kadar oldugu gibi, 
Turkiye ile kedinin fare ile oynadigi gibi oynamasim surdiiriir, milletimiz de terore kurbanlar vermeye 
devam eder. Ben Turk milletinin bu onur kinci durumu hazmedebilecegini hi? zannetmiyomm. 

Tabii, bir de Amerikan faktoru var. Genel kanaat, Barzani'nin Turkiye'ye karsi tutumunu Ame-
rika'dan aldigi cesaretle saptadigi yolundadir. Bu sorun da bizi, AKP iktidannin terorle mucadelede 
zafiyetinin uguncu ayagina, yani 5 Kasim 2007'de Washington'da Basbakan Erdogan ile Baskan Bush 
arasinda vanlan mutabakata gotiiriiyor. Bu mutabakatin Tiirkiye'yi ne denli tehlikeli bir mecraya sok-
tugunu izahtan once, simdiden ortaya gikan bazi sakincalanna isaret edeyim. Bir kere, degerli arka
daslanm, zannedilenin aksine, bu mutabakat PKK'nm Kuzey Irak'taki mevcudiyetinin tumiiyle tasfiye 
edilmesini ongormuyor. Amerika PKK'nin sadece belli olctilerde zayiflatilmasini, hirpalanmasim ve 
bu §ekilde kontrol altina ahnmasini istiyor. Diger taraftan, Amerika PKK'ya karsi mucadelede Turkiye 
ile i§ birligi yapmayi ve bu amagla istihbarat saglamayi kabul ediyor ama bunun karsihginda Turki
ye'ye bir yasak getiriyor. Nedir bu yasak? Bu yasak, Tiirk Silahli Kuwetlerinin Kuzey Irak'taki PKK 
unsurlanna karsi Amerika'nin izni olmadan higbir operasyon yapamamasi. Animsayacaksiniz, Ame
rika bir ara Dubai'de imzalanan bir anla§mayla 1 milyar dolarlik bagis karsihginda Tiirkiye'nin elin-
den Kuzey Irak'a miidahale hakkim almak istemi§ti. Cumhuriyet Halk Partisinin ikaziyla isin 
yanhshginin farkina varan Hukumet bu anlasmadan vazgegmisti. Simdi Washington, Turkiye'nin mii
dahale hakkim istihbarat paylasimi karsihginda elinden almis bulunuyor. Oyle sdylendigi gibi de Tiirk 
Silahli Kuwetlerinin Kuzey Irak'taki PKK hedeflerini BBG evi gibi gorme imkam kesinlikle yok. 
Tiirk Silahli Kuwetleri, Amerika neyi gostermek isterse sadece onu gdruyor, neyi vurdurmak isterse 
sadece onu vuruyor. Amerika'nm da gdsterip vurdurttugu, teror agacmin govdesi ve kokleri degil, sa
dece dallan ve yapraklan. Hava operasyonlanyla tabii ki drgiite zarar ve zayiat verdiriliyor, bunlan 
kimse kugiimseyemez ama yine de yapilan, dallan budamaktir, hava operasyonlanyla teroriin kdkii ka-
zinamaz. En onemlisi de Amerika, PKK'nin Kuzey Irak'taki varligini etkisiz hale getirecek kapsamda 
ve yogunlukta kara harekati yapma iznini Tiirk Silahli Kuwetlerine vermiyor. 

Tiirk Silahli Kuwetleri tarafindan herhangi bir operasyonun yapilabilmesi igin mutlaka ve mut
laka Amerika'nin oluru ve onayi gerekiyor. Nitekim hava operasyonlan ve kara harekatinin seyrin-
deki Giines Harekati, Turkiye'nin bagimsiz iradesiyle degil Amerika'nin on izniyle 
gergekle?tirilmi§tir. Bu gergekler artik Tiirk halki tarafindan biliniyor ama halktan gizlenen gok 
onemli bir husus var. Bu da Amerika'nin Turkiye'ye, PKK sorununa teror orgutiiyle miizakere yo
luyla siyasi goziim bulunmasini ongoren bir projeyi kabul ettirmis olmasidir. 

Saym Basbakan bu yoldaki spekiilasyonlan siddetle reddetti. Ne var ki iki iist diizey Amerikali ko-
mutan, yaptiklan agiklamalarla bu projenin varligini teyit ettiler. Nitekim, 4 Mart 2008 tarihinde, Pen-
tagon'daki basin toplantisinda konusan Irak'taki yeni koalisyon kuwetleri komutani Korgeneral 
Odiemo, Giines Harekatinin yapilmasina Amerika tarafindan izin verilmesinin gerekgesi olarak PKK'yi 
baski altinda tutmak suretiyle Tiirkiye'yle miizakereye zorlamak oldugunu belirtti. Ondan bir giin sonra 
Merkezi Kuwetler Komutani Oramiral Fallen Amerikan Temsilciler Meclisinde yapmis oldugu bir ko-
nusmada aym seyi soyledi, "PKK somnu sadece askeri yontemle tasfiye edilemez. Turkiye ile -tirnak 
iginde soyliiyorum bunu- PKK'yi siyasi uzlasma yolunu kabul etmeye kuwetle tesvik ediyoruz." dedi. 
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Degerli arkadasjanm, buraya kadar soylediklerim su iki carpici gergegi ortaya koyuyor. Birin-
cisi: Hukumet Guneydogu sorunuyla PKK sorununa bulunacak goziimlerin Washington'un Orta 
Dogu stratejisi cercevesinde §ekillendirilmesi ve evrilmesi siirecini kabul etmistir. Bu durum Turki
ye'nin linker yapisi ve ulusal birligi igin ciddi bir tehdit olusturmaktadir. ikincisi de: Hukumet Ame-
rika'nm istihbarat vermesi kar§ihginda Kuzey Irak'a mudahale hakkim kullanmaktan vazgegmistir. 
Evet, Hukumet Turkiye'nin uluslararasi hukuktan dogan mesru savunma ve mudahale hakkim pa-
zarhk unsuru yapmis ve Kuzey Irak'a mudahale hakkim serbestge kullanmaktan vazgegmi§tir. Bu se
kilde Barzani'ye §u mesaj verilmistir: "Tiirkiye'ye her istedigini korkmadan yapabilirsin. Turkiye'nin 
mukabele hakkim elinden aldik." 

Simdi boyle bir garantiden yararlanan Barzani Tiirkiye'ye meydan okumaz mi? Turkiye'yi "Ker-
kiik sorununa kansjrsamz ben de Diyarbakir'da halki ayaklandinnm." diye tehdit etmez mi? Boyle 
bir garantiden yararlanan Barzani Turkiye'nin haklarma ve giivenligine saygi duyar mi? 

Simdi herhalde Hiikumetin hatasinin azametini anhyorsunuzdur degerli arkadaslanm. §imdi 
herhalde Hiikumetin Barzani karsjsinda neden bu kadar aciz, yetersiz, teslimiyetgi ve edilgen bir 
tutum iginde kaldigini her haliikarda takdir ediyorsunuz. 

Sayin Basbakanin Balkan Bush'la goriismesi sirasinda muhatabina PKK teroriiniin Turkiye'nin 
toprak ve ulusal butiinlugiiyle iiniter yapisina en agir tehdidi olu§turdugunu, bu nedenle Turkiye'nin 
ulusal bekasini ilgilendiren bir alanda mesru savunmasindan ve Kuzey Irak'a mudahale hakkindan 
vazgegmeyecegini anlatmasi gerekirdi. Sayin Basbakanin muhatabina aynca, Amerika'nin bir NATO 
muttefiki olan Turkiye'ye terorle mucadele alaninda elinden gelen yardimi yapmasinin esasen NATO 
anla§masindan ve dayanismasindan dogan bir sorumluluk ve gorev oldugunu, bu nedenle de istihbarat 
yardimimn Tiirkiye'yi Kuzey Irak'a mudahale hakkindan feragat etmesi §artina baglanmasimn kabul 
edilemez oldugunu anlatmasi gerekirdi. Sayin Basbakanin, muhatabinin gozlerinin igine bakarak, 
Amerika'nin Kuzey Irak'a yonelik politikasinin PKK'yi topraklannda banndiran, koruyan ve Tur-
kiye'ye karsj kullanan odaklara destek seklinde tezahiir ettigini, bu §ekilde Amerika'nin Turkiye'nin 
yasamsal gikarlanna zarar verenlerin yaninda yer aldigim vurgulamasi gerekirdi. Sayin Basbakanin, 
Baskan Bush'a, Amerika'nin Turkiye'nin bekasini tehdit eden halihazir politikasini uygulamakta I S -
rarh olmasi halinde, Tiirk halkinin tepkisi nedeniyle, Turkiye'nin Amerika'yla gok genis bir alana ya-
yilan askeri ve siyasi is birligini ve kurumsal ittifak iliskilerini tehlikeye dii§urecegini anlatmasi 
gerekirdi. Washington goriismelerinden Sayin Ba§bakamn elde etmesi gereken sonug, Amerika'dan 
hem istihbarat destegi ahnmasi hem de Kuzey Irak'ta Tiirk Silahh Kuvvetlerinin PKK'ya karsi ser
bestge harekatta bulunmasi hakkinin teyidini saglamasi olmahydi. 

Degerli arkadaslanm, Amerika ile Turkiye arasindaki gok boyutlu askeri ve siyasi ili§kilerin 
onemi ve ozellikle bugiinkii uluslararasi konjonkturde ortak gikarlara dayanan is birliginin kritik bir 
onem kazanmis olmasi nedeniyle 6z giivenli bir siyasi liderlik, belirttigim §ekilde bir sonucu alabi-
lirdi. Maalesef bu beceri gosterilemedi ve Sayin Basbakan, ulkemizin ulusal bekasimn soz konusu 
oldugu bir alanda mesru savunma hakkindan vazgegmek gibi gok agir bir hata yaparak Tiirkiye'yi 
Barzani'ye kar§i savunmasiz birakmistir. Turkiye bu aymazhktan gikis yollanm aramahdir ve bula-
caktir. Fakat bu vebal tasjnmayacak kadar agirdir degerli arkada§lanm. 

Hiikumetin terorle miicadeledeki uguncu zafiyetine geliyorum. Uguncu zafiyet "terorle muca
dele" kavramini, Hukumetin, "teroristle mucadele" olarak anlamasindan kaynaklamyor. 
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Degerli arkadaslanm, teroristle mucadele, bir agacm dallanm budamaya benzer. Dalian keser-
siniz ama onlar sonra daha giir bir §ekilde cikar. Esas amacin, yani terorle mucadelenin, agaci kok-
leriyle birlikte yok etmeyi hedeflemesi gerekir. Bu bakimdan, teroristle mucadele, terorle mucadelenin 
sadece bir boyutundan ibarettir. Terorle mucadele igin topyekun bir mucadele anlayisina sahip olmak 
gerekir. 

Bu tiir bir mucadele, teroriin, ekonomik, sosyal, psikolojik ve siyasal boyutlanm kapsadigi tak
dirde basanya ulasir. Hukumet, alti yildir terorle mucadelede bu tiir kapsamh bir yaklasim ortaya 
koyamamistir. Ulkemizin bugiin terorle mucadelede ulusal bir stratejiye sahip olamamasinm onde 
gelen bir nedeni budur. Bu zafiyet bir an once telafi edilmelidir. 

Genel Ba§kanimiz Sayin Deniz Baykal'in diinku konu§masinda belirtmi? oldugu onemli bir nok-
tanin altim gizerek sozlerime son verecegim. 

Terorle mucadelede karsila§tigimiz belki de en biiyiik sorun, teroru hep birlikte tarif edememe-
mizden, onu birlikte kinayamamamizdan, hatta bu gati altinda yer alan bazi kisilerin terorle demok-
rasi arasindaki aynmi yapamayarak teroru bir hak olarak gostermeye ve me§rula§tirmaya 
gahsmalanndan ileri geliyor. Higbir demokratik iilkede teror yapanlann himaye edilmesine, oviil-
mesine izin verilmiyor. ispanya ve ingiltere, teror olaylanm kinamayanlan mesru saymiyor. Burada 
bulunan herkes, bu kiirsiiden vatanin ve milletin boliinmez butiinlugunii korumaya namus ve serefi 
uzerine ant igti. Ben, §imdi, bu andi igenleri, yani Turkiye Biiyuk Millet Meclisi iiyelerini, namus ve 
seref sozlerini yerine getirmeye ve ortak bir deklarasyonla PKK canilerinin Aktiitiin saldinsim nef-
retle kinamaya davet ediyorum. Boyle bir ortak deklarasyon hazirlanmis. ve Meclisteki tiim siyasi par
tilere sunulmustur. 

Bu goriisjerle Cumhuriyet Halk Partisi olarak oniimuzdeki yetki tezkeresini destekledigimizi 
agiklar, hepinize saygilanmi sunanm. (CHP siralanndan alkislar) 

BA§KAN - Tesekkur ediyoruz Sayin Elekdag. 

Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Ankara Milletvekili Ahmet Deniz Bolukbasj. 
Buyurunuz Sayin Boliikbasi. (MHP siralanndan alkisjar) 

MHP GRUBU ADINA AHMET DENIZ BOLUKBASI (Ankara) - Sayin Baskan, degerli mil
letvekilleri; Irak'in kuzeyine askeri mudahale izninin siiresinin uzatilmasi konusundaki tezkerenin 
muzakeresi, kanh teroriin tirmandigi bir donemde ve Semdinli Aktutun Sinir Karakolunu hedef alan 
algak saldinnm hemen akabinde yapilmaktadir. Bu vesileyle aziz sehiflerimizi bir kere daha rahmet 
ve minnetle aniyoruz. 

Milliyetgi Hareket Partisi birinci tezkereyi giiglii bir sekilde desteklemi§, eksik, muglak ve sa-
kincah yonlerine iliskin goruslerini bu kiirsiiden samimiyetle dile getirmistir. Sure uzatmasi tezkere-
sine iliskin goriislerimizi agiklamadan once, bu talebi de tarn olarak destekledigimizi belirtmek isterim. 

Terorle mucadele, partiler iistii bir anlayisja ele ahnmasi ve siyasi hesaplann iizerinde tutulmasi 
gereken milli bir beka sorunudur. Turkiye'nin maruz kaldigi teror tehdidi kar§isinda, iktidan ve mu-
halefetiyle, milli birlik ve dayamsma ruhuyla hareket edilmesi ve terore kar§i kahramanca mucadele 
veren guvenlik guglerimize her destegin verilmesi, hepimiz igin milli bir gorev ve sorumluluktur. 
Milliyetgi Hareket Partisi tezkere hakkindaki dusuncelerini bu anlayisla dile getirecek, terorle mu
cadelenin daha etkili bigimde icrasi igin samimi elestiri, oneri, tavsiye ve uyanlanni Hiikumetin de-
gerlendirmesine sunacaktir. 
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Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; bugiin Turkiye gok ciddi bir dis destege sahip bir teror 
tehdidiyle iki cephede miicadele etmek durumuyla karsi karsiyadir. Bu mucadele siyasi kararhhk, 
sebat ve dirayet gerektiren, milli imkanlarin topyekun seferber edilmesini zorunlu kilan, uzun va
deli, zor ve mesakkatli bir siiregtir. Bunun igin ewelemirde etkili bir caydincihk politikasi benim-
senmesi hayati onem tasimaktadir. 

Boyle bir caydincihk politikasi da siyasi iradenin higbir tereddude yer birakmayacak sekilde 
ortaya konulmasmi ve hedefleri, amaglan dogru belirlenmis askeri giig kullanilmasiyla ekonomik, si
yasi ve diplomatik alanlarda zorlayici yaptirimlann bir arada uygulanmasini ongoren tutarh ve kap
samh bir stratejinin kararhhkla izlenmesini gerekli kilmaktadir. Bu strateji kapsaminda, teror 
unsurlanni koruyan ve faaliyetlerine goz yuman dis desteklerin kesilmesi igin bu mihraklara karsi da 
etkili tedbirier alinmasi ve yaptinmlar uygulanmasi mutlak bir zorunluluktur. 

Bu gergekler lsiginda simdi cevabi aranmasi gereken soru, gegtigimiz bir yil zarfinda AKP Hii-
kiimetinin bu konuda gerekli siyasi iradeyi ne derecede sergiledigi ve boyle bir caydincihk stratejisi 
belirleyip, bunu biitiin icaplanyla kararli ve etkili bir sekilde uygulamaya koyup koymadigidir. Bu 
sorunun cevabini verecek olan da Hiikumetin izledigi politikalann, attigi adimlann ve aldigi tedbir
lerin PKK'nin tasfiyesi hedefine ulasmada ne derecede yeterli oldugunun objektif bigimde tespitidir. 

Simdi, izninizle, Hukiimetin belirledigi hedefler ile fiiliyatta ahnan sonuglar hakkinda somut 
verilere dayanan objektif bir degerlendirmeyi yiice heyetinizin takdirine sunmak isterim: 

PKK'nin Irak'in kuzeyinden gergek anlamda tasfiyesi igin ulasjlmasi sart olan hedefler be? ana 
noktada toplanmaktadir. Bu tasfiye kriterleri, teror drgutiiniin Irak'taki yapilanmasinda 134 olarak be
lirlenen yonetim kadrolannin enterne edilerek Turkiye'ye iadesi, drgiitiin dagitilmasi ve Turk va
tandasm olan teroristlerin silahlanyla birlikte Turkiye'ye getirilerek adalet oniine gikarilmasi, Tiirk 
uyruklu olmayan PKK militanlannm Irak'ta kalacak olanlannin Turkiye igin yeniden bir tehdit tes
kil edecek faaliyetlerde bulunmalarinin onlenmesi, PKK'nin bolgedeki biitiin altyapisinin imha edil
mesi ve PKK'nin kontrolundeki Mahmur Kampinin kapatilarak, oradaki Tiirk vatanda§lannin 
Turkiye'ye donmelerinin saglanmasidir. 

Bu tasfiye kriterleri bizim degerlendirmemiz olmayip, bizzat AKP Hiikumetinin bu konuda 
Amerika Birle§ik Devletleri'yle yapilan muzakerelerde masaya getirdigi resmi goriislerdir. Bunun 
yam sira PKK'nin tasfiyesi surecinin nihai amacina ulasmasi igin Irak'in askeri kontroliinii elinde bu-
lunduran ABD'nin ve kuzey bolgesinin denetiminden sorumlu olan bolgesel yonetimin etkili destegi 
ve is birligi de mutlak bir zorunluluktur. 

Yiice Meclisin 17 Ekim 2007 tarihinde Hiikumete izin vermesinin uzerinden gegen siirede bu 
amaca ne olgiide ulasildiginin degerlendirmesinde belirleyici olacak somut olgii ve kriterler bunlardir. 

Bu agidan bakildigmda, 17 Ekim tezkeresinin uzerinden gegen bir yil sonra bugiin geldigimiz 
noktada karsimizdaki tablo ve gergekler sunlardir: 

Terorle miicadelenin askeri tedbirleri ilgilendiren boyutunda Tiirk Silahli Kuvvetleri, 16 Arahk 
2007 tarihinden baslayarak teror unsurlanna karsi ondokuz hava harekati ve 21 Subat 2008'de siire 
ve alan itibanyla smirh bir kara harekati icra etmistir. 

Bu askeri miidahalelerde teror orgiitunun haberlesme, malzeme, cephane deposu, siginak, teror 
eylemlerini planlama ve yonetme amaciyla kullandigi gok sayida hedef tahrip edilmis, teror unsur
lanna agir zayiat verdirilmis, PKK'nin hareket alani onemli olgiide daraltilmi?tir. Bu gorevler gok zor 
ve agir sartlarda biiyuk bir fedakarhkla ve basariyla icra edilmistir. Bu bakimdan, Tiirk Silahli Kuv-
vetlerinin terdre karsi kahramanca verdigi miicadeledeki iistiin basanlan her tiirlii takdirin ustiindedir. 
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Bu basanh askeri operasyonlarin teror orgiitiine agir darbeler vurmasina ve 90k onemli kayip
lar verdirmesine ragmen, nihai amaca ulasmada tek basina yeterli oldugu soylenemeyecektir. Teror 
orgiitiine dis destegin kesilmesi saglanmadan, bu amagla ekonomik ve siyasi yaptinmlar uygulan-
madan ve teror orgiitiine karsi genis gaph bir askeri harekat igin gerekli siyasi ortam yaratilmadan, 
PKK'nin sinirh askeri miidahalelerle gdkertilmesi esasen beklenemeyecektir. 

Saym Baskan, degerli milletvekilleri; bugiin itibanyla tezkerenin amacma ulasamamasinm temel 
nedenieri iig ana noktada toplanabilecektir. Bunlar sirasiyla; Hiikiimetin etkili bir caydincihk strate
jisi belirleyip, bunu, askeri, siyasi ve ekonomik unsurlanyla bir biitiin olarak uygulayamamis olmasi, 
basta Barzani olmak iizere PKK'ya dis destegin kesilmesi igin etkili caydincihk icra edilememesi ve 
PKK'nin tasfiyesi igin gerekli askeri miidahalenin ABD'nin istihbarat degisimine bagh sinirh bir 
gergeveye oturtulmasidir. 

PKK'nin Kuzey Irak'taki en biiyiik destekgisi, bolgeyi siyasi ve askeri denetimi altmda tutan 
Barzani yonetimidir. Barzani ve pe§mergeler PKK'ya fiziki, lojistik ve finansman destegi ile siyasi 
himaye saglamaktadirlar. Teror unsurlannin bir kismi pesmergeler ile yan yana meskun bolgelerde 
koruma altinda ya§amakta, PKK'ya Avrupa kaynakh para akisi Erbil uzerinden yapilmakta, teror 6r-
giitiiniin lojistik destegi igin pesmergelerin kontroliindeki bolgeler ve ikmal yollan kullanilmakta, 
yarah terdristlerin tedavisi Barzani kontrolundeki bolge hastanelerinde yapilmakta ve bu militanlar 
tedavi sonrasi teror kamplanna gonderilmekte, pesmergeler ile PKK arasinda irtibati saglayan me-
kanizmalar bulunmakta, Kandil'e giden yollar miistereken kontrol edilmekte ve Habur Sinir Kapi-
si'nda toplanan haraglardan PKK'ya pay aktarilmaktadir. 

Kuzey Irak'taki Mahmur Kampi, uzerinde aynca durulmasi gereken ozel bir durumdur. Bu kamp 
Barzani guglerinin kommasi altinda, 200'e yakm PKK militaninin kontrol ettigi ve 11.500 Tiirk va-
tandasmin bulundugu bir kamptir. Kamptaki tesisler PKK tarafindan planlama ve eylem merkezi ve 
silah ve teghizat deposu olarak kullanilmakta, buradaki hastane yarah terdristlerin tedavisinde ara 
istasyon fonksiyonu icra etmekte ve burada gok agir sartlarda yasayan gengler PKK'nin gok onemli 
bir militan kaynagini olusturmaktadir. 

Degerli milletvekilleri, bu kamp hala kapatilamamistir. Bu gergekler karsisinda kimse kimseyi 
aldatmaya galismamahdir. Irak'in kuzeyinde otorite bo§lugu oldugu, bu bolgenin insansiz ve dene-
timsiz bolge oldugu soylemlerinin Barzani'nin PKK'ya destegine iliskin bu fiili durumu izah etmeye 
ve gergekleri golgelemeye yetmeyecegini herkes kabul etmelidir. 

Barzani'nin bu destegi bunlarla da kalmamis, bu sahis PKK'nin siyasi hamiligini iistlenmistir. 
Barzani PKK'yi hala teror orgutu olarak kabul etmemekte, sorunun, Turkiye'de teroristleri kapsaya-
cak genel af gikartilmasi ve siyasi goziim yoluyla sona erdirilebilecegini agikga savunmaktadir. 

Barzani'nin siyasi goziim regetesi de terdristlerin affedilerek Turkiye'ye donmesi, siyasi hayata ka-
tilmalanna imkan verilmesi ve Kuzey Irak'taki etnik yapilanma modelinin Turkiye'de uygulanmasidir. 

Barzani'nin PKK terdriinii basta Kerkiik'iin statiisii olmak uzere Turkiye'ye karsi bir tehdit ve 
pazarhk karti olarak kullandigi ve Turkiye'ye husumeti, adeta varhk nedeni haline getirdigi herkesin 
bildigi bir gergektir. 

Irak Cumhurbaskani Talabani de, Barzani gibi, Kuzey Irak'taki terdristlerin bolgeyi terk etme-
lerinin Turkiye'ye bagh oldugunu, bu amagla genel af ve siyasi goziim sureci baslatilmasi gerektigini 
savunmakta ve gelistirdigi goziim regetelerini basin vasitasiyla Turkiye'de tartistirmaktadir. 
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Butiin bu gergekler ortadayken, AKP Hiikiimeti, tehdidin turn unsurlanni kapsamayan, caydin-
cihgin tiim icaplanni karsilamayan, siyasi ve ekonomik ayaklan topal bir strateji benimsemistir. 
PKK'ya her tiirlu himayeyi saglayan Barzani ve pesmergelerin Turkiye'nin maruz kaldigi teror sal-
dinlanndan dogrudan sorumlu oldugu ortadadir. Ancak bu unsurlara karsi bugune kadar higbir ciddi 
siyasi ve ekonomik yaptinm uygulanmamistir. Barzani'nin PKK'ya desteginin maliyetinin artinla
rak bundan vazgecmesini saglayacak higbir zorlayici onlem ahnmami§tir. Habur Sinir Kapisi'nda 
yeni diizenlemeler yapilmasi ve bolgeye Turkiye uzerinden saglanan gok yonlii ekonomik destegin 
yeni esaslara baglanmasi gibi basit tedbirlerden bile ozenle kaginilmistir. 

Siyasi ve ekonomik caydincihgin asgari icaplanni yerine getirmeyen Hukumet, bunun yerine, 
diplomatik temas ve girisimlerle sonug ahnmasini beklemek, gostermelik tedbirlerine bel baglamak 
ve igi bo§ niyet beyanlanna itibar etmek gibi vahim bir hataya dusmusriir. 

Diger taraftan, tezkere sonrasi donemde Barzani'nin Tiirkiye'ye meydan okumalanna karsi da 
sessiz kahnmi§, bunun yerine, Barzani ve Talabani'ye cesaret verilecek adimlar atilmishr. Bu gerge-
velerde, savundugu goriisler bilinen Talabani Mart 2008'de Tiirkiye'ye davet edilerek Cankaya Kos-
kii'nde agirlanmis, Barzani'ye siyasi me§ruiyet kazandiracak bir siyasi diyalog sureci baslatmak igin 
somut girisimlerde bulunulmus, bu amagla Erbil'e ozel temsilciler gonderilmistir. 

PKK'mn tasfiye edilememesinde etkili olan uguncu neden, Amerika Birlesik Devletleri'nin bu 
konudaki kabul edilemez ve incitici tutumu olmustur. Amerika Birlesik Devletleri, Kuzey Irak'tan 
kaynaklanan PKK teror tehdidi karsisinda bes yil boyunca sessiz ve hareketsiz kalmis, son donemde 
Turkiye ile istihbarat payla§imi konusunda sinirh bir is birligine girmistir. ABD'nin bu yakla§imi, 
Irak'ta saplandigi bataklikta Barzani'yi stratejik miittefik olarak gordiigiinii, Irak'in gelecegi agisin
dan bir gibanbasi olan pesmergelerin istikranm Turkiye'nin giivenliginden daha onemli saydigini 
gostermistir. PKK'nin tasfiyesi igin Turkiye ile gergek anlamda siyasi ve askeri is birligine yana§-
mayan, Turkiye'nin geni§ kapsamh bir kara harekatina da karsi gikan ABD'nin Tiirkiye'ye verdigi 
destegin niteligi ve fiili sonucu, istihbarat paylasimina dayah hava harekatlanyla sinirh kalmistir. 
Bunun teror orgutuniin bolgeden sokuliip atilmasinda yeterli olmayacagi agiktir. Arkasinda Meclisin 
giiglii iradesi olan terorle mucadelenin Amerika Birlesik Devletleri Ba§kaninin iznine tabi kihnmasi 
ve "PKK ortak diismanimizdir." soylemiyle tatmin olunarak bunun igin atilacak adimlarin ABD'nin 
oncelikleri ve takdiriyle simrlandirilmasi Tiirk milletini incitmis, PKK'nin Kuzey Irak'tan tasfiyesi 
siirecinde de biiyuk bir zafiyete yol agmistir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; son bir yilhk donemde Hiikumetin izledigi tutarsiz poli
tikalar ve iki ayagi topal strateji hakkindaki tespit ve degerlendirmelerimiz bunlardir. Turkiye, dis des
tekli terorle mucadelede gok ciddi bir yol ayrimindadir. Bugiin gelinen hassas noktada Hukumetten 
beklenen, bu konularda gergekgi bir degeriendirme, muhasebe yaparak izledigi siyaseti biitiin un-
surlanyla gozden gegirmesi ve PKK'nin tasfiyesi igin etkili ve tutarh bir strateji belirleyerek bunu ka-
rarhhkla uygulamasidir. 

Boyle bir degerlendirmede §u miilahazalann goz onunde bulundurulmasinin gerekli oldugunu 
du§undiigumiizii Hiikumetin takdirine getirmek isteriz: Barzani'nin PKK'ya desteginin kesilmesi bu 
miicadelenin sonuca ulasjlmasinda birinci oncelikli konudur. Bu konuda diplomatik temas ve giri
simlerle sonug ahnamayacagi ortadadir. Hukumet bunun igin gerekli siyasi ve ekonomik onlemleri 
bir biitiin olarak belirlemeli, bunlan ilan ederek siiratle ve goriilebilir sekilde uygulamaya koymah-
dir. Bu onlemlerin Barzani guglerinin PKK'ya desteginin sona ermesinde yeterli olmamasi halinde 
Barzani ve pesmergeleri askeri mudahalenin hedefi olacagi konusunda kesin bir dille uyarilmahdir. 
Barzani'ye, Tiirkiye'ye husumetin gok agir bir maliyeti olacagi gosterilmeli, buna ragmen bundan 
vazgegmezse bu bedel fiilen odettirilmelidir! (MHP siralanndan alkislar) 
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Turkiye'nin boyle bir yol izlemesi icin gerekli butiin hukuki ve siyasi sartlar olusmustur. Hiiku-
met bu konuda tereddiit gostermemeli, bu uyannin geregini yerine getirmek igin de Tiirk Silahh Kuv-
vetlerini siyasi direktifle yetkili kilmahdir. Bu konuda inandinci ve caydinci olabilmek igin Kuzey 
Irak bolgesel yonetimini mesru muhatap olarak alacak, bu yonetime siyasi mesruiyet kazandiracak 
hareketlerden ozenle kagimlmah, Barzani ile higbir sekilde resmi diyalog siirecine girilmemelidir. 

Bu kapsamda uzerinde durulmasi gerekecek uguncu husus, ABD ile istihbarat paylasimiyla si
nirh is birliginin otesine gegen yeni bir siyasi, askeri is birligi zemini olusturulmasidir. Boyle bir is 
birligi zemini iki bakimdan biiyiik onem tasiyacaktir. 

Bunlardan birincisi, Barzani uzerindeki ABD etkisinin harekete gegirilmesiyle ilgilidir. Barza
ni'nin en biiyiik giivencesi ABD'nin Irak'taki fiili askeri mevcudiyeti ve Barzani'ye sagladigi koru-
madir. Barzani'nin teror orgiitiine destegini kesmesi ve bu konuda Turkiye'yle is birligi yapmasinm 
saglanmasinda ekonomik ve siyasi yaptinmlann yam sira ABD'nin niifuzunu kullanmasi da gerekli 
olacaktir. Bu bakimdan bu konu Washington ile gok ciddi bigimde ele ahnmah ve Turkiye'nin pes-
merge giiglerine kar§i askeri giig kullanmak durumunda kalmasimn ABD'nin Irak politikalan iize-
rindeki muhtemel yansimalari kendilerine agikga hatirlatilmahdir. 

Amerika Birlesik Devletleri'yle yeni bir i§ birligi zemini, Kuzey Irak'a sonug alacak gapta bir 
askeri miidahalede bulunulmasi bakimindan da biiyiik onem tasimaktadir. 

Bugiin gelinen noktada, PKK'nin bu bolgeden geriye doniisii olmayacak sekilde sokiiliip atilmasi 
igin teror yuvalanna yonelik kapsamh bir temizlik ve imha harekatinin yapilmasi kagmilmaz goriin-
mektedir. Boyle bir genis gaph harekat kapsaminda kara unsurlanmn Kuzey Irak'ta gegici bir sure 
igin konuslandinlmasi ve bir guvenlik bolgesi olusturulmasi gerekli olacaktir. Tampon bolge niteli
gindeki bu guvenlik ku§agmin yeri ve derinligi gibi konular fiziki uygunluk ve askeri gerekler lsigmda 
askeri makamlarimizca degerlendirilecektir. Tiirkiye'ye bu konuda gerekli siyasi ve askeri destegi 
vermek ABD igin gergek miittefiklik, inandmcihk ve kuresel terorle mucadelede bir samimiyet si
navi olacaktir. Turkiye, once bu sinavdan nasil gegilecegini gormeli ve buna gore milli guvenligi 
igin gereken neyse bunu yapmak igin kendi imkanlanyla harekete gegmelidir. 

Amerika Birlesik Devletleri'nin Irak'tan gekilme takvimi ve sureci, Turkiye'nin bu sancih su
regteki kritik onemi, gekilme sonrasi donemde en giiglii bolge iilkesi olarak Irak'in istikrannin sag-
lanmasindaki rolii ve incirlik Ussii'niin vazgegilmez degeri, bu konulann Amerika Birlesik 
Devletleri'yle goriisulmesinde Turkiye'nin elindeki gok onemli imkanlardir. Hukumet, bu imkanlan 
tereddiitsiiz kullanmahdir. 

Saym Baskan, degerli milletvekilleri; yiice Meclis, terorle mucadele konusunda Hiikumetin ve 
guvenlik guglerimizin arkasina gok giiglii bir irade koymustur. Hiikumetin de aym irade ve kararh-
hgi somut olarak sergilemesi ve ekonomik ve siyasi onlemlerle desteklenen bir strateji belirlemesi 
halinde, Tiirk Silahh Kuvvetleri, PKK'yi Kuzey Irak'tan tasfiye edecek giice, yetenege, morale ve 
donamma sahiptir. Tiirk milletinin beklentisi de budur. Bunlar yapilamadigi takdirde, Meclisin ver
digi yetkinin anlami, etkisi ve sonuglan Tiirk milleti tarafindan hakh olarak sorgulanacak ve terorle 
mucadele konusunda devlete olan giiven duygusu korkanz ki sarsilacaktir. 

Yiice heyetinizi saygilanmla selamhyorum. (MHP siralanndan alki§lar) 
BA$KAN - Te§ekkur ediyoruz Sayin Bolukbasi. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adma Van Milletvekili Fatma Kurtulan. 
Buyurunuz Saym Kurtulan. (DTP siralanndan alkislar) 
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DTP GRUBU ADINA FATMA KURTULAN (Van) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; TSK'ya 
Kuzey Irak'a sinir otesi harekat yetkisi veren tezkerenin suresinin bir yil daha uzatilmasim ongoren go-
riisjneler uzerine partim DTP Grubu adina soz almis bulunuyorum. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Kimilerine gore "dusiik yogunluklu savas", kimilerine gore de "ig gatisma" olarak nitelendiri-
len, hatta son donemlerde akademik gevrelerce "asimetrik savas" olarak adlandinlan ulkemizdeki 
gatismah ortam yaklasik yirmi bes yildir devam ediyor. 

Bu gatismah ortamda, Sayin Basbakanm 2005'te Diyarbakir'da yaptigi agiklamada da ifade et
tigi Kurt sorunu yatmaktadir. Turkiye, neredeyse yirmi bes yildir bu sorunu ortadan kaldirmak igin 
askeri operasyonlan arahksiz surdiiriiyor, ancak gelinen asamada ne sorun ortadan kalkiyor ne de 
bir goziim bulunabiliyor. 

1984'ten bu yana 4 cumhurbaskani, 9 ba§bakan, 7 genelkurmay ba§kani degisti. Cumhurbas-
kanlan, ba§bakanlar ve genelkurmay baskanlan "Bu isi bitirecegiz." dediler, ancak sorun tiim can ah-
cihgiyla oniimiizde duruyorken bunu diyenlerin gogunun su anda nerede oldugunu bile bilmiyoruz. 

Yeni yasama yihna dime ve oldiirme uzerine kurgulanmi§ bir kararla baslamak, mevcut durumu 
daha da iginden gikilamaz hale getirecektir. Hiikumetin, defalarca denenmis bir yontem olan ve iil-
kemiz adina agir kayiplara yol agmaktan baska bir sonucu olmayan sinir otesi operasyonlara yeni
den "ever." demesi goziim yolunu tikamaktir. 

Avrupa Birligine uyelik hedefinde olan ulkemizin, ig bansin tesisi igin demokratik sivil agihm-
lara agirhk vermesi beklenirken sinir iginde ve disinda siddet ve gatisma politikasma hiz vermesi 
kaygi vericidir. 

Sayin milletvekilleri, devletlesmenin tarihsel sureci, bireyi, toplumu ve onlann iradesini yok sa-
yarak ba§lar. Bunun karsisinda demokrasi, bireyin ve toplumun ozgiirliikleri lehine devlet otoritesini 
sinirlandirarak ve bugiinkii gagdas yonetimlerin kaynagim olusturacak bir yonetim bigimi olarak or
taya gikar. Demokrasi, bireyi kole goren anlayisa karsi miicadele ilke olarak benimsenecek, olgun-
lasarak yiikselecek, giiniimiizde evrensel ideallere ulasmanin biricikyolu olacakti. Evrensel ideallere 
ulasma miicadelesinin dziinde, insan haklan, adalet, dzgiirliik ve esitlik miicadelesinin olmasi, de-
mokrasiyi halkin kendi kendini yonetmesi tanimmdan dteye gotiirecek ve onu, devletin sahip oldugu 
iktidanni toplumun ve bireyin ozgiirliikleri lehine sinirlamasi, dzgiirliik ve esitlik ilkelerine dayan-
masi, bu temelde devletin kutsal olmaktan gikanlarak insan haklan ve hukukun ustunlugiinii esas 
alan bir hizmet araci haline getirilmesi olarak tanimlayacakti. 

Sayin milletvekilleri, devletin, birey ve toplumun ozgiirlugii lehine simrlandirilmasi anlayisiyla 
yurutulen uzun miicadeleler sonucunda insan haklan gagda? hukukun temel konusu olur. Boylece, 
"devlet, birey ve toplum igindir" temelinde gelisen anlayisin ozii, devlet otoritesi karsisinda insan hak 
ve ozgurliiklerini giivence altina almak olmu§tur. Bu anlayis, devleti birey ve topluma hizmet eden 
bir pozisyona indirger. Fransiz Ihtilali'nden sonra tartisilmaya baslanan temel hak ve dzgiirliikler 
artik yava? yavas sorgulanacak ve uguncu kusak insan haklan temelinde bir hak talebi mucadelesi ola
rak yiikselecekti. ikinci Diinya Savasj'ndan sonra ise bu mucadele, ekonomik, sosyal ve kulturel 
haklardan kaynagim alarak halklann kendi kaderini tayin haklan, kadin haklan, gocuk haklan, sag
hkh bir gevrede yasama hakki olarak tanimlanacakti. "Uguncii kusak haklar" olarak adlandinlan bu 
haklar, sureg igerisinde once demokrasiye agik anayasalarda yer alacak ve gagdas orgiitlenmelerde 
evrensel degerler olarak benimsenecekti. Demokrasi mucadelesi olarak nitelendirilebilecek bu ge-
li§melerin amaci, hig siiphesiz ki demokrasiyi hakim kilmak ve surekli kilmakti. 
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Demokrasiyi surekli kilmaksa biitiin yurttaslann demokrasinin isleyis yontemi igin gerekli olan 
haklara sahip olmalanni saglamaya baghydi. Cunkii demokrasi, kimsenin kendini egemen ilan ede-
meyecegi, hig kimsenin iktidan geri ahnamaz bigimde kendi adina elinde tutamayacagi ilkesine da
yanan bir sistemdi. 

Ulkemizde ise demokrasinin tarihsel gelisimi dahayava§ ve daha yiizeysel bir siireg izlemistir. Os
manh gelenegine bagh olarak §ekillenen cumhuriyet, sosyal siniflann yeterince geli§memis olmasi 
nedeniyle saghkli bir demokratik gelisim gizgisi izleyememisjir. Yeterince gelisemeyen sosyal smif-
lar Avrupa drneklerinde oldugu gibi reformlara onciiliik edemeyecek ve reformlar devlet eliyle ger-
gekle§tirilecekti. Sosyal smiflardan ve toplumdan kopuk gergeklesen reformlar, oziinde devleti giiglii 
kilan bir ozellik ta§ryacakti. Demokrasinin oziinde bir hizmet araci olan devlet, Turkiye Cumhuriyeti 
anayasalannda da bu gelenege bagh olarak ulkemizin ve milletin mutlak sahibi olan kutsal bir varhk 
olarak tanimlanacakti. Bu anlayis hakim kihmnca gogu iilke anayasasinda yerini almis uguncu kusak 
haklar Tiirkiye Cumhuriyeti'nde Kiirtlere taninmamisjir. Yillardir cumhurbaskanlan, basbakanlar, ge-
nelkurmay baskanlannca ve daha baskalan tarafindan farkh yorumlanan Kurt sorunu da ashnda bu-
radan kaynagini alarak ciddi boyutlara varacakti. Sorun bu temelden kaynaklandigina gore, goziimiin 
de burada aranmasi gerektigi son derece agiktir. Ancak denenen ve denenmesi dusiimilen yontemler 
arasinda demokratik ve anayasal goziim goz ardi edildiginden sorun biiyiimeye devam etmektedir. 

1921 Anayasasi'ndaki demokratik gozumii iilke butiinliigune karsi bir tehdit olarak goren yan
hs algilayis, Kiirtlerin inkan ve asimilasyonu sureci olan 1924 Anayasasi ile guniimiize kadar daha 
da katilasarak siiregelmistir. 

Oysa 1921 Anayasasi'nin oziinii olusturacak olan ve Amasya'da Mustafa Kemal'le birlikte imza-
lanan protokoller aym zamanda kurulacak cumhuriyetin ilk sosyal ve siyasal sozlesmesi ozelligini ta-
siyordu. Mustafa Kemal ortak vatan sininndan bahseden bir konusmasinda "Bu smir ordumuzca silahla 
savunuldugu gibi, ayni zamanda, Turk ve Kiirtlerin oturdugu vatan pargamizi igerir." demektedir. Tarif 
edilen ortak vatan sinin Misakimilli belgesi olarak onaylanacakti. Dinen, irken ve aslen birbirine bagh, 
karsihkh saygi ve ozveri duygulan besleyen, birbirlerinin irksal ve toplumsal haklan ile bolgelerinin ko
sullanna tamamen saygih, Osmanh islam gogunlugunun oturdugu kisimlann tamami hakikaten ve hiik-
men higbir nedenle birbirlerinden aynlma kabul etmez bir biitun oldugu Misakimilli belgesinin 1 'inci 
maddesinde ifade edilirken, Mustafa Kemal Meclis agihsinda yaptigi konusmasinda, yine, Misakimil-
li'yi "Kardes milletlerin milli sinin" olarak belirtmekte ve "Bu sinir iginde Tiirk oldugu kadar Kurt de 
vardir. Bu unsurlar birbirlerinin haklarma daima saygihdir." demektedir. Kurt sorununun tarn da bu te-
melde ele ahnmasi gerekirken, Mustafa Kemal'le goriis birligi iginde olmanin da bu yaklasim olacagi 
kabul edilmelidir. Ashnda Mustafa Kemal'in bu anayasal perspektifi, oziinde, ileriki suregte gergek-
lestirmeyi dii§undiigu bir demokratik ozerk yonetim anlayisiydi. Boyle oldugu igindir ki, sosyal, siya
sal, cografi hukukunu ve kendi kaderini tayin etme hakkim taniyarak sistem igine alan kapsayici anlayisa 
1921 'de anayasal ozerklik kazandinlacakti. Mustafa Kemal, 1 Mart 1921 Teskilat-i Esasiye goriisme-
leri sirasinda yaptigi konusmada "Turkiye halki" kavramina ilisjcin olarak; "Efendiler, Turkiye halki 
irken ve dinen ve harsen birlik halinde birbirine karsi karsilikh saygi ve fedakarhk duygulanyla dolu 
ve kaderleri ve gikarlan ortak olan bir sosyal topluluktur. Bu toplulukta etnik haklar ve yoresel kosul-
lara saygi ig siyasetimizin esash noktalanndandir." belirlemesiyle "Turkiye halki" kavramina agikhk ge
tirmistir. Bu adil temeller kati merkeziyetgi 1924 Anayasasi ile ortadan kaldirilmisjir. Bu Anayasa ile 
toplumsal gogulculuk, kulturel gesitlilik ve farkhhklar inkar edilmistir. Tiirkiye toplumunun gogulcu ya-
pisina ve siyasal gergekligine ters olan bu yapilanma, tiim toplumu devlet igine hapseden, insanin si
yasal yasami disindaki yasamini da tiimiiyle kapsayan ve bir siyasal ba§athk olarak nitelendirilebilecek 
olan neredeyse bir totaliter devlet yapilanmasma gegi§ti. 
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Anayasa'ya "Turkiye Cumhuriyeti vatandashgi" yerine tek tip yurttashk, "Tiirk vatandashgi" ge-
tirilecek ve bdylelikle Kiirt sorununun ortaya cikmasimn gerekgeleri birer birer driilecekti. 1924 Ana-
yasasi'nin dar ve milliyetgi anlayisi, Takrir-i Siikun, istiklal mahkemeleri gibi her tiirden baski ve 
asimilasyon sureci ile kendini somut olarak hissettirmeye ba?layacakti. Kurtge konusma yasaklan, 
niifus kayitlanna Kurtge isimlerin yazilmamasi, Kiirtge koy, belde, ilge, il isimlerinin Turkge isim-
lerle degistirilmesi ile asimilasyon sureci kati kurallar gergevesinde hizlandirilmi?tir. 

Saym milletvekilleri, yapilmasi gereken, 1921 Anayasasi'mn oziimi olu§turan ortak vatan gerge-
gini tartismasiz kavramak, kabul etmektir. Toplumsal sorunlarin demokratik gozumiinii Tiirkiye Buyiik 
Millet Meclisinde tartisarak, Misakimilli esaslanna bagh, anayasal, demokratik ve gogulcu anlayisla ev
rensel idealler temelinde ilerleterek demokratik cumhuriyete gotiirmek en dogru yontem olacaktir. 

Degerli milletvekilleri, tek bir millete dayah milliyetgi ideolojiyi benimseyen, farkh dil ve kiil-
tiirleri olan toplumsal gruplann kendilerini ifade edemeyecegi kati ulus devlet yapilanmasina hizla 
yaklasihrken 1924 Anayasasi'mn ulusguluk ideolojisinden uzakla?amayan 1961 Anayasasi da 
1971 'de degistirilmis ve devletin iilkesi ve milletiyle bdlunmez biitiinliigu ileri siiriilerek "her tiirden 
insan hak ve dzgiirliiklerinin sinirlandinlabilecegi" hiikmii getirilmistir. Bundan sonra ise 82 Ana-
yasasi'm olusturacak ve bugiin tabir ettigimiz diisuk yogunluklu gatisma ortamina itecek olan son 
darbe gergeklesmis olacakti. 

Dayatmaci yontemlerle topluma kabul ettirilen 82 Anayasasi demokrasi ve ozgiirliikleri ortadan 
kaldiracak bir anlayisla hazirlanmistir. Demokratik yapilanmalar yerine militarist ve totaliter sis-
temlerdekine benzer olarak Milli Giivenlik Kurulunun ustanliigii ilkesini getirmis, yargi bagimsizh-
gim ortadan kaldirarak, egemen ideolojiyi ayakta tutan bir araca ddnusturmiistiir. 82 Anayasasi 
diizenlemesinde devletin guvenligi ve gikarlan temel anlayis olmustur. Bireyin guvenligi ve gikar-
lan devlet soz konusu oldugunda kolayhkla ortadan kaldinlabilecek ve siiresiz simrlandinlabilecekti. 

Bireyi devlet igin gdren bu anlayis ayni zamanda onu devletin giivenligi igin bir tehdit unsuru 
olarak gorerek toplumu resmi ideoloji gergevesinde toplamaya gahsmistir. Bu anlayis uygulamada 
devletin anayasal giiciiniin dahi yeterli gdrulmemesine yol agmis ve bu da Susurluk, Semdinli ve Er
genekon gibi karanlik giic odaklannin olusmasina zemin sunmustur. 

Sayin milletvekilleri, Kurt gergekliginin inkan olan 1982 Anayasasi'mn egemen ideolojisi dogal 
olarak bu gergekle buyiik celiskiler yasayacak ve yiiriimez hale gelecekti. Resmi ideolojinin egemen 
oldugu bu Anayasa'yla, yirmi bes yd goziim bulunamayan Kurt sorunu simnn oteki tarafina tasacak 
ve yirmi altinci kez sinir otesi operasyona tezkere gikarmak igin aci bir gergek olarak karsimizda du-
racakti. Oysa Kiirt sorunu igimizdeki bir sorundur, bir haklar sorunudur. Demokratik sistemlerde 
meclisler bu sorunlan gozmek igin vardir. Gormezlikten gelmek, topluma gare olarak militarizmi 
sunmak meclislerin islevsizliginin sonucudur. 

1982 Anayasasi'mn egemen ideolojisine dokunmadan siyasal, toplumsal, kulturel gogunluk te-
meline dayanan demokratik yapilanmaya veya demokratik ulusguluga gegisten soz edilemez. Cag
das egitim anlayisma ters olan ve ana dilde egitim yasagim getiren 42'nci maddenin son fikrasindaki 
"Tiirkgeden baska higbir dil, egitim ve ogretim kurumlarinda Tiirk vatanda?lanna ana dilleri olarak 
okutulamaz ve dgretilemez." ibaresi, hig kuskusuz, Kiirtlerin ve diger etnik unsurlann Tiirklerle esit 
haklara sahip olmadigini ortaya koymaktadir. 
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Turkiye'de yapilmasi gereken, tezkere cikarmak degil, ulus devletin demokratiklestirilmesi igin 
sistemli bir gahsma baslatmaktir. Yeni bir anayasa ile kati merkeziyetgi devlet yapisi yerine, demo
kratik dzerklik gibi idari ve siyasi bir reformla Kurt sorununu gati§masiz gdzmek miimkundiir. Bir
likte mucadele edilerek kazanilan ulkemizde Kiirtlerin de var oldugu gergekligi kabul edilerek, ortak 
vatanda, ortak bayrak etrafinda dzgiir yurtta§lar olarak Kurtlere ya§am hakki tamnmahdir. 

Demokratik cumhuriyete gegisi, sureg igerisinde iiniter devlet yapisini ortadan kaldiracak bir tehdit 
olarak nitelendirmenin hakli goriiliir bir yani yoktur. Aksine, birlikteligi giiglendirir, gati§malan onler. Bu 
noktada hedefimiz, gagdas ve evrensel degerlerin yukseltildigi demokratik cumhuriyet olmahdir. 

Degerli kadin milletvekilleri, size de buradan ozel olarak seslenmek istiyorum: Bilindigi gibi, sd-
muriiniin tarihi erkegin kadin uzerindeki baskisiyla ba§lar. Uygarhga gegi§in temellerinin atildigi neo-
litik donemde kadin, salt uretim faaliyetlerinde etkili olmakla kalmamis, toplumsal normlarin 
olusturulmasinda da onemli bir rol oynamistir. Toplum yasalanni kendi sistemi gergevesinde drgiitle-
yen kadin, ana hukukunu geli§tirerek erkegi de toplumsal yasama gekmistir. Kadinin doga ile olan 
uyumu, onun yonetimde bansgil, esitlikgi ve demokratik bir anlayisa sahip olmasim saglamistir. Ilk 
toplumsal orgiitlenis asamasinda ideoloji, esas itibanyla kadin eksenlidir ve bu nedenle dzgiirlukgudiir 
ve esitlikgidir. Adaletin, esitligin ve ozgiirlugiin ya§amda karsihgim buldugu ddnemin neolitik donem 
olmasi da bundandir. Bu donemin bitmesi ile kadmin yonetimde etkin olmasi sonlanir ve kadinla bir
likte insanhgin da bas asagi goriiruliisunun sureci baslar. Siireg igerisinde kendisini de hedefleyen baski 
ve siddet kulturiine dayanan erkek zihniyeti sistemleserek adim adim diinyamiza hakim olur. Mevcut 
durumda diinyamiz erkekler tarafindan yonetilmektedir. Bu yonetimin adil olmadigi ortadadir. Diinya-
daki rum savaslann miman eril sistem olurken, bedeli de en gok kadina ddettirilmektedir. Ulkemizde 
de durum bundan farkh degildir. Erkek egemen zihniyet, kurumsallasmis yasamin her alanina hakim 
olmu§ bir durumdadir. Ulkemizde yasanan savasm sorumlusu eril sistemdir. Bu savas kadinlann ve 
halklanmizin tercihi degildir. Erkek egemen kiilriirun en agik sonucu olan "elli ki§ilik" gibi az bir sayi 
ile sahip oldugumuz kadin temsiliyetini, gatismasiz bir ortami saglamak igin kullanmahyiz. Lider sul-
tasina dayah siyasetin arkasindan siiriiklenmeden demokrasi ve bans igin gaba sarf etmeliyiz. 

Saym milletvekilleri, sonug olarak, partimizi hedef olarak gosteren liderlere, "Akhnizi basiniza 
toplayin." diyenlere diyoruz ki: Akhmiz basimizda olarak, askeri ve ekonomik dnlemlerle sorunun 
yok olacagmi tahayyiil etmenin hayal kinkhgi yasatacagini belirtmeyi bir sorumluluk olarak gorii-
yoruz. Ulkemizi gagdas dunyayla bulusturacak, demokrasinin yolunu agacak, bizi giiglendirecek ve 
gencecik insanlarimizin hayatlanni kurtaracak tek yol demokratik birliktelik projeleridir. Biz bunun 
igin tezkereye "hayir" diyoruz. Sizlerin de, ulkemizi kan batakhgma gevirecek olan bu yontemi onay-
lamayacagimzi umut ederek, hepinize tekrar saygilanmi sunuyorum. (DTP siralanndan alki§lar) 

BASKAN - Te§ekkiir ediyoruz Sayin Kurtulan. 
Adalet ve Kalkinma Partisi Grubu adina Kocaeli Milletvekili Nihat Ergiin. 
Buyurunuz Sayin Ergiin. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
AK PARTI GRUBU ADINA NIHAT ERGUN (Kocaeli) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 

Anayasa'mn 92'nci maddesi uyannca, silahli kuwetlerimizin, Irak'in kuzey bolgesinden ulkemize 
yonelen silahli teror tehdidi ve saldinlannin bertaraf edilmesi amaciyla sinir otesi harekat ve miida-
halede bulunmak iizere Irak'in kuzeyi ve mucavir alanlara gonderilmesi ve gorevlendirilmesi igin Hii-
kumete 17/10/2007 tarihinde verilen izin suresinin bir yil daha uzatilmasini igeren Hukumet tezkeresi 
hakkinda AK PARTI Grubu adina soz almis bulunuyorum. Yuce heyetinizi saygiyla selamhyor, aziz 
Sehitlerimizi rahmet ve minnetle aniyor, yakinlanna ve milletimize bassaghgi dileyerek Allah'tan 
hepimiz igin sabir, metanet, agirbashhk ve kararhhk temenni ediyorum. 
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Degerli milletvekilleri, sinirlanmizin otesinde ulkemizin butiinliigiine, milletimizin birlik ve be-
raberligine kasteden silahh bir teror orgiitii bulunuyor ve surekli olarak sehirlerde canh bomba ey-
lemleri ile sivil, masum vatandaslan dldiiriiyor, mayinh tuzaklar kurup uzaktan veya yakindan agir 
silahlarla karakollara saldinp askerimizi, polisimizi sehit ediyorsa, sinir otesine askeri harekat dii-
zenlemek, ulkemizin ve milletimizin guvenligi adina mesru miidafaa hakkinin kullanilmasini zo
runlu kilar. $imdiye kadar yaptigimiz ve simdiden sonra yapacagimiz tarn da budur. Hatta 
onumiizdeki bir yil boyunca bu yetki daha da etkin kullamlmah, kendi icinde kirilma ve coziilme 
noktasina gelen teror orgutiiniin dag kadrolarmin dagitilmasi, silahsizlandinlmasi, uluslararasi ve 
bolgesel siyasi desteginin iyice zayiflatilmasi, finans kaynaklannin kesilmesi, orgiite biiyiik sehir-
lerden ve yurt dismdan ozellikle Avrupa ve Suriye'den katihmlann onlenmesi saglanmahdir. Gegti
gimiz bir yil gosterdi ki, Turkiye, yaz-kis demeden, iilke sinirlannin otesinde karadan ve havadan her 
tiirlu operasyonu yapmaya muktedir bulunuyor. Ulkemizin caydinci askeri giicii siyasetimiz ve dip-
lomasimiz tarafindan da bolgesel ve uluslararasi iliskilerde yerli yerince degerlendirilmelidir. 

Terorle miicadelemizde Amerika Birlesik Devletleri ilk defa PKK teror orgutiinii ortak diisman 
ilan eden, sinir otesi operasyonlarda istihbarat paylasimi diizeyinde i? birligine yonelen bir turum 
icinde olmustur. Elbette, bu miispet tutumun oniimiizdeki donemde daha ileri diizeyde bir is birligine 
doniismesi gerekiyor. Teror orgiitiiniin Kuzey Irak'ta tasfiyesinde Amerika Birlesik Devletleri, Irak 
merkezi yonetimi ve kuzeydeki bolgesel yonetimin aktif olarak rol almasi zamani gelmis olmahdir. 

Sinir otesi askeri miidahalemiz konusunda bolge iilkelerinin ve Avrupa Birliginin tutumu da son 
derece olumlu ve Turkiye'nin hakhhgini teyit eder niteliktedir. Bu olumlu yaklasimlarin da onii
miizdeki bir yilhk suregte teroriin finans kaynaklannin kurutulmasi ve ozellikle Avrupa'dan orgiite 
katihmlann engellenmesi, Avrupa Birligindeki propaganda guciiniin kinlmasi yonunde giiglii bir i§ 
birligine doniismesi saglanmahdir. 

Terorle miicadeledeki ve sinir otesi askeri miidahalelerdeki hakhhgimizin biitiin diinya tarafin
dan kabul edilmesinde eskiye gore gok daha olumlu bir atmosferin olusmasinda Hiikumetimizin aktif 
diplomatik girisimlerinin ve kararhhginin rolii buyukttir. Aktif diplomasi ve kararhhk bu donemde 
siirdiiriilerek daha etkili bir is birligi zemini yakalanmahdir. Ozellikle Kuzey Irak bolgesel yonetimi 
oniimiizdeki bir yih son bir firsat saymah ve teror orgutiiniin etkisizle§tirilmesi, kendisi igin hayati 
oneme sahip Turkiye'nin kalici dostlugunu kazanmak amaciyla siki bir is birligine girmelidir. Teror 
orgiitiiniin saldinlanni Kuzey Irak kaynakli olarak siirdiirmesinin bir amaci da Turkiye'nin hakh ve 
kaginilmaz tepkilerini Kuzey Irak bolgesel yonetimine gevirmesiyle muhtemel yakinlasmalan onle
mek ve agilan arada kendi manevra sahasini genisletmektir. Bu nedenle, teror orgiitii Kuzey Irak'in 
ve bir butiin olarak Irak'in gelecegini de tehdit etmektedir. 

Saygideger milletvekilleri, ashnda iizerinde dikkatle durulmasi gereken bir konu da bazi destek 
noktalannin iyice zayifladigmi ve yakin gelecekte tiikenecegini hisseden orgiitiin eylemlerinin zam-
anlamasi ve mahiyetiyle bolgemizdeki yeni jeopolitik gelismeler arasindaki ili§kidir. "Acaba orgiit 
daha yakin noktalardan, heniiz agiga gikmami§, iistii ortiilii yeni bir destekle mi hareket etmektedir" 
sorusunun cevabi uzerinde de hassasiyetle durmahyiz. Cunkii teror orgiitiiniin yaklasik yirmi bes yil
hk tarihi bize sunu gostermektedir ki, profesyonel bir taseron olarak, her isverenin kendi amaglari igin 
kullanabildigi bir yapidadir. 
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Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; teror orgiitiiniin, etnik temelde bdliicii amaglar tasidigi, 
1980 sonrasimn yanlis politika ve uygulamalanndan, Kiirt kokenli vatandaslanmizin yasadigi bol-
gelerdeki uzun zaman coziilemeyen sosyal, ekonomik ve kulturel sorunlann istismanndan beslendigi 
aciktir. Orgiit, daha bastan teroriin korkutucu gorevinden ve sindirme etkisinden yararlanmaya, Kiirt 
kokenli vatandasjanmizi boliinmeye ve mobilize etmeye iknanin ba§ka yolu olmadigim daha o yil
larda "Kurtler zorun giiciinden anlar, fikri tartismalarla bir sonuca ula§mak imkansizdir, olanaksiz-
dir." ifadeleriyle ortaya koymustur. Etnik milliyetcilik ve boliinme fikri milletimizin ve devletimizin 
en duyarli oldugu ve inite edici buldugu bir durumdur. Topraklannin biiyiik bir bolumiinii 1908-
1918 yillan arasinda, sadece on yil iginde kaybetmi§ bir milletin gocuklan olarak bundan rahatsiz ol-
maktan ve tepki gostermekten daha dogal ne olabilir? Bu nedenle ulus devlet ve iiniter devlet anlayisi, 
milletin ve devletin boliinmez biitiinliigii, boliinmezligi vazgegilmez bir ilke olmustur. Teror orgiitii
niin Kiirt kokenli vatandaslanmizin sosyal, ekonomik ve kulturel sorunlarinin goziime kavusmasi ile 
bir ilgisi var midir? Silah ve teror yontemleri ancak ulkenin bolunmesi, federasyon veya ozerklik 
gibi amaglar igin kullanilan yontemlerdir. Diger sorunlann goziim yolu asla silah olamaz. Ustelik 
silah ve teror, bu sorunlann goziimiinu zorlastiran, hatta bazen konusulmasim bile imkansiz hale geti
ren bir metottur. Teror orgiitiiniin ve teroriin etnik ve cografi bir boliinmeyi basarmasi imkansizdir. 
Sozde orgiit liderleri de bu imkansizhgin farkindadir. Bu nedenle, terorden ba§ka is bilmediklerinden, 
Tiirkiye'yi taciz etmek isteyen giigler adina, teroru kendileri igin bir taseronluk ve servet biriktirme 
yolu olarak gormektedirler. Tarih iginde bu cografyada birlikte ya§adiklanmiz ve iliskilerimiz bizi is-
tesek de boliinemeyecegimiz bir sekilde kaynastirmistir. Oniimiizdeki yillarda Turkiye'nin sorunu, etnik 
veya ba§ka bir sebeple bolunerek kugulme degildir; kuresel ve bolgesel bir giig ve cazibe merkezi ola
rak belki de yeni eklemlenme talepleriyle karsjlasmak olacaktir. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

Degerli milletvekilleri, genis Osmanh cografyasinda ve Anadolu topraklannda etnik ve dini ho-
mojenlik olmadigim biliyoruz. Birinci Diinya Savasi oncesi, sirasi ve sonrasi kosullann zorlamasi, 
gogler ve Atatiirk'iin basanyla yiiriittiigii miibadele politikasi yeni Turkiye'nin dini ve kulturel ho-
mojenligini biiyiik olgiide saglamistir. Bu nedenle, cumhuriyetimizin bir nevi kurucu anlasmasi olan 
Lozan'da sadece Hristiyan ve Musevi topluluklar azinhk statiisiiyle anilmi§, geri kalan Anasir-i is-
lamiye Tiirk milletinin vazgegilmez unsuru sayilmistir. Bu nedenle "Tiirk milleti" kavrami etnik te
melde bir kavram degildir. Tarih, kultur ve inang suzgecinden gegerek olusmus bir kavramdir. Turkiye 
Cumhuriyeti vatandasi Tiirkler, Kurtler, Bo§naklar, Arnavutlar, Giirciiler, Cerkezler, Araplar, Ab-
hazlar biiyiik Tiirk milletini olusturan vazgegilemez unsurlardir, Alevi'siyle, Siinni'siyle. (AK PARTI 
siralanndan alkislar) 

Azinhk statiisiindeki gayrimiislimler igin zaman zaman bazi diizenlemeler yapilabilmektedir. 
Ancak, biiyiik gogunlugun igindeki etnik ve dini farkhhklann sorunlan azinhk hukuku ve psikolojisi 
iginde goziilemez, teror eylemleri yolu ile asla goziilemez. Bu sorunlar, bugun gogulcu, katihmci ve 
ozgiirliikgii demokrasi dedigimiz gagdas ve ileri demokrasinin sundugu imkanlar iginde goziilecektir. 

Demokrasinin basit demokrasi olarak algilandigi, segimlerin demokrasi igin yeterli gosterge sa-
yildigi donemlerde karmasik toplumsal problemlerin nasil goziilecegi de bilinemedi ve 1980 ortala-
nna kadar farkhliklan gormezden gelme veya yok sayma siyaseti izlendi. Ozelikle Dogu ve 
Giineydogu illerimizde bu siyasetin rahatsiz edici sonuglan diger ekonomik ve sosyal sorunlarla bir-
lesince aynhkgi hareketler igin uygun bir istismar firsati dogmus oldu. Halbuki benzer ekonomik ve 
sosyal sorunlar iilkemizin baska yorelerinde de vardi. Ancak oralarda farkhliklan yok sayma siya-
setinin oiumsuz etkileri ayni anda yasanmadigindan aynhkgi bir istismar olmadi, onlar da diger ideo-
lojik orgiitlerin, sol komiinist orgiitlerin istismanna ugradi. 
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Bugiin ulus devleti ve tinker devleti korumak adina insanlanmizin etnik alt kimliklerinin inkar 
edilip gormezden gelindigi, ana dillerinin konusulmasinin ve dgrenilmesinin, sarkilannin, turkuleri-
nin soylenmesinin, kendi dilinde TV seyretmesinin, gazete okumasimn, gocuguna dzgiirce isim koy-
masimn yasaklandigi bir Turkiye'de degiliz artik. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

AYLA AKAT ATA (Batman) - Nasil degiliz ya! 

NIHAT ERGUN (Devamla) - Bu tiir yasaklann ulus devleti, iiniter devleti, milletin ve devletin 
butunliigiinii tehdit ettigini de biliyoruz. Cagdas demokrasinin sundugu imkanlar, insan haklan ve 6z-
giirliikler alanindaki ilerlemeler ekonomik ve sosyal politika yatirimlanyla birlestiginde, giin gegtikce 
istismar alanlari ortadan kalkmaktadir. Ozellikle son be? yilda egitimde, saglikta, ulasimda, su ve 
elektrikte, konuttaki buyuk hamleler, GAP ve Dogu Anadolu projelerinin hizlandinlmasi, KOYDES, 
BELDES projelerinin hayata getirilmesi Dogu ve Giineydogu Anadolu'da toplumun yiiziinii yeni
den kendi devletine ve Turkiye'nin normal siyasetine cevirmesine yol acmistir. Teror orgutu ve yan-
daslanni en 90k rahatsiz eden de budur. 

Biitiin bunlan gormek ve anlamak igin Gavur Dagi'ndan ve Sivas'tan dteye de gitmek, oralarda 
da siyaset yapmak lazim; oralardan da rey almak, oralardan da belediye kazanmak, oralardan da mil
letvekili gikarmak lazim; oralann da Turkiye oldugunu idrak etmek lazim. (AK PARTI siralanndan 
alkislar) 

Degerli milletvekilleri, etnik ve dini alt kimliklerin kendisini ifade etmesi, gostermesi, ya§at-
masi ve gelistirmesiyle bu kimliklerin siyasi temsil talebi birbirine kan§masin. Bizim millet anlayi-
§imizda etnik ve dini kimliklerin siyasi temsili kabul edilemez. Biz bu Mecliste etnik olarak Tiirkleri 
ve dini olarak Siinnileri temsilen bulunmuyoruz. Hig kimse de Kiirtleri ve Alevileri temsilen bulu-
namaz. Hepimiz biitiin milli ve manevi degerleriyle biiyiik Tiirk milletini temsilen bulunuyoruz. (AK 
PARTI siralanndan alkislar) 

"Kiirt sorununa siyasi goziim" sdzleri Kurt kokenli vatandaslanmizin bu sorunlan ulus devlet, 
iiniter devlet, iilkenin ve milletin bdliinmezligi anlayisj iginde siyaset, hukuk ve gagda§ demokrasi
nin imkanlanyla goziime kavu§sun anlamina geliyorsa kirnsenin diyecegi olmaz. Ancak "siyasi 
goziim" sdzleri bolunmeyi, federasyonu, ozerkligi, etnik yapilara dayah anayasal diizenlemeleri, 
etnik siyasi temsili, egitim dilinde aynhgi ifade etmek igin kullamhyorsa, bilinmelidir ki bunlar mil
let yaranna olmayan, gergeklesmesi imkansiz, boliicii ve sadece terorii surdiirmek igin propagandasi 
yapilan konular olarak kalacaktir. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

Kiymetli arkadaslar, onemli bir konu daha var: "Silahlar sussun." Evet... "Silahlar susmadikga 
biz konusamiyoruz." Ancak once susmasi gereken silah teror drgutiiniin silahidir ve teror orgutu si-
lahsizlandinlmahdir. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

Devlet, ig guvenlik ve savunma adina elinde silah da bulunduran bir organizasyondur. Bu ne
denle her zaman uyaniktir ve bir eli tetiktedir. Teror orgutu etnik boliicii amaglar tasimiyorsa silaha 
ne ihtiyag vardir? Devlet giiciinii kullananlar silahsiz adama kur?un sikarlarsa o zaman konusahm. 
Ulkenin daglannda eli silahli adamlar karakol basiyorsa, sehirlerde canh bombalar, tuzaklar, yol-
larda mayinlar patlatihyorsa devlet silahli giicunii harekete gegirecektir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; demokratik toplumlarda terorle miicadeledeki ilk strateji, 
teroriin maniple edecegi alanlari ve propaganda araci olarak kullanacagi eksiklikleri sosyal, siyasi, 
ekonomik hamlelerle ortadan kaldirmaktir. 
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ikinci temel strateji ise, terorle silahh mucadelenin, uzman birimlerce, minimum hata ve mak
simum etkinlikle gerceklestirilmesidir. Terorle mucadelede dogru zannedilen bazi hareketlerin panik 
havasi icinde yapilmasi, bizi kronik teror siirecine sokar. Onemli olan, dogrulugu sinanmis uygula
malann serinkanhlikla ve zamaninda yapilmasidir. Teror orgiitlerinin elindeki en giiglii silah, siireg 
igerisinde devletler tarafindan istenmeden de olsa yapilan hatalardir. Hatalanni sorgulayarak diizel-
tebilen demokratik ulkeler, terorle mucadelede ba§an elde etmi?ledir. 

2008 yih basjarinda yaymlanan, 648 teror orgiitii iizerinde yapilan bir arastirma, terorizmle en 
ba§anh mucadele stratejilerinin demokratik gozetim ve denetim altmdaki kolluk giigleri ve istihba
rat teskilatlannin koordineli gahsmasiyla gergeklestigini ortaya gikarmistir. Teror orgutiiyle ve tero
ristle silahh profesyonel miicadele, guvenlik giiglerinin teroristle sicak gati§masini uzmanlann 
yapmasi, orgiite yonelik istihbarat faaliyetlerinin miikemmelligi, yurt igi ve disindaki nokta operas-
yonlan, orgiite katihmlann onlenmesi gahsmalan ve orgiitte goziilmeyi saglayacak projeleri birlikte 
ele almayi zorunlu kilar. Ayrica terorle mucadelede moral ve motivasyonun yuksek tutulmasi gere
kir. Terorle mucadelede personelin hem dagda silahla gati§an hem bombanin patlamadan yakalan-
masim saglayan, mayini patlatmadan imha eden, teroristin daga gikmasini engelleyerek topluma 
kazandiran turn birimlerini odiillendirmek gerekir. 

Zaman zaman ortaya gikabilecek eksik ve yanhshklar yapici bir §ekilde elestirilmeli, ancak 
moral ve motivasyonu oiumsuz etkileyecek noktaya ulasmamahdir. Terorle mucadele sabir ve ka-
rarhhk isteyen uzun soluklu bir miicadeledir. 

Teror eylemlerinin bir amaci da siyaseti, devleti ve toplumu telasa, kararsizhga ve §a§kinhga 
sevk ederek akhn ve bilincin yerine duygulann hakim olmasini saglamak, kin, nefret, intikam duy-
gulanyla toplumun ve devletin asjn tepki gostermesine ve yanhs yapmasina yol agmaktir. Higbiri-
miz teror orgiitiiniin bu amacina hizmet edecek bir davram§ igerisinde olamayiz. 

Dogu ve Guneydogu Anadolu Bdlgelerinde gahsacak kamu personeli nitelikli bir egitim progra
mindan gegirilerek bolgede hizmete hazir hale getirilmelidir. Bolgenin hassasiyetleri, yoresel dil ve kul
tiir, yore halkiyla dogru iletisjm ve terorle mucadele konulan egitimlerinin onemli bir pargasi olmahdir. 

Terorle mucadelede koordinasyonun da onemi agiktir. Bu amagla olusturulan Ust Kurulun, gagin 
ve hizmetin gereklerine gore faaliyet yiiriiten ve hizh karar alabilen etkili bir genel sekreterlik ile 
giiglendirilmesinde yarar vardir. Teror eylemleri, operasyonlar ve terorle mucadele gergevesinde yii-
riitulen sosyoekonomik projeler hakkinda kamuoyu genel sekreterlik vasitasiyla bilgilendirilmelidir. 

Terorle mucadele ve sinir asan suglar konulannda aynca akademik gahsmalara da agirhk veri-
lerek terorle mucadele bilgi bankasi da olusturulmahdir. 

Terorle mucadelede medyanin olaylara dogru ve abartisiz yakla§masi da onemlidir. Olaylann 
medyadaki sunumu teror orgiitiiniin propagandasina doniismemelidir. Siyaseti ve devleti teror iize-
rinden hirpalamaya gah§mamn, ozellikle siyasete ve siyasetgiye doniik asilsiz, yanhs haberlerin bu 
donemde yapilmasmin terorle miicadeleye higbir katkisi olamaz. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi ve siyasi partiler de teroriin ig kaynaklanni kumtma ve siyasi, top
lumsal destegini ortadan kaldirmada daha aktif rol almahdir. 

2002'den bu yana, ozellikle 22 Temmuzda, Kiirt kokenli vatandaslanmizin, etnik kimlik siya-
setine degil, refah, demokrasi ve ozgiirliik siyasetine oy verdikleri, egilimlerin bu yonde ilerledigi go-
riilmelidir. 40 milletvekili hedefleyen etnik siyaset bolgede sadece 19'a ulasabilmi§, yaklasik 1,5 
milyon Kurt kokenli vatanda§imizin yasadigi istanbul'da ise sadece 1 milletvekili gikarabilmi§tir. 
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Aynca, TRT'de yayma baslayacak olan Kurtge kanal, bazi istismar konulannin ortadan kaldi-
nlmasinda ve toplumun dogru bilgilendirilmesinde, toplumsal kayna§manm saglanmasinda onemli 
bir rol oynamalidir. Kaliteli haber, agik oturum ve belgesel programlan ile eglence programlan pro
paganda amagh degil, halkin samimi buldugu programlar olmahdir. Turkiye'de, Orta Asya ve Kaf-
kasya'yla Ortadogu'da halkin severek izledigi diziler ayni zamanda Kurtge dublajh olarak da 
yaymlanabilmelidir. 

Teror orgutu yirmi bes yilhk siiregte ozellikle Avrupa Birligi ulkelerinde etkili bir propaganda 
agi olusturmu§tur. Turkiye'nin terorle ilgili tezlerini Avrupa Birligi ulkelerinde giiglii bir bigimde an-
latacak misyon ve lobi gahsmalanna da bu donemde onem verilmelidir. Sinir giivenligi ve terorle mii-
cadelede yuksek teknolojinin kullanimi da aynca onemlidir. Bir devrim niteliginde sayilan insansiz 
hava araglannin ve gece goriis aletlerinin en ileri diizeyde kullanimi bu donemde gergeklesmistir. 
Bu nedenle terorle mucadelede higbir masraftan, higbir harcamadan kaginilmadi ve kagmilamaz da. 
(AK PARTI siralanndan alkislar) Bu gergevede entegre sinir guvenligi projelerinin de hizlandinl-
masi buyuk onem ta?imaktadir. 

Son olarak sunu da ifade etmek isterim ki, sinir otesi harekat ve operasyonlarla ilgili siireyi bir 
yil daha uzatiyoruz. Bu donemde kamuoyunun beklentisi teroriin minimum diizeye gekilmesidir. is-
tihbarata dayah etkili kara ve hava operasyonlan elbette gerekli ve onemlidir. Halkin moral giiciiniin 
yukseltilmesinde ve orgiitiin sinir sisteminin saf disi birakilmasinda onemli unsurlardan biri de ozel 
yetenek ve donanima sahip, profesyonelce organize edilmis ortulu nokta operasyonlan ile orgiit iist 
duzey yoneticilerinin yakalanmasidir. Yiice milletimizin, Meclisimizin Hukumetimize verecegi sinir 
otesi harekat yetkisinin, Hukumetimiz ve silahli kuvvetlerimiz ve tiim guvenlik giiglerimiz tarafin
dan uluslararasi hukuk, insan haklan, milletimizin insani ve manevi degerleri ile beklentileri gerge
vesinde en etkili sekilde kullanilacagina olan inancimi ifade ederek hayirh olmasini diliyor, yiice 
Meclisi saygiyla selamhyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkiir e d i y o r u z Sayin Ergiin. 

Sahsi adina Bursa Milletvekili Onur Oymen. 
Buyurunuz Sayin Oymen. (CHP siralanndan alkislar) 
ONUR OYMEN (Bursa) - Sayin Baskan, gok degerli milletvekilleri; Aktiitun Karakoluna ya

pilan hain teror saldirisiyla ilgili olarak ve Hiikumetin Meclisten talep ettigi tezkere ile baglantih 
olarak kisisel gdriislerimi arz etmek iizere soz almis bulunuyorum. Bu vesileyle yiice Meclisi saygi
lanmla selamhyorum. 

Degerli arkadaslar, bu son saldin, PKK terdriine karsi daha etkili ve sonug alici bir po l i t i ka iz-
lememizin artik kaginilmaz hale geldigini gOs te rmek ted i r . Bu vesileyle bazi gergekleri agikga ortaya 
koy mam iz gerekmektedir. 

Bazi arkadaslarimizin zaman zaman dile getirdikleri gibi Turkiye'nin dogusunda ve giineydo-
gusunda gergekten gok ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar vardir. issizlik kabul edilemez diizeyde-
dir. Altyapi, saghk, egitim gibi alanlarda bolgenin kosullan, olanaklan Turkiye'nin diger bolgelerinin 
gok gerisindedir. Irak ve iran sininna yakin illerimizdeki saghk ve egitim standartlan, birakiniz Tiir
kiye ortalamasini, Diyarbakir'in ddrtte 1 'i diizeyindedir. Bu gergekleri hepimiz yerine giderek defa-
larca gordiik. Cesitli tesvik tedbirlerine ragmen ozel sektor bolgeye gidip yatinm yapmamaktadir. O 
zaman, devletin biitun bu alanlarda oncii rolu oynamasi gerekmektedir, gerekli altyapi yatinmlarini 
sonuglandirmasi gerekmektedir, egitimde ve saghkta gerekli adimlan atmasi gerekmektedir. 
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Degerli arkadaslanm, ben Hakkari'ye gittigimde, Cukurca ilgemizde bir tek doktor yoktu. Hak-
kari'deki cocuklarm, genglerimizin Turkiye'nin biitiin sinavlannda sonuncu geldigini bana bildirdi-
ler. Turkiye'nin en az zekah insanlannin Hakkari'de yasadigmi soyleyebilir misiniz? Demek ki onlara 
yeterince egitim verememisiz, demek ki onlara yeterince olanak saglayamamisjz. 

Degerli arkadaslanm, insan haklanndan bahsediyoruz, en onemli insan hakki ya§ama hakkidir. 
Biliyor musunuz ki Turkiye'nin giineydogusuyla kuzeybatisi arasinda ortalama omiir beklentisinde 
on bes yil fark vardir. On bes yil daha az yasjyor Guneydogu Anadolu'daki vatandaslanmiz. Nigin? 
Ciinkii onlara gerekli hizmeti goturememisjz. Bu gergekleri agikga konusmamiz lazim. Giineydogu-
daki vatandasjarimizin durumu tek kelimeyle perisandir. Giizel sozlerle, beyanlarla bu durumu de-
gistiremeyiz. Gidiniz, yerinde goriiniiz. Soruyorum, Hakkari'de kag fabrikamiz var? Hakkari'de bir 
tane tavuk giftligimiz vardi, iginde 12 bin tane de tavuk vardi; teroristler orayi tahrip ettiler, simdi o 
da yok. Yalniz insanlanmizi dldiirmekle kalmiyorlar ekonomik tesislerimizi de tahrip ediyorlar. Biitiin 
bunlar Turkiye'nin gergegidir ve bunlan ne kadar soylesek azdir. Fakat degerli arkadaslanm, sunu da 
mutlaka belirtmemiz gerekiyor, biitiin bunlara ragmen, bolgenin ekonomik ve sosyal kosullannin 
yetersizligi, idari alandaki eksiklerimiz, belki yargi alanindaki eksiklerimiz bunlardan higbiri terorii 
mazur gosteremez, terorii hakh gikaramaz. Teror, giinkii bunlardan bagimsiz bir siyasi projedir. Bunu 
bizim gok agikhkla tespit etmemiz lazim, dile getirmemiz lazim. Hig kimse kalkip da "Bolgede bu 
sorunlar oldugu igin silaha sanlanlar hakhdir." diyemez, "Bu sorunlar goziilurse terorii de gozeriz." 
diyemez. Baska ulkelere bakimz, ispanya'ya bakimz; teror ispanya'da ulkenin en zengin bolgesinde 
gikiyor, hani fakirligin uriinuydii? Efendim, oradaki altyapi da elverislidir, egitim de saghk da her sey 
miikemmeldir; federal sistem bile var, yerel yetkiler inanilmayacak derecede yiiksektir ama teror de 
var. Nigin? Ciinkii orada oldugu gibi Turkiye'de, Turkiye'de oldugu gibi orada teror bir siyasi pro
jedir, bizim gok iyi anlamamiz lazim. Teroristler ne yapmak istiyor? Agikga soyleyelim, Turkiye'nin 
bazi bolgelerini adim adim Tiirkiye'den kopartmak, orada kendi bagimsiz yonetimlerini kurmak, fir-
sat bulurlarsa ba§ka bolge iilkelerinden koparacaklan pargalarla kendilerine dzgii buyiik bir devlet 
kurmak istiyorlar. Bunu bizim anlamamamiz mumkun miidiir, bunu gormiiyor muyuz biz? Yani, bize 
soylenen oradaki yerel yetersizliklere bakarak bu teroru hakh mi sayacagiz, hakh mi gikaracagiz? 

Degerli arkadaslanm, bunu mutlaka hep birlikte tespit etmemiz lazim. Teror orgiitiiniin siyasi 
projesini gormezsek terorle basanh bir mucadele yapamayiz. 

Meselenin ikinci boyutu, terore verilen dis destektir. 

Degerli arkadaslanm, PKK'nin yillardan beri yabanci ulkelerin ve bolgedeki bazi giiglerin des-
teginden yogun bigimde yararlandigmi biliyoruz, bu kiirsiide bunu defalarca dile getirdik. Nereden 
saghyorlar lojistik destegi, silahlan nereden buluyorlar, parayi nereden buluyorlar, diger ihtiyaglanni 
nereden karsihyorlar? Yerel yonetimlerin destegi olmasa Kuzey Irak'ta, PKK bunlan saglayabilir 
miydi? Daglara gikan yollar bize vaktiyle vaat edildigi gibi kontrol edilseydi PKK Tiirkiye'ye saldi-
racak giicii ve olanaklan bulabilir miydi? 

Simdi, bu meselenin dis boyutunu gozden uzak tutmamak lazim. Turkiye'nin konumunda, Tur
kiye'nin stratejik mevkisindeki bir ulkenin giiglenmesi, bolgesel bir giig olmasi, dunyada herkesin en 
tath riiyasi degildir, bunu gok iyi bilmemiz lazim. Turkiye gibi ulkelerin basjnda boyle biiyiik gaile-
lerin bulunmasi herkesi rahatsiz etmez dunyada. Biz, bunun bilinci iginde hareket etmek zorundayiz. 
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Degerli arkadaslanm, simdi, bazi somlan kendi kendimize acikca sorahm: Dunyada Kuzey 
Irak'a benzer baska bir durum var midir yok mudur? Diinyamn neresinde bir teror orgutu varsa, orada 
bu terorle mucadele etmekle gorevli bir guvenlik giicii vardir. Size soruyorum: Kuzey Irak'ta PKK'yla 
miicadele etmekle gorevli giivenlik giicii hangisidir? Irak Devleti mi? Bir tek operasyon yaptigini 
duydunuz mu PKK'ya karsi? "Efendim, giicleri yok, ne yapalim." Giicleri var; Irak'taki butiin teror 
orgiitleriyle miicadele ediyorlar, PKK harig. Acaba neden? Kuzey Irak'taki yerel yonetimler, giicleri 
mi yok? Bundan on sene once PKK'yla silahli mucadele yapiyorlardi Turkiye'nin destegiyle. Nasil 
oluyordu da o zamanki Tiirk hiikumetleri bunlan ikna ediyordu PKK'yla silahli mucadele yapmaya 
da, bugiinkii Hukumetimiz ikna edemiyor? Ne degisti? Su degisti: O zaman bir Ankara sureci vardi, 
Turkiye'nin etkin denetiminde bir Ankara siireci vardi. Kuzey Irak'taki Kiirt ydnetimleriyle, Tiirk-
menlerle birlikte Ankara'da gahsan, Amerikahlarla, ingilizlerle... Sonra ne oldu? Ankara sureci Was-
hington'a tasindi. Sonra ne oldu? Washington'da Amerikahlarla Kuzey Irak'taki yerel ydneticiler 
arasinda bir Washington anla§masi yapildi. Biliyor musunuz bu anlasmamn icerigini? Fikriniz var mi 
ne olduguna dair? Hukumet biliyorsa liitfen giksin burada aciklasin. Ondan sonra PKK'yla silahli mii
cadele kesildi. Yillardan beri Kuzey Irak'tan Turkiye'ye saldin oluyor, fakat oradaki yerel giicler en 
kiigiik bir miidahalede bulunmuyorlar. 

Sayin Genel Baskanimiz agikladi diin. Irak Anayasasi'mn 7'nci maddesi var. Diyor ki: "Devlet 
Irak topraklannin teror iissii olmasina, teroristler igin gegit yolu olmasina, teroristler igin bir saldin 
merkezi olmasina izin vermeyecektir." Yiikiimliiliigii devletin, Irak Hiikiimetinin. Yapiyor mu? Yap-
miyor. Niye yapmiyor? Orada Amerika'nin 140 bin askeri var. Amerika'nin Ddrdiincii Cenevre Sdz-
le§mesi'ne gore asker bulundurdugu iilkede guvenligi saglama zorunlulugu var. Yapiyor mu? 
Tiirkiye'ye istihbarat veriyor, tesekkiir ediyoruz. PKK'yi teror listesine soktu, tesekkiir ediyoruz. 
Efendim, "Dusmanimizdir." dedi, tesekkiir ediyoruz ama PKK'ya kar$i fiilen bir mucadele yaptigini 
duydunuz mu? 

Kuzey Irak'taki Amerikan komutani diyor ki: "Efendim, PKK'yla miicadele etmek, Kuzey 
Irak'taki yerel yonetimlerin gorevidir." Cenevre Sozlesmesi boyle mi diyor? Asker bulundurulan 
ulke, o ulkenin sadece bir kisminin giivenliginden sorumludur mu diyor? Hayir, demiyor. Tamamin-
dan sorumludur. Hukumete diisen ne? Hiikumete dusen su: Hem Irak Hukumetine hem Kuzey Irak'taki 
yerel ydnetimlere hem Amerikan Hukumetine bu sorumluluklanni hatirlatacaksiniz. Sadece gigek ata-
rak, sadece dostluk sdzleri soyleyerek bu meseleyi halledemezsiniz. Tavir koyacaksiniz. 

Biz Suriye ile iliskilerimizin en zor doneminde Abdullah Ocalan'in sinir disina gikarilmasim 
zorlamak igin Suriye'ye gigek mi attik? Hayir. Butiin iist diizeydeki siyasi iliskileri kestik; higbir zi-
yaret yapmadik, higbir ziyareti kabul etmedik. Sayin Erdal inonii'niin, Saym Deniz Baykal'in Dis
isleri Bakanligi doneminde butiin bu ziyaretleri kestik. Sonra bir Komutammiz, Atilla Ates, sinirda 
kuvvetli bir demeg verdi ve Suriye gozuldii. Orgiitiin liderini de yolladilar, karargahini da yolladilar, 
egitim merkezlerini de sinir disi ettiler. Bunun yolu bu. Siz gigek atarak bunu gdzemezsiniz. 

Saym Cumhurbaskanimiz diin diyor ki: "Kuzey Irak'ta otorite eksikligi vardir." 
Degerli arkadaslanm, Kuzey Irak'ta otorite eksikligi yok, otorite fazlahgi var. Siz bana dunyada 

bir tane devlet gosterin, federe devlet olsun, o devlette iig tane ordu olsun! Var mi bir ornegi? Irak'ta 
merkezi hiikumetin ordusu var, Barzani'nin ordusu var, Talabani'nin ordusu var! Kimse buna bir sey 
demiyor. Bu otorite eksikligi mi? Yabanci sirketlerle petrol anlasmasi yapiyor. Otoritesi olmasa ya-
pabilir mi? Irak Hukumetine bas kaldinyor. Otoritesi var. Eksik olan ne? Siyasi irade. Siyasi iradesi 
yok. Onu da biz saglayacagiz. 
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Degerli arkadaslanm, tezkereyi destekliyoruz. Kuvvetle destekliyoruz, Hiikiimete yetki veril-
mesinden yanayiz. Bir §artla: Bu tezkerenin geregini yerine getireceksiniz. 2003 yihnda bu Meclis-
ten aldiginiz, 2 defa tezkere getirerek aldiginiz yetkiyi kullanmadiniz. 2004 yilindan 2007 yihnin 
sonuna kadar yetki talebinde bile bulunmadimz Meclisten. 2007'nin sonunda bir yetki talebinde bu-
lundunuz. Bu siire icinde yaptigimz hava harekatlandir. Silahli kuvvetlerimizi tebrik ediyoruz, 90k 
basanh olmuslardir. Sinirh bir kara harekatidir, 90k basanh olmuslardir, ama bu PKK'yi caydirmaya 
yetmemi§tir. Dernek ki yetkinizi daha etkili bi9imde kullanacaksimz. 

Tiirk Silahli Kuwetlerinin PKK'yi Kuzey Irak'tan tamamen tasfiye edecek giicii yok mudur, bi
rikimi yok mudur, tecrubesi yok mudur, silahi, te9hizati yok mudur? Hepsi vardir. Eksik olan ne? 
Eksik olan bizde de siyasi iradedir. Burada ne karar veriyoruz Mecliste, birazdan verecegiz: "Za-
mani, sumulii, kapsami Hiikumetge tayin edilmek iizere..." Siz bu yetkiyi silahli kuwetlere ciro ede-
mezsiniz. Yetkiyle sorumluluk birlikte gider. Yetkiyi alan makamin sorumlulugu da vardir. Tiirk 
Silahli Kuwetlerine vereceginiz talimat sizin sorumlulugunuzdadir. Kuzey Irak'tan PKK'yi tamamen 
tasfiye etmek igin bir talimat verdiniz de silahli kuwetler mi yerine getirmedi? 

Degerli arkadaslanm, bu konulan bu Mecliste defalarca konustuk fakat artik goriiyoruz ki bi9ak 

kemige dayanmistir. Biz, Kiirt kokenli vatandaslanmizi hicbir sekilde teroristlerle bir saymiyoruz. 
Kiirt kokenli olmak hi9bir zaman su9lanma sebebi sayilamaz. Tiirk kokenli, Kurt kokenli, baska ko
kenli insanlar arasinda her tiirlii gatismayi reddediyoruz, 90k tehlikeli buluyoruz. Kiirt kokenli vatan
daslanmizin haklanna sonuna kadar destek oluyoruz ama sunu da soyleyeyim: Hi9 kirnsenin su veya 
bu bahaneyle PKK'nin arkasinda durmasina, onu himaye etmesine, ona arka 9ikmasina da miisaade 
etmiyoruz. Terore arka 9ikan, teroriin sorumlulugunu payla§ir. Bunu 90k a9ik9a gormemiz gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Lutfen sozlerinizi tamamlayiniz Sayin Oymen. 

ONUR OYMEN (Devamla) - Tamamhyorum. 
Degerli arkadaslanm, Genelkurmaydan gazetecilere yapilan a9iklamada bir mali kaynak eksik-

liginden bahsedildigini gazeteler yazdi. Ger9ekten eger orada askerlerimizin korunmasi i9in tedbir 
almak gerektiginde mali kaynak eksikligi bizi sinirhyorsa bu bizim ayibimizdir, Meclisin de ayibi-
dir, Hiikumetin de ayibidir. Umit ediyorum ki bu bir yanhs anlamamn sonucu olsun, ama eger dog-
niysa, ger9ekten bu konuda sorumlu olanlann mutlaka hesap vermesi gerekir, giinkii burada soz 
konusu olan insanlann hayatidir. 

Sayin Ba§bakana rica ediyorum: Muhalefetin sadece iilke gikarlarini du§tinerek, sadece ulkenin 
iyiligini dii§iinerek sdyledigi sdzleri, yaptigi elestirileri "Efendim, kandan siyaset gikartmak, kan 
iginde siyaset yapmak." gibi sozlerle yorumlamaya kalki§masin. Bu memlekete olan sevgimiz her 
tiirlii ig politika diisiincesinin ustiindedir. Herkes bundan emin olsun. Biz Cumhuriyet Halk Partili-
ler, her seyden once ulusal gikarlarimizi du§uniiyoruz. 

Degerli arkadaslanm, son olarak sunu sdyleyecegim: Butun bu acinm iginde teror sehitlerine 
sahip gikmamiz lazim. Burada rakam vermekten utaniyonim. Sayin Basbakana rica ediyorum, ilgili 
bakanlanna sorsun, biz bugun sehit ailelerine kag para ayhk veriyoruz, ayda kag para yardim ediyo
ruz? Bu utanilacak bir durumdur. Simdi sehit aileleri agiklama yapiyor: "Bize verilen o paranin ya-
nsini da sinir bolgelerinde karakol insasi igin feda etmeye hazinz." diyor. Utang verici bir durumdur 
hepimiz igin. Rica ediyorum, sehit ailelerine sahip gikimz ve bunlara normal bir hayat yasayacak 
kadar ayhk veriniz, kaynak saglayiniz. 
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Degerli arkadaslanm, son olarak §unu ozellikle vurgulamak istiyorum: Terorle mucadelede artik 
geri adim atacak durumumuz kalmamistir. El birligiyle hareket edecegiz ve bu teroriin mutlaka so-
nunu getirecegiz ve Hiikumetin PKK'nin Kuzey Irak'tan tasfiye edilmesi dogrultusunda atacagi biitiin 
adimlari herkesten once biz alki§layacagiz, ciinkii bu bir memleket meselesidir. 

Hepinizi bu vesileyle saygilarla selamlanm. (CHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkur ediyoruz Sayin Oymen. 
Hukumet adina Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisi Cemil Cigek konusacaktir. 
Buyurunuz Sayin Cigek. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
DEVLET BAKANI VE BASBAKAN YARDIMCISI CEMIL QIQEK (Ankara) - Sayin Baskan, 

90k degerli milletvekilleri; hepinizi saygiyla selamhyorum. 
Yeni yasama yihnin hepimiz igin saghkli, basanh, huzurlu bir yil olmasini temenni ediyorum. 
Sozlerimin basinda, ulkemizin birligi, dirligi, huzuru igin hayatlanm ortaya koyarak mucadele 

veren vatan evlatlanm rahmetle, sukranla ve minnetle amyorum. 
Tabii, yiiregimizi yakan bir aciyi konusuyoruz. Gergekten, yasanan aci olaylardan sonra hepimiz bu 

konularda fevkalade hassasiz; nefretimiz dorukta, hiddetimiz, §iddetimiz dorukta. Onun igin boylesine 
onemli bir konuyu konusurken, insan olarak ne kadar yapabiliriz bilemem ama akhmizi olabildigince one 
gikararak, Turkiye'de olmasi gereken seyler ne, yapilmasi gerekenler ne, bunlan konu§mahyiz. 

Burada dile getirilen goriisleri, birgoguna katilmasak da, birgogu gergegi yansitmasa da, hatta ba
zilari biraz istismar da koksa, degil mi ki bir baska bakis agisidir, o acih gunlerde bir baska deger-
lendirmedir, §ehitlerimizin hatinna bunlarin hepsini saygiyla karsihyoruz. 

$imdi, zor bir konuyu konustugumuz ortada: "Teror" dedigimiz sey... Bu konusmayi biz yap-
miyoruz sadece burada. Inaniyorum ki, yasanan olaylardan sonra vatandaslanmiz da yapiyor, bas-
kalan da yapiyor. Ustelik, bu defa, derinlemesine sorgulayarak, sorular sorarak, isin esasini ogrenmek 
igin bu konusmalar yapihyor. Biz de yapacagiz. Bu islerin konu§ulacagi en me§ru platform burasi. 
Bunlan konusurken, hem gergekleri konusmahyiz hem de gergekgi konusmahyiz. Oylesine karma-
sik... Diinyamn gergegi, Orta Dogu'nun iginden gikilmaz gergegi. Turkiye'nin ise 80 oncesi teror 
eylemleri de dahil, kirk yilhk gegmisi olan bir konuyu konusurken butiin yonleriyle ortaya koyma-
hyiz ki, vatandaslanmiz da degeriendirme yaparken saghkli bir degeriendirme yapsin, saghkli bir so-
nuca varsin, provokasyonlara, tahriklere, birligimizi ve butunlugiimiizii bozmak isteyen bir kisim 
firsatgilann tahriklerine alet olmasin. Onun igin biz bunlan burada enine boyuna bugiin, bundan 
sonra her vesileyle konusjnakta fayda goriiyoruz. 

Mademki kirk yildir ugrasiyoruz ama kirk yildir elde ettigimiz netice var, elde edemediklerimiz 
var. Onun igin bir Anadolu vecizesiyle "Tedbirde kusur ettigini diisunmeyenler, takdirde bahane ara-
mamahdir." O halde boylesine karma§ik bir konu konusulurken "Biz bu isi bes sene evvel konu§tuk, 
bu tedbirleri aldik." deyip, bunun uzerine yatamayiz. Her giin bu konudaki dusiincelerimizi yeni ba§-
tan gozden gegirmeye, nerede dogru yapiyoruz, nerede eksik yaptik, nerede bundan sonra daha dogru 
isler yapmahyiz... Bizim herkesten beklentimiz budur ve milletimiz de bizden bunu bekliyor. 

Sayin Balkan, degerli milletvekilleri; mademki bu konuyu konu§acagiz, ewela tarih onunde, mille
timizin huzurunda ve siz degerli milletvekillerinin onunde, halen "eger boyleyse", "eger §6yleyse" diye 
baslanan bir iki konuya bir agikhk getirmem gerekiyor, giinkii bu "eger"leri kaldirmazsak, is baska tiirlu 
sonuglara dogru gotiiriilebiliyor. Nedir o? Sunu biliyoruz, terorle mucadelenin iki tane on sarti var: Bun
lardan bir tanesi siyasi kararhhktir, ikincisi de bu miicadeleye halkin destegidir. Mademki halkin destegi 
onemli, halk dogru bilgilere sahip olmah, degerlendirmeyi de bu bilgiler gergevesinde yapmahdir. 
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Bir siireden beri, konu muteaddit vesilelerle agiklanmis olmasina ragmen, degisik §ekillerde ka-
muoyunun bilgisine sunulmasma ragmen, her ne sebeple olursa olsun kafa karistinci, muglak bir 
kisim ifadelerle degerlendirme yapiliyor. Nedir bunlardan bir tanesi? 17 Ekim 2007 giinii, lutfedip 
buyiik bir ekseriyetle, Tiirk Silahli Kuwetlerinin terorle ve teroristle mucadelede bir imkan olarak 
dii§iindugu sinir otesi harekat igin buradan yetki aldi. Bu yetkiyi aldiktan sonra, Hukumet, vakit ge-
girmeksizin bu tezkerenin geregini yapacak olan Tiirk Silahli Kuwetlerine, Genelkurmay Baskanli
gma bir yazi yazdi. Nedir o? 903 sayih Karar gergevesinde, Tiirk Silahli Kuvvetleri tarafindan sinir 
otesinde yapilacak harekatin hudut, siimul, miktar ve zamanimn bildirilmesi Genelkurmay Baskan
hgindan istendi. Genelkurmay Ba§kanhginin, daha ewel yapmis oldugu hazirhklan bir defa daha 
gozden gegirdikten sonra, Hukumet direktifine esas olmak iizere bizden talepleri oldu. Nedir o talep? 
Ciinkii bu talep bilinecek. Yetki verildiydi, verilmediydi tarzindaki tartismayi bitirmek adina bunlan 
burada soyliiyorum. 

Tiirk Silahli Kuwetlerinin, Irak'in kuzeyinden ulkemize yonelik teror tehdidi ve saldirilanm 
bertaraf etmek ve sinir otesi harekat icra etmek iizere, teror drgutiiniin yuvalandigi Irak'in kuzey bol
gesi ile mucavir alanlara gonderilmesi ve gorevlendirilmesi. 

Teror orgiitumin bulundugu ve destek sagladigi bolgeler ile sinirh tutulacak askeri harekatin as
keri gereklilik ve ihtiyaglara gore surdiiriilmesi. 

Genelkurmay Baskanhginca harekatin baslangig zamani ve kullanilacak kuwet miktannin as
keri harekatin gereklerine gore tayin edilmesi ve her bir harekatin icrasindan once zamanlamayla il
gili olarak Ba§bakanhga bilgi verilmesi. 

Simdi, Tiirk Silahli Kuwetlerinin bizden istedigi direktif budur. Yani, nasil bir harekat olacak, 
harekatin hududu ne olacak, §umulu ne olacak, ne miktar bir birlik kullanilacak, ne zaman yapilacak 
ve ne kadar siireyle yapilacak gibi bir gok soruyu ihtiva eden ve bunlan cevaplayan bir Hukumet di
rektifi Genelkurmay Baskanligma verilmi§tir. Orada bizim ilave olarak uzerinde durdugumuz bir tek 
konu olmustur. Bunun geregini siz yapacaksiniz, geregini siz tayin edeceksiniz, Hiikumet olarak biz 
arkanizdayiz. Sadece, burada da ifade edildigi gibi, bu harekat baslamazdan makul bir siire ewel 
Ba?bakanhga bilgi verilmesidir. Ciinkii, siz sinir otesi bir harekat yapiyorsunuz, bunun dis diinyaya 
yansimalan var, Hiikumetin baska alanlarda da tedbir alabilmesi, en azindan hakh oldugumuz bir 
davada haksiz duruma dusmemek igin gereginin yapilabilmesi agisindan sadece makul bir siire ewel 
bu isin Hiikiimete, Basbakanliga bildirilmesi. 

Bu tezkere bir yildir bu gergevede kullanilmaktadir. Dolayisiyla, bu siire zarfinda geregini Tiirk 
Silahli Kuwetlerinin tayin ettigi 29 hava harekati yapilmi§tir. Cok sayida hava kesif, gok sayida 
"Topgu atesi" dedikleri -tabir kendilerine ait- gorev suretiyle ve bir kara harekati tarzinda bu tezkere 
bugune kadar kullanilmistir. Dolayisiyla, bu tezkereden beklenen muradin hasil olabilmesi baki
mindan esirgenen bir yetki, daraltilan bir alan soz konusu degildir. Bu agiklamadan sonra halen "Eger, 
falan, filan" tarzinda bir konusma varsa bu siirece katki vermez, olumlu katki vermez, vatandasm ka-
fasina soru isaretleri birakir. 

Ikinci arz etmek istedigim husus §u: Bir soruya verilen bir genel cevap gergevesinde Tiirk Silahli 
Kuwetlerinin terorle mucadelede bir kisim imkanlan Hiikumetten talep ettigi ve buna yeterli ceva
bin verilmedigi, yeterli imkanin verilmedigi. Bu kesinlikle dogru degildir. Bakimz -hem tarih onunde 
hem sizin huzurunuzda- insan hayati soz konusu oldugu zaman para teferruattir, para soz konusu 
olmaz. (AK PARTi siralanndan alkisjar) Ag kahnz, agik kahnz, 100 kilometre yolu daha eksik 
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yapanz, dort tane binayi daha eksik yapanz, Turk Silahli Kuwetlerinin ihtiyaci, guvenlik giicleri-
mizin ihtiyaci neyse, bunu aninda karsilanz ve aninda da karsilanmistir; net ve agik olarak ifade edi
yorum. Benim Baskanhgini yaptigim Terorle Mucadele Yuksek Kurulunda Maliye Bakaninin 
bulunmasinin bir tek sebebi vardir: Teror uzmanhgindan dolayi degil, terorle mucadelede guvenlik 
birimlerimizin bu konuda karsilasabilecegi bir kisim parasal sikintilar varsa, odenek sikintisi varsa 
bunlan aninda karsilamak igindir ve bugune kadar bu noktada en ufak bir sikinti olmadigi gibi -hem 
Kurulun Ba§kam hem de bu isin sahidi olarak tarih oniinde- her defasinda sayin komutanlar "Higbir 
ihtiyacimiz yoktur, te§ekkiir ederiz." tarzinda Maliye Bakanina tesekkurlerini ifade etmistir. 

Dolayisiyla, simdi, halen, bu agiklamadan sonra "eger bu iddialar dogruysa" vesaire tarzindaki 
bir konusma yapihyorsa bu da hayra alamet degildir, bu da dogru degildir. Peki, bir genel cevaptan 
-Hukumet sanki para vermiyormus tarzinda halen, bugun yazilmis makaleler var, yorumlar var- bun
lar yapihyorsa burada iyi niyet yoktur; burada, terorle mucadele konusunda Hiikumetle Tiirk Silahli 
Kuwetlerinin arasinda bir ihtilaf varmi? gibi, bir anlasmazhk varmis gibi gdstermek ve araya fitne 
sokmak igindir. Artik bunlara da bir son vermemiz lazim giinkii terorle mucadele meselesi, her ar-
kada§imizin da ifade ettigi gibi, ulkemizin birligi ve butiinliigu soz konusu olan bir mesele ve her
kesin bir ve beraber olmasi lazim. Bu tiirlii eger Hukumeti tenkit edecekseniz, Hiikiimete bir sey 
diyecekseniz baska alanlarda deyin ama insanlann yiireginin yandigi noktada soru i§aretleri biraki-
yorsaniz, o zaman biiyiik bir vebal altinda olmus olursunuz. 

Bakiniz degerli milletvekilleri, simdi, bu tezkere tarafinizdan kabul edildikten sonra, ilk defa-
dir ki, ilk defadir ki teror konusunda dis diinya Turkiye'nin yaninda yer almistir. Bunlann higbirisi 
durup dururken olmadi. En hakli oldugumuz meselelerde ne kadar kok soktiigiimiiz ortada. Bizim 
Kibns davamiz haksiz bir dava mi? Ama 2 keginin doymadigi yerden 9 kagni ot yolduruyorlar adama, 
en hakli oldugumuz bir mesele. Simdi, teror konusu gibi bir onemli meselede eger derdinizi iyi an-
latmazsamz, spekiilasyonlara, istismara imkan verirseniz, o zaman, hakli davamzda haksiz duruma 
diisersiniz. Sinir otesi bir operasyon yapiyorsunuz. Fitneye miisait bir cografyada bu derdinizin iyi 
anlatilmasi lazim. Hukumet bunu anlatti. Son agiklamalara baktigimzda da gdreceksiniz ki herkes te
rorle miicadelede Turkiye'nin hakhhgini kabul ettiyse bu Hiikumetin basarisidir. Eksikliklerimizi ne 
olur soyleyin ama dogru yaptiklarimizi da soylerseniz, birbirimize olan giiven artar, birbirimize olan 
itimadimiz artar, vatandas da bu noktada gelecege daha giivenle bakabilir. 

Simdi, ewela Irak Hiiktimetiyle, Arap ligiyle, Amerika Birlesik Devletleri'yle, Avrupa Birli-
giyle, ilgili kuruluslarla, Birlesmis Milletlerle, NATO'yla, biitun bu siire zarfmda, hem Sayin Bas-
bakanimizin hem Disisleri Bakanimizin ve herkesin kendi gapinda, bu noktada katkilan, gabalan, 
gayretleri olmustur ki bugiin bu meseleleri biz, biraz daha rahat bir imkan igerisinde, rahat bir ortamda 
konusma imkanini buluyoruz. O nedenle degerli milletvekilleri, sundan emin olasimz ki, bir yil daha 
siire uzatimi soz konusu olacaksa bu da ulkemizin yaranna, en etkili bir sekilde kullanilacaktir, bun
dan kirnsenin siiphesi olmamahdir. 

Tabiatiyla biz iktidara geldigimiz giinden beri yaptigimiz bir ?ey var. Burada yapilan degerlen-
dirmelerin gok onemli bir kismi teroristle miicadeleyle ilgilidir ama herkes konusmalarinda diyor ki: 
"Teroristle miicadele, bir de terorizmle mucadele var." Terdrizmle miicadele teroristle miicadeleden 
daha zor olan bir alandir giinkii daga gikistan tutun bilmem baska turlu gelismelere kadar hepsi ba-
takhgin kurutulmasina bagh. 18 Kasim 2002'den beri yaptigimiz sey esas itibanyla terorizmle mii-
cadeledir. Oyle oldugu igindir ki teror orgutu bizden rahatsiz bakin. Bizden en ewel rahatsiz olan teror 
orgiitudur ve onun uzantilandir giinkii bizim basanmiz, siyaseten geldigimiz nokta onlann ezberini 
bozdu, onlann tekerine gomak soktu. Onun igin varsa yoksa hedef AK PARTI, AK PARTI iktidandir. 
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Bu konuda geldigimiz nokta Turkiye agisindan limit vericidir. Keske herkes AK PARTI kadar 
bu yonde gayretin igerisinde olsa, gabanin igerisinde olsa da Turkiye'nin en onemli bolgesi, en aziz 
insanlann yasadigi bir bolge teror uzantilannin tiimiiyle hakimiyetinden giksa. Gelin isin bu kismina 
biraz daha fazla kafa yorahm. Bu, dump dururken olmadi. Ciinkii biz bir kardeslik projesi siirdurii-
yoruz. Biz oradaki insanlara gotiirdiigiimiiz hizmetleri teror onlensin diye gotiirmiiyoruz; bu gok yan-
h§ bir anlayistir, gok sakat bir anlayistir, evvela insana saygimizin olmasi lazim. Orada yasayan 
insanlar da bu ulkenin vatandaslandir; ben onlardanim, onlar benden, cammin, kanimin, cigerimin 
bir pargasidir, bu iilkenin insanlandir. (AK PARTI siralanndan alkisjar) Bulgaristan'daki sehitlige 
gidin, Romanya'dakine gidin, Misir'dakine, Suriye'dekine, Canakkale'ye gidin bu ulkenin seksen bir 
vilayetinin gocuklan yan yana yatiyor. Ben boyle bir anlayisla hizmet goturdiigiim igin, beni ken-
dinden kabul ettigi igin beni bagnna basti. Bagnna bastigi igindir ki bugiin teror orgiitii beni hedef 
ahyor. Bolucii orgiit, altindan hahnin kaydigim dii§iinerek bir taraftan askerimize saldinyor, bir ta
raftan polisimize saldinyor, bir taraftan masum insanlan, Giingoren'de oldugu gibi, goluk gocuk de-
meden... Sonra, onlann uzantilan da geliyor "insan haklan, ozgiirliik..." iki yasindaki gocugun 
ozgurliigii yok mu? Hakki yok mu? (AK PARTI siralanndan alkislar) Oldiirdiigunuz, katlettiginiz ha-
nimlann, yash babalann, ninelerin, dedelerin hakki yok mu? Bunlan hunharca katledeceksin, sonra 
"Insan haklan ve ozgiirliik..." En temel hak, hayat hakki. Hayat hakkim ortadan kaldiran, adam mi 
olur, insan mi olur; ozgiirliikleri hak eder mi? (AK PARTI siralanndan alkislar) 

Onun igin degerli milletvekilleri, meseleyi dogru koymamiz lazim. Simdi biz, bir taraftan terorle 
miicadeleyi surduriirken obiir taraftan da terorizmle mucadele noktasinda -devletin imkan kabiliyeti 
neyse- bir devlet politikasim siirdiirdiik, sonuna kadar siirdiirmeye de kararhyiz. Kimsenin bundan 
en ufak bir tereddiidii olmasm, olmamahdir. 

Ancak, vatandasa bir §eyi daha gostermemiz lazim.Simdi degerli milletvekilleri, kirk yildir biz 
ugrasiyoruz, diinyamn en giiglii ulkeleri bile teror belasiyla... §imdi terorle ilgili literatiirleri alt alta 
siralasam nasil bir belayla insanhgin kar§i karsiya oldugu belli. Bakimz, bir yoniiyle deniliyor ki bu 
bir asimetrik savastir; bir yoniiyle ortiilii savastir, diisuk yogunluklu sava§tir; asnn vebasidir, insanhga 
karsi islenen en biiyiik sugtur, ulusal ve uluslararasi giivenlige yonelmis en biiyuk tehdittir, kolay go-
zumleri olmayan bir beladir, asnn belasi ve 21 'inci yiizyil, birgok literatiirde terorizm gagi olarak... 
Biz bilgi gagi olarak biliyorduk, insan haklan ve ozgiirliikler gagi olarak biliyorduk, §imdi bir baska 
niteleme daha geldi: "21 'inci yiizyil terorizm gagi." Simdi, boyle bir gagda biz bu isleri konusuyoruz. 

Ama, uzerinde yeterince durulmayan husus su: Gegen konusmamizda da sdyledik, higbir teror 
orgiitii dis destek olmadan varligini gok uzun siire siirdiiremez. Bu benim tespitim de degil. Simdi biz, 
gegen, bu konu§mayi yaptiktan sonra Genelkurmay Baskanhgi bir toplanti yapti. Katilanlanniz oldu 
mu bilemiyorum. 10-11 Mart 2008, "Kuresel Terorizm ve Uluslararasi is Birligi." 2006'da da yapti 
bu toplantiyi. Ben bu toplantilann hepsine katildim, hepsini sorumluluk tasiyan insan olmanin ote
sinde bir vatandas olarak da takip ettim. Diinyamn sayih uzmanlan bu toplantilara geldi, bizden in-
sanlanmiz da katildi. Simdi, neden biitiin diinya terorle mucadelede sifir noktasinda olamiyor? Simdi, 
orada dile getirilen hususlann basinda §u var; deniliyor ki: Evet, diinya terorii konusuyor ama birgok 
iilke kendi dis politikasinin en onemli araci olarak da teroru kullamyor. 
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Simdi buradan ifade ediyorum: §u son iiziicii olaylardan sonra bize taziye mesaji gonderenlerin 
hie olmazsa bir kismi verdikleri sozun arkasinda dursalardi, taziye mesaji gondermek yerine tedbir 
alsalardi bu kadar kan dokiilmezdi. Akan kanin arkasinda bir kisminin eli vardir, bir kisminin so-
rumlulugu vardir. Ha biz bunlan burada mi soyliiyoruz, size mi soyliiyoruz? Iste, Disisleri mensup-
lan burada. Biz Hukumet olarak, katildigimiz her toplantida, her firsatta bu gergegi yiizlerine vurduk. 
Kriptolar bunlarin en canh sahitleridir. (AK PARTI siralanndan alkislar) Dolayisiyla, bizim bu ko
nuda alnimiz aciktir, basimiz diktir. Turkiye'nin hukuku, uluslararasi diplomasi agisindan imkan ne 
ise, firsat ne ise bunlan elimizden geldigi kadar kullandik; yiizlerine soyledik, soylemeye devam edi
yoruz. Belki butiin bunlann sonucudur ki simdi, teror konusunda yava§ yavas bazi ilerlemeler, bazi 
agihmlar soz konusu. $imdi, boyle olmasaydi... 

Bakimz, biz bir mahalli terorle ugrasmryoruz, bir kuresel terorizmle ugrasiyoruz. §imdi, filanca 
dagda, falanca dagda olanlara bir bakin. Bunlarin en az iigte 1 'i Turk vatandasi degildir. Bunun ige
risinde sunnetlisi var, siinnetsizi var. Bunlar kamuoyuna yansidi. Kimin vatandas oldugu belli, en az 
iigte 1 'i Suriye'den gitmi§, Irak'tan katilmis, Iran'dan katilmi§, Avrupa'dan katilmi§. Adina en gok 
ikiyuzliiliigun yapildigi bir konuyu konu§uyoruz. Bir taraftan taziye mesajlari, bir taraftan vah vah, 
tuh tuh ama obiir tarafta sirketleriyle, enstitiileriyle, dernekleriyle, vakiflanyla ozel himaye sagh-
yorlar. §u ana kadar higbir terorist iade edilmedi adam gibi, isin sorumlusu olan bir terorist iade edil-
medi 2-3 tane kuyrugun di§inda. Niye iade edilmedi size soyleyeyim: Cunkii, bunlarin hepsi onlann 
istihbarat teskilatlanyla ig ige. Adami bize teslim edip de foyalan meydana mi giksin? Foyalan ve 
boyalan dokiilmesin diye hig kimse bugune kadar teroristleri iade noktasinda samimi bir gabanin ve 
gayretin igerisinde olmadi. Bakimz, simdi, gergekleri biz onlara da soyledik, vatanda§imiz da bilsin. 
Yani kendi hiikumetlerinizden bu manada bir tereddiit igerisine kimse girmesin. Biz, Turkiye'nin hu-
kukunu korumak adina, yapilacak askeri operasyonlar da dahil, hepsini yapmaya gayret ediyoruz. 

$imdi, degerli milletvekilleri, tabiatiyla bu, uzun soluklu bir mucadele, bunu yapacagiz. Te
menni ederiz ki herkes daha samimi bir i§ birligi igerisine girsin; bunun gayreti, gabasi, giri§imleri 
igerisinde olduk, olmaya devam ediyoruz. Turkiye igerisinde bu mucadeleyi yuruturken... Bakimz, 
buradaki konusmalarda bile bir farkhlik var, kimisi demokratik agihm isterken, kimisi olaganiistii 
talepleri destekler vaziyette; kimisi bir ba§ka goziimii getiriyor, bir ba§kasi baska goziimii getiriyor. 
Bu tarafin dedigini yaparsaniz bir ba§ka noktaya vanyoruz, obiir tarafa gidersek ba§ka bir sonug or
taya gikiyor. Onun igin, §unu, sogukkanhhkla, on yargilardan uzak teklif getirenlerin hepsinin soruna 
goziim getirme gabasi igerisinde oldugunu diisiinerek bir gabayi, bir gayreti, bir degerlendirmeyi siir-
diiriiyor, surdiirmeliyiz ama mutabik kalacagimiz husus sudur: Bu mucadele, terorle mucadele, te
roristle mucadele, terorizmle mucadele demokrasi iginde kahnarak yapilacaktir; bu bir. 

iki: Hukukun iginde kahnarak yapilacaktir. Kimse, dump dururken konuyu baska mecralara 
dokmesin, ba?ka mecralara gekmesin. Hukukun iginde kahnarak ve demokrasi igerisinde kahnarak. 
Bu olmadigi takdirde, obiir yollar da gegmiste denenmistir. Bakimz, Tiirkiye'de denenmedik metot 
da kalmadi, Turkiye uzun sure olaganiistii halleri ve sikiyonetimleri yasadi. Geldigimiz nokta o gun-
den daha mi iyi, daha mi kotii; oturup saghkli degerlendirmemiz gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BA§KAN - Liitfen sozlerinizi tamamlayiniz. 

Buyurunuz efendim. 
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DEVLET BAKANI VE BASBAKAN YARDIMCISI CEMIL CICEK (Devamla) - Tesekkur 
ederim Sayin Baskan. 

Onun igin, bu kisa konusma igerisinde vatandaslanmiza bir $eyi ifade etmek istedik giinkii bir 
seyi konu§urken, yeni istismar alanlanni ortaya gikarmamamiz lazim. Hukukun iginde kalacagiz ve 
demokrasinin igerisinde bu sorunlan gdzecegiz giinkii bunu asgariye indiren ulkelerin de bulduklan 
goziim boyle goziimlerdir. Obiir tiirlii goziimleri onlar da gegmiste denediler; ETA'si da denedi, 
IRA'si da denedi, buna mukabil ilgili ulkeler de denedi. Bunlann hepsini inceledik, hepsini biliyo-
ruz. Ne olur? 

Son bir sey ifade edecegim. Bakmiz Genelkurmay Baskanligmin yaptigi bu sempozyumu ben 
onemsedim. Bunlar kitap haline de geldi. Ashnda bizim burada zaman yetmezligi sebebiyle konu-
Samadigimiz "Neden teror sifirlanamiyor, neden teror dunyada ortadan kalkmiyor?" sorusunun ce
vabi yerli-yabanci birgok insan tarafindan dile getirildi. 

Bu gergevede biz olaylara bakarsak, bir partiler ustu mesele olarak -oyle ifade ediyoruz, dyle 
teyit ediyoruz- bir milli mesele olarak goriirsek... Milletimizin giiciinii, destegini, ferasetini arka-
miza alarak biz bu mucadeleyi basaramazsak dunyada basarabilecek baska bir kuwet, baska bir mil
let de yoktur. 

Milletimize miitesekkiriz; bunca tahriklere, bunca fitne fesada, bunca provokasyonlara ragmen 
sagduyusuyla, ferasetiyle birligimizi, butunliigiimuzii bozacak davranislardan azami olgiide kagin-
mistir. Zaten boliicii teror drgutiiniin yapmak istedigi sey bu ulkenin insanlan arasina nifak sokmak-
tir, fesat sokmaktir. Bunlara itibar edilmedi, bundan sonra da itibar edilmemelidir. Olaylar kar§isinda 
elbette tepkimiz var, elbette kizgmhgimiz var, hirginhgimiz var ama bunu makul simrlar igerisinde 
tutmahyiz, devletimizin ilgili birimlerine, valilerimize, kaymakamlarimiza, bu iste sorumluluk tasi-
yan insanlara yardimci olmahyiz. 

Bu vesileyle bu tezkerenin tekrar hayirh olmasmi temenni ediyorum. inaniyorum ki bu son tez
kere olur, inanryoruz ki bu isin onumiizdeki donem igerisinde verdiginiz destek sayesinde en aza in-
dirilebilme noktasinda onemli bir imkan olur. Hepinize bu duygularla tesekkiir ediyor, saygilar 
sunuyorum. (AK PARTi siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyoruz Sayin Cigek. 

Sayin milletvekilleri, sahsi adina Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan. 

Buyurunuz Saym Atilgan. (MHP siralanndan alkislar) 

KURSAT ATILGAN (Adana) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Irak'in kuzeyine Turk Si
lahli Kuwetlerinin smir otesi harekat yapabilmesi igin Hiikiimete yetki veren tezkerenin suresinin 
uzatilmasi uzerine sahsim adina soz almis bulunuyorum. Yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Bizler burada bu goriismeleri yaparken, aldigim bilgiye gore, az once Diyarbakir'da bir polis 
araci tarandi, 1 olii ve 15 yarah var. Gerek sehit olan polisimizin gerekse gegen hafta Aktutiin Kara-
kolunda sehit olan evlatlanmizin aziz ruhu onunde saygiyla egiliyorum, Allah'tan rahmet diliyorum; 
milletimize ve acih ailelerine bassaghgi ve sabirlar diliyorum. Tiirkiye'yi bolmeye yemin etmi§ kanh 
teror orgutiinden ve onun her tiirlii destekgisinden, er veya geg, kahraman evlatlanmizin aziz canla-
rinin hesabinin sorulacagina da inaniyorum. 
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$imdi, degerli milletvekilleri, Turkiye bu teror belasryla yirmi bes yildir ciddi sekilde mucadele 
etmektedir. 1984'ten 2002 ydina kadar Turkiye'de bunun adi teror sorunuydu. Yani, bizim de icinde 
bulundugumuz Hukumet, 2002 yihnda, AKP'nin iktidar oldugu yilda, iktidan devrederken teror Tiir-
kiye'nin giindeminden du§mii§tii; sehit sayisi senede 3'ii, 5'i, gecmeyecek noktalardaydi; olay sayisi 
da yuzde 500, yuzde bin azalmisti. Peki, ne oldu da teror gegtigimiz alti yilda bu kadar siddetli bir 
sekilde artti ve bugun Turkiye'nin en onemli giindem maddesi haline geldi? Degerli milletvekilleri, 
bunun sebebi, bana gore, Milliyetgi Hareket Partisi Grubuna gore, daha onceki biitiin bu iste miica
dele edenler ve siyasi iktidarlar tarafindan bu olayin adi ve teshisi teror problemiyken, 2002 yilmdan 
itibaren bu is biraz kimlik sorunu, biraz hak arama sorunu olarak goriilmeye basjandi ve etnik kim-
likler oksanarak siyaset yapilmanin yolu agildi ve teroriin iimitlenmesine, teror vasitasiyla Tiirki
ye'ye dayatilan isteklerinin halledilebilecegi noktasinda terore prim verildi. Dolayisiyla, az once, 
gerek AKP Grubunun gerekse Hukumet Sozcusiinun konusmalanni dinleyince biraz iimitlendim 
giinkii artik tekrar Turkiye'de bir milli mutabakat §eklinde, bu isin bir teror oldugu noktasinda bir mu
tabakat saglanmaya baslamistir. Aradaki o bes yilhk farkh anlayis... Terorle mucadele edenler ile te-
rorde en onemli enstriimanlardan biri olan siyasi iktidann olaya farkh bakisjnin ayni noktaya gelmis 
olmasindan son derece memnunluk duydugumu da belirtmek isterim. 

Bugiin eli kanh boliicii teror eskiyalan Irak'in iginde bulundugu sartlar nedeniyle Kuzey Irak'ta 
iisleniyor, gegtigimiz yirmi bes yilda da biiyiik oranda Irak'in kuzeyinde uslendiler. Irak'in kuze-
yinde uslenmek ne demek? Orada banndilar, ia§e edildiler, egitim yaptilar, silahlandilar ve firsat bul-
duklan uygun zaman ve zeminde Tiirkiye'ye gegerek Turk askerine pusu kurdular veya miinferiden 
gegerek biiyiik sehirlerde teror eylemleri yapip masum insanlanmizin katledilmesine vesile oldular. 

Tabii, Turk milletini derinden yaralayan ve kahreden, ashnda teroristin siktigi kur§undan daha 
gok, teroristin yaptigi her eylemden sonra gerek medyada gerekse birtakim basinda gergek niyetle-
rini gizleyerek sarf ettikleri soylemler ve eylemlerdir, Tiirk askerine ve milletine olan anlasilmaz 
kinleridir, teroru lanetlemeyen tavirlandir. ibretle izliyorum. Bu millet buyiik bir millettir. Ona iha-
net edenlerin hallerinin ne oldugunu anlamak igin derin ara§hrmalara ihtiyag yoktur. Kafamizi biraz 
kaldinp etrafimiza baktigimiz zaman bu buyiik millete ihanet edenlerin nasil zulumle idare edildik-
lerini, nasil zuliim gektiklerini hep birlikte gormek gayet basittir. 

Bu cografyanm insanlan mazlumdur degerli milletvekilleri, insani degerleri yiiksektir. Bu onurlu 
insanlann tamami, bu cografyada yasayan insanlann tamami bu cumhuriyeti kurmu§tur ve bu biiyuk 
milletin her biri bir ferdidir ve biitiin farkhhklar ile bu cografyadaki tiim bu insanlar milletimizin bir 
pargasidir. Bu cografyanm insanlannin kendine guvenmesi, kendine inanmasi ve birbirine kenetlen-
mesinden baska da gare yoktur. "Ben tiim bu degerlere ragmen birlik ve beraberlik istemiyorum, 
Tiirkiye'yi bolecegim." diyen bolucii eskiyalan saf disi etmek ve inlerini baslanna yikmak igin bu 
tezkere tekrar oniimiize gelmis bulunuyor. 

Gonial ister ki bu tezkere oy birligiyle bu Meclisten gegsin. Ciinkii, oy birligiyle gegtigi zaman, 
bu tezkereye muhatap olanlann, gerek teroristlerin gerekse bu teroristlere destek verenlerin alacagi 
mesajlar vardir ve o mesaj ise Tiirk Silahh Kuwetlerinin ve Turkiye Cumhuriyeti'nin caydinci et-
kisidir. Her tiirlu askeri giiciin ve silahm birincil gorevi hasmim caydirmaktir. Bu tezkereyle Tiirk Si
lahh Kuvvetleri ve Hukumet caydinci bir koz elde edecektir. Caydinlamazsa ve Tiirkiye'yi rahatsiz 
etmeye devam ederlerse caydinlmasina vesile olacak operasyon yapilacaktir. 
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Degerli milletvekilleri, Kuzey Irak'in sinirlanmizin Irak tarafinda kalan kisminin Kuzey Irak yo
netimince veyahut da merkezi hiikumetce veyahut da o bolgedeki isgalci giic olan Amerika Birlesik 
Devletleri tarafindan kontrol edilmesi ve guvenliginin saglanmasi gerekir gercekte. Ancak, niyetler 
ile imkan kabiliyetlerinin ortiismesi gerekir. Irak merkezi ydnetiminin, niyet olsa bile, imkan kabili-
yetleri Kuzey Irak'i kontrol edebilecek noktada degildir veya simrlanmiza yakm daghk bolgeyi kont
rol edebilecek noktada degildir. Amerika Birlesik Devletleri'nin ise Irak'taki onceligi farkhdir. 
Konuyu istihbarat paylasimina getirip isin icinden siynlmi§tir. 

Barzani'nin PKK'ya verdigi destek hepimizce malumdur. Bu destegi kesmesini beklemek fazla 
saflik olur. Her firsatta teroristleri kollayici agiklamalar ve eylemlerde bulunan bolgesel yonetim li-
derinin anlayacagi tek dil kalmistir, o da kuvvettir. Yani Barzani'nin kotii niyetinin degi§mesi ancak 
Tiirk Silahli Kuwetlerinin az once soziinii ettigim caydinci giiciiyle miimkiindiir. Diger bir ifadeyle, 
Tiirk siyasetinin Irak'taki en biiyuk kozu ve argiimam Turk Silahli Kuwetlerinin giiciidiir. iste bu giiciin 
Irak'ta caydinci olmasi igin bu tezkerenin mumkun olan en buyiik oy oramyla gegmesi gerekir. 

Diyebilirsiniz ki: "Barzani neden PKK'ya destek versin?" Bu sahisla 1996 yihnda Suriye'nin 
ba?kenti Sam 'da bir buguk saat goru§en bir kisi olarak soyliiyorum: Yiiz elli yilhk hayalini gergek-
le§tirmek iizere oldugunu diisunmektedir. Yiiz elli yilhk hayalinin bir parga otesine giderek Turkiye 
topraklanni da bu hayaline ve bu riiyasina dahil etmistir, o nedenle kullanmaktadir. Bu hayalci ve riiya 
gdren bolgesel yonetim liderinin ruyasindan uyandinlabilmesinin de en biiyuk etkeni yine Tiirk Si
lahli Kuwetlerinin giicii olacaktir. Onemli olan o giicii iyi kullanmaktir. 

Sunu ifade etmek isterim ki ne Roma'da ne Bizans'ta ne Selguklu'da ne Osmanh'da Giineydogu 
Anadolu Bolgesi'nde boyle bir vurucu kuwet olmamistir. Onemli olan, siyasi iradenin bu vurucu kuv-
veti maharetle ve basiretle kullanma becerisini gostermesidir. Hukumetten bekledigimiz budur. 

Her ne kadar 1 Kasim 2005'te Sayin Basbakammiz ve ABD Baskani Bush'un Washington go-
rii§mesinde PKK ortak diisman ilan edilse de bugiinkii olan islemler, PKK'yla Amerika Birlesik Dev
letleri mucadelesi, sadece ve sadece bir istihbarat paylasimi noktasma indirgenmistir. Miittefikligin 
geregi sadece istihbarat paylasimi degildir ve Turkiye Cumhuriyeti devletinde maalesef bu istihba
rat paylasimi gereginden fazla abartilmistir. Turkiye Cumhuriyeti devletinin bolgede yeteri kadar is
tihbarat unsurlan vardir, yeteri kadar da bilgi ahnmaktadir. Bunun birtakim medya tarafindan 
Turkiye'de bozulan Amerika Birlesik Devletleri imajinm dtizeltilmesi amagh kullanildigini da bu
rada soylemek isterim. Dogru olan, Amerika Birlesik Devletleri'nin bilfiil kontrol ettigi Irak top
raklannda PKK'yla, Tiirkiye'yle birlikte mucadele etmesidir. Kaldi ki Turkiye'nin bolgede yapmis 
oldugu PKK'yla miicadelenin yanm kesilmesi igin gegen yil Hiikiimete Amerika Birlesik Devletleri 
tarafindan yapilan baskiyi hepimiz bilmekteyiz. 

Dolayisiyla, Turkiye'nin, gelinen noktada Kuzey Irak'la ilgili kontrol edilemez araziyi kendi 
giiciiyle kontrol etmekten baska garesi kalmamistir. Turkiye'nin Irak'la olan sinin kontrol edilebilir 
bir sinir degildir ve yanhs bir simrdir. 

Az once soyledim, niyetler ve imkan kabiliyetler bu bolgeyi Tiirkiye'den baska kirnsenin kont
rol edemeyecegi bir noktaya getirmistir. Turkiye'nin, bu simrlari kontrol edebilir bir noktaya otele-
mekten ve oraya yerlestirecegi unsurlarla kendisini rahatsiz eden PKK teroriinii yeteri kadar izole 
etmekten ve yok etmekten baska garesi kalmamistir. Aksi takdirde, az once duydugumuz, yiiregi-
mizde duydugumuz ve milletimizin duydugu acilan birgok defa duymak zorunda kahnz. Dolayi
siyla, Tiirkiye, bu tezkereyle birlikte Kuzey Irak'la ilgili planlanm tekrar gozden gegirmek zorundadir. 
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Degerli milletvekilleri, terorizmle mucadelenin ayrica ekonomik, siyasi ve askeri bacaklan var
dir. Sadece askeri bacakla mucadele etme sonuc almaz. Dolayisiyla, ozellikle terorizmin mali baca-
gimn kinlmasi gerekir. Bugiinku bankacilik sisteminde ve finans sektoriiniin kontrolu ve otomasyonu 
iginde, bu terore, kimlerin, nasil, nerede, ne kadar miktarda yardim ettigini tespit etmek zor degildir. 
Dolayisiyla, Hiikumetin, ozellikle teroristlere yardim kaynaklanni ortaya gikanp bu yardim edenleri 
gerektigi §ekilde cezalandirmalan gerekir. Diger taraftan, terore destek veren siyasilerle ilgili en kisa 
zamanda Mecliste dokunulmazhkla ilgili yeni diizenlemeler getirilmelidir. Dokunulmazlik zirhina 
biiriinerek terore destek vermek bu Mecliste hig kimsenin haddine olmamahdir. 

Diger bir konu ise, son olarak soyleyecegim... 
BENGI YILDIZ (Batman) - Bir an ewel kaldinn dokunulmazhklari. Samar oglam degiliz biz! 
KUR§AT ATILGAN (Devamla) - .. .degerli milletvekilleri, bolgedeki gdger hareketlerinin kont

rol altina ahnmasidir. Ozellikle yurt igindeki teroristler gogerlerden lojistik destek almaktadirlar. is-
teyerek veya istemeyerek bolgedeki gogerler teroristlere destek olmaktadir. O nedenle, gogerlerin 
problemlerinin goziilerek yerle§ik diizene gegmesi igin Hiikumetin bir plan iginde gah§masi gerekir. 
Ciinkii, gogerler, isteyerek ve istemeyerek igerdeki teroristlerin lojistik desteginde onemli bir etken 
olmaktadir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Hukumet ve Meclisimizin bu tezkereye verecegi destegi 
milletin beklentisi dogrultusunda kullanmasim ve kararhhkla kullanmasini, milli bir politika tespit 
etmesini, bir seferberlik anlayisi iginde artik bu belayi basirmzdan kaldirmasini diliyor, hepinizi bu 
duygularla selamhyorum. Ayrica, o bolgede kahraman evlatlanmizin kutsal miicadelelerinde kuv
vet ve ba§an diliyorum. Allah hepsinin omriinii uzun kilsin. 

Hepinize saygilar sunuyorum. (MHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkur ediyoruz Sayin Atilgan. 
Sayin milletvekilleri, sjmdi ig Tuziik'iin 60'inci maddesinin dordiincu fikrasma gore soz iste-

minde bulunan Buyiik Birlik Partisi Genel Baskani Sivas Milletvekili Sayin Muhsin Yazicioglu ile 
Ozgiirliik ve Dayanisma Partisi Genel Ba§kani istanbul Milletvekili Ufuk Uras'a ve Demokratik Sol 
Partiye mensup Eskisehir Milletvekili Tayfun igli'ye de yerlerinden dort dakika olmak sartiyla soz 
verecegim gok kisa. 

Once Sayin Muhsin Yazicioglu, buyurunuz efendim. 
MUHSIN YAZICIOGLU (Sivas) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Tiirkiye'ye yonelik 

olarak devam eden teror faaliyetlerini durdurmak igin sinir otesine asker gondermek iizere Hiiku
mete verilen yetki siiresinin bir yil daha uzatilmasina Biiyuk Birlik Partisi olarak olumlu bakiyoruz. 

Elbette, bu yetkiyi gegmi§te kullanmis olan iktidar bu defa da Meclisimizden alacak. Bugiin 
uzatilacaktir. Ancak, mesele, yetki vermek ve operasyon yapmaktan ibaret degildir. Onemli olan, bu 
ihaneti durdurmak ve yok etmektir. Teror, yaklasik yirmi bes yildir devam ediyor. Bu kadar uzun sii
reli dayanmasi ve devam etmesi, arkasinda uluslararasi giiglerin varligini agikga ortaya koymaktadir. 
Bunun igin, igeride ekonomik, sosyal ve hukuki tedbirler kararhhkla uygulanmaya konulurken, de
mokrasi, insan haklan ve hukukun iistiinlugiinden taviz vermeden teroristle kararh bir mucadele ya
pilrnalidir. Bolgenin issizligi, yoksullugu ve gogiiniin sebebinin PKK oldugu gok iyi bir sekilde bolge 
vatandaslanmiza anlatilmahdir ve okullanmizda teror dersleri verilmeli ve teroriin yakici ve yikici 
yanlan herkese gok iyi bir sekilde ogretilmelidir. 
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Kurt-Turkmen, Alevi-Siinni kardesligi, ortak aidiyet duygusu gelistirilirken, bohicii teror or
gutu ortak diisman olarak kabul edilmelidir. Basta milletvekilleri olmak iizere, Kurt-Turkmen herkes 
PKK'yi teror drgiitu olarak kabul etmeli ve agikga tavir koymahdir.Bir taraftan Mecliste Turkiye 
Cumhuriyeti devletinin iilkesi ve milletiyle boliinmez butiinlugiinden taviz vermeyecegine yemin 
ederken, diger tarafta ihanet odaklanyla birlikte oldugunu gizlemeyen milletvekillerinin varhgi Tiirk 
milletini ciddi sekilde rahatsiz etmektedir. 

Teroriin dis kaynaklan kesilerek lojistik imkanlan kumtulmahdir. Bunun igin tiim ig ve dis odak-
lara karsi etkin ve kesin bir miieyyide uygulanmahdir. Son teror saldinlanni ve sonuglanm milletge 
hazmetmemiz mumkun degildir. Onur kinci bu hareketin karsisinda soylenen gerekgeler daha da kah-
redicidir. Artik milletimiz "uzun vadeli", "sabirh" vesair gibi baslayan sdzleri duymak istememektedir. 

Teroristle mucadele igin sabit karakollar ve duzenli ordu yerine, mobil timler seklinde olusan 
ozel kuwetlerle bu mucadele yiiriitiilmelidir. istihbarat degerlendirmede ciddi bir koordinasyon ku
rulunun olusturulmasi sarttir. Turkiye sadece kendisine ait bir uyduyla ve teknik imkanlarla sinirla-
nmizi kontrol etmelidir ve stratejik is birligi yaptigimiz iddia edilen devletlerle istihbarat paylasimina 
giiven duyulmamahdir. 

Irak sinin fiziki olarak korumaya miisait degildir. Bu sebeple Irak'ta kaygilarimizi giderecek 
bir siyasi otorite olu§ana kadar Irak igerisinde bir guvenlik amagh tampon bolge mutlaka olusturul
mahdir. Bunun igin de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Tesekkur ediyoruz Sayin Yazicioglu. 
Sayin Uras... 
MEHMET UFUK URAS (istanbul) - Saym Baskan, degerli vekiller; "Siyasetgi gelecekte neler 

olacagini soyleyip, sdylenenler gergeklesmeyince de neden olmadigini agiklayan kisidir." derlerdi; 
tereddiitle karsilardim, galiba dogru. Bir onceki tezkereden bugune tam bir yil gegti ve bu bir yilin 
bilangosunu gikarmak, degerlendirmesini yapmak gerekmiyor mu? Bu bir yil boyunca herkes igin goziim 
samlamn goziim olmadigini, denenmisi yeniden deneyerek sonug ahnmayacagim gormek zor mu? 

Turkiye toplumu hamasetten, kan dokiilmesinden ve siddetten bikti. Cumhuriyet tarihi boyunca 
katlanarak buyuyen ve bir bolgeden tiim ulkeye yayilan bir sorunu asmamn yolu daha fazla insanin 
dlmesi olamaz. Cok uzun zamandir biliyoruz ki, Kiirt sorunu tek basina bir asayis sorunu olmadigi 
gibi, yargmin ve askerin gozecegi bir sorun da degildir. O nedenle, guvenlik ugruna demokrasiyi 
feda edecek, demokratik onlemleri kevgire gevirecek adimlar, bugunii ve gelecegi karartmaktan baska 
bir ise yaramiyor. 

Kurt sorunu, Turkiye toplumunun bir sorunudur, goziim yeri Turkiye'dir, goziim bigimi demokra-
tiklesme ve hosgdriidiir, farkh kiiltiirlere saygi gostererek esit yurtta$hk iliskilerinin gelistirilmesidir, 
esit ko§ullarda bir arada yasama iradesinin giiglenmesi ve siddet ortaminin sona erdirilmesidir. Bugiin, 
gdzumsuzliik ve kutuplasmayi artiracak teror eylemlerine ve siddet adimlarina degil, bans ydntem-
lerine, sosyal ve ekonomik onlemlere ihtiyag vardir. 

Simdi gatisma ve siddet egilimleri karsisinda akhselimi savunma giiniidiir. Bu nedenle, Meclis 
gatisi altmda bulunan partilere bir kez daha sesleniyorum: Demokratik agihmlardan iirkmeyelim ve 
uzaklasmayahm. Sabirla demokratik adimlarm atilmasi, sorunun gdziimii igin gerekli zemini yara-
tacaktir. Higbir askeri gerekge bu konuda gerekli olan agihmlan geciktirmeyi mesru kilmaz. Silahli 
bir orgiitun varhgi ve eylemleri devam ederken bu alana iliskin reformlarin yapilmasimn giig 
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olacagina iliskin gerekceleri artik bir kenara birakahm. Benzeri sorunlann yasandigi diinyamn bir
gok iilkesinde reformlann yapilmasi, eylemlerinin sona erdirilmesinden sonraya ertelenerek degil 
paralel bir suregte ele alinmi§tir. Tiirkiye agisindan bu anlayisja hareket edilmesi, daha dogru ve 
sonug ahci olacaktir. Bu yil bir kere daha -gegen yil da soyledik- yine soyliiyoruz: Bu tezkere Tiir
kiye toplumunu demokratikle§tirmeyecektir, bansi saglamayacaktir. Siddetten ve nefretten annmis 
bir toplumu yaratmakta "yurtta bans, dunyada bans" ilkesinden ayrilmamak sagduyunun, akhseli-
min ve vicdamn geregidir. 

Tesekkur ediyorum. (DTP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkurler Sayin Uras. 
Sayin igli... 
H. TAYFUN ICLI (Eskisehir) - Te§ekkur ediyorum Sayin Baskamm. 
Sayin Baskamm, degerli milletvekilleri; tezkereye Demokratik Sol Parti olarak biz de olumlu ba-

kiyoruz ancak biraz evvel Hiikumeti temsil eden Sayin Basbakan Yardimcisi, anladigim kadanyla 
hala. sorunu algilayamamis, ahnganhk gosteriyor. Dis politikada yapilan konusmalann Disisleri Ba
kanhgi kriptolara gegtiginden sdz ediyor. Bugiin sokaktaki gocuklar dahi artik komsumuzun Ame
rika Birlesik Devletleri oldugunu soyliiyor. Hiikumetin 17 Ekim 2007 tarihli tezkere metninde ve 
yeni tezkere metninde de ashnda Hukumet sorunu bir agidan dogru tespit ediyor. Ashnda kendi acz-
lerini de kabul ediyor. 

Degerli milletvekilleri, bakin, uzunca bir siiredir yogun olarak siirdiirdukleri, yani Hiikumetin 
siirdiirdiigii siyasi ve diplomatik girisimlerden Hiikumetin sonug alamadigmi soyliiyor. Onumiizdeki 
mevcut tezkerede de ashnda bu kabul var. Biz sunu soylemiyoruz: Tabii ki terorle miicadelenin bir
gok giigliikleri var ama degerli arkadasjar, 17 Ekimde tezkereyi Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi kabul 
ettikten sonra birgok yabanci basinda Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin aldigi karar ABD'ye meydan 
okuma olarak algilandi ve PKK teror drgiitu bu tezkerenin kabuliinden birkag giin sonra Daghca bas
kinim gergeklestirdi. Yine bu tezkere goriisiilmeye basjanacagi siralarda Aktiitiin Karakoluna yine 
PKK teror orgiitiiniin saldinsi yapildi. 

Biraz ewel Anadolu Ajansindan gegen habere gore, Diyarbakir'da uzun namlulu silahlarla polis 
aracina saldinda bulunulmus, 3 polisimiz sehit olmus, 14 polisimiz yarahymis. 

Degerli arkadasjar, biz sunu soyliiyoruz: Biz Hiikumetin kararh olmasini istiyoruz. 1991 'de bi
rinci Kdrfez Savasi'ndan sonra 36'nci paralelin iistiinde odaklanan, goreklenen PKK teror orgiitiine 
karsi Amerika Birlesik Devletleri nezdinde ve daha sonra da 2003 Korfez Savasi'ndan sonra daha da 
goreklenen, giiglenen PKK teror orgiitiine karsj, Amerika Birlesik Devletleri'ne karsi giiglii bir tavir 
konmasini istiyoruz. Hepimiz biliyoruz, yazildi, gizildi, Saym Basbakanin 5 Kasim 2007'de Ame
rika Birlesik Devletleri'nde yaptigi goriismeleri hepimiz biliyoruz. Irak Birinci Devlet Balkan Yar-
dimcisimn birinci tezkereden sonra basina intikal eden agiklamalarini hepimiz biliyoruz, diyor ki: 
"Istedigimizi aldik." 

Biz, Demokratik Sol Parti olarak kan ve gozyasj dokiilsiin istemiyoruz. Biz bans istiyoruz, biz 
barisjn olabilmesi igin giiglii bir Turkiye istiyoruz. Bunun altini ozellikle gizmek istiyorum. 

Kuzey Irak Bolgesi bir teror yuvasi haline domismiisj. Bakin, tezkerede "Hududu, §iimulu, miktan 
ve zamani Hiikumetge tayin edilecek..." deniliyor, oyle yetki verdik. Peki, birinci tezkereden sonra 
Irak'a yapilan harekatm ne kadar siirede siiriip siirmeyecegini kimler soyledi? Amerika Disisleri Bakani 
Avustralya'dan gelirken Turk Silahh Kuwetlerinin ne zaman gikacagini bize soylemeye baslami§ti. 
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Gozlerimizi kapatmayahm, gergekleri konusalim. Biz bu ulkenin insanlanyiz, Hukumete kis-
kanchkla bakmiyoruz. Teror belasmin bitmesi igin ortak akhn iiretilmesini istiyoruz. Benden once 
konusan gok degerli... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Tesekkur ediyoruz Sayin igli. 
Sayin milletvekilleri, Demokratik Toplum Partisinden Sayin Hasip Kaplan iki dakika yerinden 

soz istemistir, satasma olduguna dair. "Dokunulmazhklann kaldinlmasini isteyerek hedef gosterdi-
ler ve satasma vardir." demistir. 

Yerinden iki dakika soz veriyorum. 
Buyurunuz. (MHP siralanndan guriiltiiler) 
AKIF AKKUS (Mersin) - isim verilmedi ama isim verilmedi. Nereden gikardiniz satasildigim? 
MUSTAFA KEMAL CENGIZ (Canakkale) - Siz veriyorsaniz ustiiniize ahnm! 
HASiP KAPLAN (§irnak) - Susun da cevap verelim. 

V.- SATASMALARA ILiSKiN KONUSMALAR 
/.- Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan 'in, bazi konusmacilarin partisine satasmasi nedeniyle 

konusmasi 

HASiP KAPLAN (§irnak) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; biz bir yandan yiice Mecli-
simizin yuzde 85 farkh temsil kabiliyetine kavustugundan bahisle gergekten burada sorunlan bir
likte gdzmenin olgunlugunu gdstermek ve birbirimize tahammiil etmek zorundayiz ve burada bunlar 
konusulurken sunu agikga ifade edeyim: Bir iki konusmaci bizleri kastederek dokunulmazhklarimi-
zin kaldinlmasini istedi. Biz buradan soz veriyoruz: Kaldinlmasina da gerek yok, isteyen savci -ben 
otuz yilhk hukukguyum, dokunulmazhk zirhina siginmiyorum- gelsin sorgusunu yapsin. Ciinkii ben 
gete kurmadim, banka soymadim, faili meghul cinayet islemedim, dort bin koyii bosaltmadim, bol
gede Hizbullah'i kullanmadim, Ape Musa'yi oldiirmedim, Vedat Aydin'i oldiirmedim, Dogu ve Gii-
neydogu'da o ag kalan bebeklerin, o faili meghul cinayette olen, gighklar atan analann, yavnilarin 
katillerini ben korumadim, Hrant Dink'i dldurmedim, Malatya'yi kana bulamadim, Trabzon'da benim 
il baskanlanm katillerin pe§inde dola§madi. (Giiriilriiler) Boyle bir gergeklik varken bu kiirsiide do
kunulmazhgi kaldinlacak olan kim varsa kamu vicdanina havale ediyorum. Gelin, hepimiz birlikte 
dokunulmazhgimizi kaldirahm... 

BASKAN - Tesekkiir ediyoruz... 
HASIP KAPLAN (Devamla) - ... sadece, sadece kiirsu dokunulmazhgi kalsin. Buyurun, hodri 

meydan! Hukumeti davet ediyorum! 
BASKAN - Tesekkur ediyoruz Saym Kaplan... 
HASiP KAPLAN (Devamla) - Hodri meydan, yalniz kursu dokunulmazhgi kalsin! 
Tesekkiir ediyorum. 
A) TEZKERELER (Devam) 

8.- Tiirk Silahli Kuwetlerinin, Irak'in Kuzeyinden Ulkemize Yonelik Teror Tehdidinin veSaldi-
rilarinin Bertaraf Edilmesi Amaciyla, Sinir Otesi Harekat ve Miidahalede Bulunmak Uzere, Irak 'in 
PKK Teroristlerinin Yuvalandiklari Kuzey Bolgesi ile Mucavir Alanlara Gonderilmesi ve Gorevlen-
dirilmesi icin Turkiye Buyiik Millet Meclisinin 17/10/2007 Tarih ve 903 Sayili Karanyla Hukumete 
Verilen Bir Yillik Izin Suresinin Anayasa'mn 92'nci Maddesi Uyannca 17/10/2008 Tarihinden iti
baren Bir Yil Sureyle Uzatilmasina Dair Basbakanlik Tezkeresi (3/547) (Devam) 
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BASKAN - Sayin milletvekilleri, Basbakanlik tezkeresi uzerindeki goriismeler tamamlanmis
tir. $imdi tezkereyi tekrar okutup oylanniza sunacagim: 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina 
Irak'in kuzey bolgesinde yuvalanmi§ bulunan PKK teror unsurlanndan kaynaklanan ve Tiirk 

halkinin huzur ve giivenligiyle iilkesinin milli birligine, giivenligine ve toprak butiinlugiine yonel-
tilmi? terorist saldinlar ve acik tehdit devam etmektedir. 

Dost ve kardes Irak'in toprak butiinlugiiniin, milli birliginin ve istikrannin korunmasina buyiik 
onem atfeden Turkiye, PKK teroristlerinin Irak'in kuzeyindeki mevcudiyetine ve terorist saldinla-
nna son verilmesini saglamak amaciyla askeri faaliyetlerini basanyla yiiriitmekte, siyasi ve diplo
matik girisimleri ve uyanlanni siirdiirmektedir. 

Tiirkiye'ye yonelik olarak devam eden terorist saldinlar ve tehdide kar§i, terorizmle miicadele-
nin bir parcasi olarak uluslararasi hukuk cercevesinde gerekli tedbirleri almak uzere, hudut, siimul, 
miktar ve zamani Hukiimetce belirlenecek §ekilde, Tiirk Silahh Kuvvetleri unsurlannin, Irak'in ku-
zeyinden ulkemize yonelik teror tehdidinin ve saldirilarimn bertaraf edilmesi amaciyla, sinir otesi ha-
rekat ve miidahalede bulunmak iizere, Irak'in PKK teroristlerinin yuvalandiklari kuzey bolgesi ile 
miicavir alanlara gonderilmesi ve gorevlendirilmesi igin Anayasanin 92 nci maddesi uyannca Genel 
Kurulun 17/10/2007 tarihli ve 903 sayih Karanyla Hiikumete verilen bir yilhk izin siiresinin, 17 Ekim 
2008 tarihinden itibaren bir yil siireyle uzatilmasini Anayasanin 92 nci maddesi uyannca arz ederim. 

Recep Tayyip Erdogan 

Basbakan 
BA§KAN - Sayin milletvekilleri, Basbakanlik tezkeresinin oylamasmin agik oylama seklinde 

yapilmasina dair iki onerge vardir. 
§imdi ilk onergeyi okutup imza sahiplerini arayacagim. 
Liitfen, sayin milletvekillerinden adlari okundugunda burada olduklanni belirtir sekilde ya ayaga 

kalkmalarini ya da ellerini kaldirmalarini rica edecegim. 
Buyurunuz. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina 
3/547 sayih Basbakanlik Tezkeresinin oylamasmin igtiiziik 143. maddesi geregi agik oylama 

yoluyla yapilmasini arz ederiz. 
Saygilarimizla. 

1) Mehmet Sandir, Mersin? Burada. 
2) Oktay Vural, Izmir? Burada. 
3) Ahmet Kenan Tannkulu, Izmir? Burada. 
4) Senol Bal, izmir? Burada. 
5) Beytullah Asil, Eskisehir? Burada. 
6) Abdiilkadir Akcan, Afyonkarahisar? Burada. 

7) Kiirsat Atilgan, Adana? Burada. 
8) Yilmaz Tankut, Adana? Burada. 
9) Necati Ozensoy, Bursa? Burada. 
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10) Kadir Ural, Mersin? Burada. 

11) Erdal Sipahi, Izmir? Burada. 

12) Mustafa Kalayci, Konya? Burada. 

13) Hasan Cah§, Karaman? Burada. 

14) izzettin Yilmaz, Hatay? Burada. 

15) Mehmet Serdaroglu, Kastamonu? Burada. 

16) Ali Torlak, Istanbul? Burada. 

17) Behic Celik, Mersin? Burada. 

18) Osman Durmu§, Kinkkale? Burada. 

19) Ismet Biiyiikataman, Bursa? Burada. 

20) Miimin inan, Nigde? Burada. 

BASKAN - Tesekkur ediyorum. 

Acik oylama igin yeterli imza sahibi vardir. Simdi diger onergeyi de okutup bilgilerinize sunacagim. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Genel Kurulunda goriisiilmekte olan teror tehdidinin ve saldin-
lannin bertaraf edilmesi amaciyla sinir otesi harekat ve miidahalede bulunmak uzere Irak'in kuzey 
bolgesine Tiirk Silahh Kuvvetleri unsurlannin gdnderilmesiyle ilgili Ba§bakanhk tezkeresi oylama
smin Ic Tuziik'iin 143'iincii maddesi geregi acik oylama yontemiyle yapilmasini arz ve teklif ederiz. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina 

1) Nurettin Canikli 

2) Bekir Bozdag 

3) Unal Kacir 

4) Recep Yildinm 

5) Recep Koral 

6) Mehmet Miiezzinoglu 

7) Mehmet Sekmen 

8) Asim Aykan 

9) Fatih Ozturk 

10) Idris Giilliice 

11) Mehmet Ceylan 

12) Ali Kul 

13) Ahmet Yeni 

14) Ahmet Erturk 

15) N. Haluk Ozdalga 

16) Nusret Bayraktar 

(Giresun) 

(Yozgat) 

(istanbul) 

(Sakarya) 

(Istanbul) 

(istanbul) 

(istanbul) 

(Trabzon) 

(Samsun) 

(istanbul) 

(Karabiik) 

(Bursa) 

(Samsun) 

(Aydin) 

(Ankara) 

(istanbul) 
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BASKAN - Agik oylamanin sekli hakkinda Genel Kurulun karanni alacagim. 
Agik oylamanin elektronik cihazla yapilmasini oylanniza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Ahnan karar geregince agik oylama elektronik cihazla yapilacaktir. 
Oylama igin bes dakika siire veriyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapildi) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri (3/547) esas numarah Ba§bakanhk tezkeresinin agik oylama 
sonucunu okuyorum: 

Kullamlan oy sayisi : 529 
Kabul : 511 
Ret : 18 (x) 
Boylece, tezkere kabul olmustur. (AK PARTI, CHP ve MHP siralanndan alkislar) 
Sayin milletvekilleri, on bes dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.57 

(x) Agik oylama kesin sonuglarini gosteren tablo tutanaga eklidir. 

17) Yilmaz Tun? (Bartin) 
18) Sebahattin Karakelle (Erzincan) 
19) Mustafa Unal (Karabiik) 
20) Mehmet Cergi (Manisa) 
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U C U N C U O T U R U M 

A c i l m a Saat i : 19.18 

B A S K A N : Baskan Vek i l i § u k r a n G i i l da l M U M C U 

K A T I P U Y E L E R : H a r u n T U F E K C I ( K o n y a ) , Fatos G U R K A N (Adana ) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyuk Millet Meclisinin 3'uncu Birlesiminin Uciincii 
Oturumunu aciyorum. 

Giindemin "Ozel Giindemde Yer Alacak isler" kismina geciyoruz. 
Bu kismin 1 'inci sirasinda yer alan, kiiresel lsinmamn etkileri ve su kaynaklannin siirduriilebi

lir yonetimi konusunda Anayasa'nin 98'inci, ic Tuzuk'un 104 ve 105'inci maddeleri uyannca ku
rulmus bulunan (10/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) esas numarali Meclis Arastirmasi 
Komisyonu Raporu uzerindeki genel gorusmeye kaldigimiz yerden devam edecegiz. 

V I . - K A N U N T A S A R I V E T E K L I F L E R I I L E K O M I S Y O N L A R D A N 

G E L E N D I G E R I § L E R 

A) KOMISYONLARDAN GELEN DlGER ISLER 

I.- Kirklareli Milletvekili Tansel Bans ve 29 Milletvekilinin, Antalya Milletvekili Tayfur Siiner 
ve 21 Milletvekilinin, Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit ve 21 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili 
Mehmet Sandir ve 22 Milletvekilinin, Konya Milletvekili Ozkan Oksiiz ve 21 Milletvekilinin, Usak Mil
letvekili Nuri Uslu ve 21 Milletvekilinin, Kirklareli Milletvekili Ahmet Gokhan Sancam ve 20 Mil
letvekilinin, Izmir Milletvekili Oktay Vural ve 19 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel 
ve 33 Milletvekilinin, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 32 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal 
Demirel ve 27 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Riza Ozturk ve 24 Milletvekilinin, Kuresel lsin
mamn Etkileri ve Su Kaynaklannin Surdurulebilir Yonetimi Konusunda Meclis Arastirmasi Acilma
sina Iliskin Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17) (S. Sayisi: 138) 

BASKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmi§tir. 
Alinan karar geregince sozlii soru dnergelerini g6rii§miiyor ve giindemin "Kanun Tasan ve Tek-

lifleri ile Komisyonlardan Gelen Diger isler" kismina geciyoruz. 
1 'inci sirada yer alan, Hatay Milletvekili Mustafa Ozturk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yilinda is

tanbul Sehrinde Yapilacak Besinci Diinya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi Ka
nununa Bir Gecici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Cevre ile Plan ve Biitge Komisyonu 
Raporu'nun g6rii§melerine basliyoruz. 

B) KANUN TASARI VE TEKLIFLERI 

/.- Hatay Milletvekili Mustafa Ozturk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yihnda Istanbul Sehrinde Ya
pilacak Besinci Diinya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi Kanununa Bir Gegici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Cevre ile Plan ve Biitge Komisyonlan Raporlan (2/182) 
(S. Sayisi: 214) (x) 

(x) 214 S. Sayih Basmayazi Tutanaga eklidir. 
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BASKAN - Komisyon? Burada. 

Hukumet? Burada. 

Komisyon raporu 214 sira sayisiyla bastinlip dagitilmistir. 

Teklifin tiimu uzerinde gruplar adina ilk soz Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun. 

Usak Milletvekili Osman Coskunoglu soz istemistir. 

Buyurunuz Sayin Coskunoglu. (CHP siralanndan alkislar) 

Siireniz yirmi dakikadir. 

CHP GRUBU ADINA OSMAN COSKUNOGLU (Usak) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 

Degerli milletvekilleri, gelecek sene istanbul'da toplanacak olan Besinci Diinya Su Forumuna 
ili§kin bir kanun teklifini goriismek iizere Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun gdrii§lerini ve kendi go-
riisjerimi bildirmek icin huzurunuzdayim. 

Gelecek sene yapilacak olan Besinci Diinya Su Forumu, yaklasik 20 bin kisinin katihminin ger-
ceklestirilecegi onemli bir toplantidir. Onemi bunun, su konusunun dzellikle bugiinlerde, bu yillarda 
oniimiizde olan kuresel isinma nedeniyle sicak bir konu, onemli bir konu olmasindan kaynaklaniyor; 
oneminin bir diger nedeni de cok genis ve etkin bir katilimci grubunun beklenmesidir, yaklasik 20 
bin kisjnin katihmi bekleniyor. Bunlar, devlet baskanlanndan, parlamenterlerden, hukumet gorevli-
lerinden ve konunun uzmanlarindan olusuyor. Bu bakimdan 90k onemli. Bdylesine onemli bir top-
lantinin Turkiye'de olmasi elbette bizim igin kivang vericidir ama kivancin otesinde bazi 
sorumluluklar yiiklemektedir. 

Simdi, dniimiizdeki sira sayisi 214'iin gerekgesinin son cumlesi yadirgatici. Ne diyor son ciim-
lede: "Besinci Dunya Su Forumu organizasyonunun gergeklesme surecinde iilkemize ekonomik ve 
sosyal getirisinin yuksek olmasi, en az yiizden fazla iilkeden Devlet Baskani, Bakan, Parlamenter ve 
Yerel Ydneticiler yani sira su ile ilgili katihmcilann istirakiyle de medyanin ilgisinin gekilmesi ve 
boylece Turkiye'nin tamtiminin yapilmasi saglanmis olacaktir." 

Umuyorum sadece Turkiye'nin tamtilmasi degil, bu Dunya Su Forumunda iginde bulundugumuz 
kuresel lsinmanin da daha da sikintih hale getirdigi kurakhk donemlerinin ve suyun dnemini daha iyi 
anlamamizi, takdir etmemizi saglayacak bir toplanti olacaktir. Ben ozellikle bu konuya deginmek 
istiyorum. 

Su gergegi bastan saptayahm: Tiirkiye'de, birgok konuda oldugu gibi, sanayi politikasi yok, 
bilim-teknoloji politikasi yok, su politikasi da yoktur. Su politikasi yoktur. Umuyorum bu toplanti bizi 
bir su politikasi -kuresel isinma da zaten kapimizda- hazirlama yonunde bir tesvik niteligi saglar. Bu 
toplantinin ana hedefi, resmen yazildigi sekliyle, su igin farkhhklann birlestirilmesi. ingilizce ta-
birde "koprii" kavrami kullanilmis. Farkh gruplar ve gorusler arasinda bir koprii kurma temasi iize
rine ve ana hedefi uzerine. 

Su konusunda ne gibi farkhhklar var? Bunlann iginde, bu zaman igerisinde ve su anda Tiirki
ye'yi en yakindan ilgilendirdigini diisiindugiim bir farkhhk uzerinde durmak istiyorum, 0 da suyu 
nasil degerlendirdigimiz ile ilgili: Su ticari bir mal midir? Ekonomik ve ticari, yani piyasada fiyati-
nin belirlenecegi bir mal midir, yoksa kamusal bir iiriin, kamusal hizmet amacini yerine getirmek 
igin bir iiriin miidiir? 
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Simdi, dunyada 1992 yihna kadar su kamusal bir urun olarak kabul edilirdi. 1992 bir doniisii-
mun, yani kamusal iiriin degil de ticari bir mal anlayisma kuresel veya belli iilkelerdeki doniisiimiin 
milat yilidir. O yd irlanda'nm Dublin sehrinde Uluslararasi Su ve Cevre Konferansi diizenlendi, yine 
ayni yil Brezilya'nin Rio kentinde Kalkinma ve Cevre Konferansi diizenlendi. Bu iki konferans suyu 
bir ticari iiriin olarak tanima yonunde ilk adimlann atildigi konferanslardir. Arkasindan 1997'de Bir
lesmis Milletlerin bir ozel oturumunda su yonetimindeki yeni anlayis yavas yavas netlesmistir. Birles
mis Milletlerin bu toplantisinda ug madde one gikmaktadir. Birincisi: Sinir asan nehir havzalannda 
-bizi, Tiirkiye'yi gok yakindan ilgilendiren bir konu- havza yonetimi sisteminin esas ahnmasi. Cografi 
veya ulusal sinirlann degil, havza sinirlannin ve havza yonetiminin esas ahnmasi. tkincisi: Suyun arza 
gore ozel sektorce yonetiminin esas ahnmasi. iste, 1992'de baslayan anlayis burada bir kez daha per-
ginleniyor. Ugiinciisii: Su kaynaklannin global ticaret kurallanna gore isletilmesi. Bu ug ilke 2002'de 
Rio'daki bir toplantida tekrar perginlenmistir ve ayni yil, 2002 Tiirkiye'nin su sektorunde hizla di$a 
agilmaya basladigi bir yd olmustur, ulus otesi su sirketlerinin yerli su sirketlerini devralarak piyasaya 
girmeye basladigi yd olmustur. Diinya Bankasi da kredilerini buna gore diizenlemeye baslamistir. 

Tiirkiye'de daha sonra, 2004 yihnda gikanlan ve ilging bir sekilde 5 Haziran 2004'te yururluge 
giren, yani Diinya Cevre Giinii'nde yuriirliige giren 5177 sayih Maden Kanunu ile yapilan degisik
likler Turkiye'de devletin su konusundaki etkisini giderek azaltma yonunde ve suyu giderek daha gok 
bir ticari meta olarak isletmecilerin eline birakmaktadir. Ornegin, maden isletmelerine... Belli su 
havzalan da madencilik faaliyetlerine agildi, igme ve kullanma suyu rezervuarinm maksimim su se-
viyesi noktasindan 1 kilometrelik mesafeden itibaren madencilik faaliyetlerine olanak saglandi. CED 
yapilmadan verilen arama izinleri konusu vardir ve diger maddeleriyle maalesef 2004 yihnda gika
nlan bu 5177 sayih Maden Kanunu, Hiikumetin su konusundaki politikalannin somut belirtisi ol
mustur, daha gok suyu korunmasi gereken kit bir iiriin, devletin kontrolu altinda kamunun hizmetine 
sunulacak bir meta olmaktan gikanp ticari bir iiriine doniistiirmek igin atilan adimlardan biridir. 

Bu adimlardan bir digeri de gegen sene Saym Enerji Bakaninin yapmis oldugu bir agiklamadir 
Edirne ile ilgili ve ondan sonra gelen tepkiler Edirne'de... Evet, Sayin Hilmi Giiler gegen yaz akar-
sulann isletme hakkim yap-islet-devret modeliyle satmayi planladiklan, akarsulan satmayi planla-
diklanm agiklamis ve arkasindan kiyamet kopmustu. 

Degerli arkadaslar, su konusunda piyasayi egemen kilmak -vurguluyorum- sadece piyasayi ege-
men kilmak yanhstir ve bu Besinci Diinya Su Forumunda da genellikle bu konuda bir egilim oldugu 
anlayisi gelistigi igin bende -izliyorum neler oldugunu, konulan, katihmcilari ve gegmisini- bu ko
nuda sizleri uyarmak istiyorum. 

Simdi, Diinya Bankasinin gesitli arastirmalan var. Suyun ozellestirildigi yerlerde su ne oldu, 
bunlarin aynntilanna girmeden, ben size somut bazi orneklerle neler olabilecegi hakkinda fikir ve-
reyim. Once kendi segim bolgemden baslayayim: U$ak. 

Ben aslen Usak'in Yenisehir koyundenim. Gediz Nehri Yenisehir koyiiniin dibinden akar ve 
Gediz Nehri'nin suyunu igerdik biz, iginde yiizerdik, bahk avlardik. $imdi ayagimizi sokmaya kor-
kanz. Neden? Organize sanayi in$a edildi. Daha yeni, o da bir dis baski sonucu, mahm ihrag ede-
meyecegini anlayinca bir antma tesisi yapildi. Fakat hala sorunlu, hala daha gegen ay bahklar olu bir 
Sekilde yiizer bulundu Gediz Nehri'nde. Ne ugruna bu? Sanayilesmek ugruna. §imdi burada konuyu 
tanm mi, sanayi mi diye bir ikileme getirmenin anlami yoktur. Hem tanm hem sanayi. Sanayi ugruna 
tanmi baltalamak yanhstir. Bunu ifade etmeye gahsiyorum. ikisi arasinda bir tercih yok. Dogru dii-
riist politikalarla, uygulanacak dogru diiriist politikalarla bu saglanabilir. 
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Bir diger ornek: Menderes havzasina giden bir gay, yine Usak'tan kaynaklanan, karma organi-
zedeki dericilerin kirletmesi sonucunda son derece kotii durumdaydi. Aritma yapildi. O antmanin ma
liyeti ayda 200 milyar civannda. Karma organizeye dericiler tasinmak zorunda birakildi. O nedenle 
bir masrafa girdiler, maliyete girdiler fakat 70-80 kilometre ileride, Usak dismdaki bazi ilgelerimizde 
hala etrafi kirleterek deri iiretiliyor. Simdi, burada bir de haksiz rekabet var. U§ak'ta iiretirsen aritma 
tesisinin maliyetine katlanacaksin, Usak'in disina ciktigin zaman etrafi kirleterek iireteceksin, yasa-
lara ragmen. Simdi bunlar uygulanan yanhslar. 

$imdi, ciddi bir su politikasi kullanilmamasi, olmamasi, bu gibi sorunlar -su politikasi deyince 
sadece su saglamak degil tabii- gevre ve suyun antilmasi konulannda ve bunun sanayi politikala-
nyla, tanm politikalanyla iliskilendirmeden yapilacak, oyle giinliik kararlarla ele alinacak bir konu 
degil. 

Kisa bir dzet: Sizlere oneririm buna bakmamzi giinkii Arjantin'den bir ornek verecegim simdi. 
Diinya Bankasi, Buenos Aires, Arjantin'in baskentinde yapilan su sebekesi dzellestirmesini ornek ba
san ilan etmisti, ornek basan, bu 6zelle§tirmeyi... 1993'te oldu, Carlos Menem yonetiminde. Ondan 
sonra -tabii bunu bir yabanci sirket aldi- sirket once kadroyu daraltti, ardindan tarifeleri yiikseltti. 
2001'deki ekonomik krizde Arjantin pesosunda, parasinda gok biiyiik bir deger kaybi olunca yuklii 
bir zam daha kondu suya. Artik bu piyasada bir iiriin. Piyasada kar amaci, kar maksimizasyonu gii-
debileceginiz bir iiriin. Onun igin yiiklti bir zam daha kondu. Ondan sonra Arjantinli buna isyan etti 
ve 2006'da hukumeti degistirdi ve ozellikle bu konu nedeniyle o hiikiimeti degistirdigi yaygin ola
rak iddia edilir. 

Degerli arkadaslar, baska ornekler de var. Biraz once Edirne'den bahsettim. Hindistan'da da bir 
akarsu ozellestirildi. Bakin, Hindistan'da akarsu ozellestirildikten sonra, simdi insanlann o kaynak-
tan yararlanmalari bir yana, hayvanlarm su igmesi bile yasak. Kiyi boyunca mevzilenmi§ gorevliler, 
yaklasana silah dogrultuyorlar Hindistan'daki uygulamada. Baska... Turkiye'nin gesitli yerlerinde de 
goletlerimizi o §ekilde kullanarak bu gibi sorunlar yasiyoruz. 

Degerli arkadaslar, bunu bir firsat bilelim, suyun sadece ticari bir meta olarak degil, gok onemli 
ve dnemi kahci -yani ben suyun onemini anlatmaya gerek gormiiyorum- bir sey, yiiz yil sonra da bin 
yil sonra da, tipki yiiz yil, bin yil, binlerce yil once oldugu gibi, su yasam igin, hijyen igin, her sey 
igin son derece onemli bir iiriindiir, bunu basit bir ticari meta olarak gormemek gerekir. 

Nitekim, bu toplanti, forum, Besinci Diinya Su Forumu, siyasileri, devlet baskanlanndan parla-
menterlere kadar yerel yoneticileri ve uzmanlan bir araya getirirken goniil arzu ederdi ki sivil top
lum orgiitlerinin ve meslek kuruluslanmn da bu konuda katkilan ahnsin. Oysa insaat Miihendisleri 
Odasi, ust orgiit olan Turkiye Mimar ve Miihendis Odalari Birligi, birisi 2006'da, birisi 2008'de, 
Mart 2008'de olmak iizere iki kongre diizenlemistir bu su politikalanni gelistirmek igin. Bu kongre-
lerde konular tartisilmi$tir fakat bu kuruluslar maalesef Besinci Diinya Su Forumu surecinin disinda 
birakilmistir. $imdi, onlar da sadece TMMOB, Turkiye Mimar ve Miihendis Odalari Birligi degil, 
kirk kadar zannedersem, diger sivil toplum drgiitleriyle alternatif bir su forumu diizenliyorlar. Sos
yal hareketleri bu sekilde dislayan bir Diinya Su Forumu olmamahydi. 

Degerli arkadaslar, son olarak, su konusunu ele ahrken, su politikalanni ele ahrken tanm, tarimda 
mesela teknolojiyi ele almamak, teknolojiyi disanda birakmak mumkiin degil. 10 misli, yani 10 de-
kardan alinacak urunu dogru sulamayla 1 dekardan almak mumkun. Bunlan biliyoruz, bunlar sap-
tanmistir. Tarimda zaten sikintidayiz. 
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Simdi, damlama su. Hiikumetin dogru bir karan var, damlama sulama igin ve yagrnurlama igin 
tesviki var tarimda kullanilmasi uzerine. Fakat bu teknolojileri kim gelistirdi? Bir bakin, bu tekno
lojileri, Turkiye'nin simdi satin aldigi -ithalatimiz pathyor diyoruz- bu teknolojileri kim gelistirdi? 
Israil. Neden? Kurak, kiiguk bir iilke. Kurak, suya ihtiyaci var, teknolojisini gelistirmis, diinyaya sa-
tiyor. Bu, oniimiizdeki gerek gevre sorunlan nedeniyle, gerekse su kaynaklanmizin gelistirilmesi igin 
bizim almamiz gereken onemli derslere sadece su zaman sinin igerisinde verebilecegim bir ornek-
tir. Bu da politikalarimizin igerisinde olmah ve bu Forum'dan Turkiye su ile ilgili teknolojileri ge-
listirmek igin belli bir tesvik anlayisina, belli bir teknoloji politikasina girmeli. Oysa biz daha yeni 
bir ARGE destek yasasi gikardik. Yine ulufe dagitir gibi tesvik dagitihyor. Higbir oncelik, higbir 
strateji, higbir politika yok; kim, hangi sektor, hangi konu olursa olsun ARGE igin destek veriliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Saym Coskunoglu, liitfen sozuniizii tamamlayiniz. 
OSMAN CO§KUNOGLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayin Baskan. 
Elbette ARGE igin destek verilmesini gdniilden, yiirekten destekliyoruz fakat bunun ciddi bir po-

litikayla, rastgele, ulufe dagitir gibi degil. Piyasa diizenler, biz verelim. Sadece piyasa diizenler an
layisina bu isi birakmak yanhstir. 

Saym Bakanin TUSIAD'in raporu uzerine, su ile ilgili raporu uzerine agiklamasmdan ahyorum, 
eger gazetede giktigi gibi konu§tuysa. 50 milyar dolarlik bir yatinm pastasi oldugunu Saym Bakan 
ifade etmis. Bu 50 milyar dolarlik yatinm pastasini ona buna peske? gekmeden once su andaki diin
yadaki krizin, ekonomik krizin bize dis kaynaklardan... O likidite bollugu donemi bitti artik, oyle fon 
bularak... 

Dis kaynaklardan para bulmamizin ne kadar zor oldugunun bilincinde olarak daha ciddi politi
kalar geli§tirilmesini umar, hepinize saygilar sunanm. (CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkiir ediyoruz Sayin Coskunoglu. 
Sayin milletvekilleri, gahsma siiremizin sonuna yaklasiyoruz. Bir grup adina konusma daha 

yirmi dakika surecegi igin ya devami ya da kesilmesi yonunde oylanniza sunuyorum. Devam 
edilmesini... 

K. KEMAL ANADOL (Izmir) - Keselim efendim. 
BASKAN-Peki. 
Kesilmesini isteyenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Cahsma siiremizin sonuna geldigimiz igin, kanun tasan ve tekliflerini sirasiyla goriismek igin 9 

Ekim 2008 Persembe giinii saat 15.00'te toplanmak iizere birle?imi kapatiyorum. 

Kapanma Saati: 19.42 
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8 . 10 . 2008 

1.- A n a y a s a n i n 92 nc i maddes i u y a n n c a G e n e l K u r u l u n 17/10/2007 tar ih l i v e 903 say i l i K a r a n y l a H u k u m e t e 
ve r i l en b i r y i l l i k iz in su res in in , 17 E k i m 2008 ta r i h i nden i t ibaren b i r y i l s i i rey le uza t i lmas ina i l isk in B a s b a k a n l i k 
T e z k e r e s i n e ve r i l en o y l a n n sonucu : 

O y l a m a Saati 18.48 
S i r a Say i s i 3/547 
U y e Sayis i 550 
Kabu l Edenler 497 
Reddedenler 18 
Cek imser ler 0 
Mi ikerrer O y l a r 14 
T o p l a m 529 
A c i k Uye l i k le r 3 K a b u l ed i lmis t i r . 

I l i S o y a d i A d i Pa r t i O y u 

Adana Ati lgan Kiirsat M H P Kabu l 

Adana Celik Omer A K Parti Kabu l 

Adana Erbatur Nevingaye C H P Kabu l 

Adana Firat Dengir Mir Mehmet A K Parti Kabu l 

Adana Gurkan Fatos A K Parti Kabu l 

Adana Guve l Hulusi C H P Kabu l 

Adana Kirisci Vahit A K Parti Kabu l 

Adana Kuciikaydin A l i A K Parti Kabu l 

Adana Seyhan Tacidar C H P Kabu l 

Adana Tankut Y i lmaz M H P Kabu l 

Adana Oniivar Necdet A K Parti Kabu l 

Adana Varh Muharrem M H P Kabu l 

Adana Vural Mustafa DSP Kabu l 

Adana Y i l d i n m Recai M H P Kabu l (Milk.) 
Adiyaman Ayd in Ahmet A K Parti Kabu l 

Ad iyaman Erdogan Mehmet A K Parti Kabu l 

Ad iyaman Giirsoy Sevket A K Parti Kabu l 

Ad iyaman Kose Sevket C H P Kabu l 

Ad iyaman Kutlu Fehmi Hiisrev A K Parti Kabu l 

Afyonkarahisar Acba Sait A K Parti Kat i lmadi 

Afyonkarahisar Akcan Abdiilkadir M H P Kabu l 

Afyonkarahisar Asian Zekeriya A K Parti Kabu l 

Afyonkarahisar Aydogan Halil A K Parti Kabu l 

Afyonkarahisar Eroglu Veysel A K Parti Kabul 

Afyonkarahisar Koca Ahmet A K Parti Kabu l 

Afyonkarahisar Onlutepe Halil C H P Kabu l 

Agr i A h r Mehmet Hanefi A K Parti Kabu l 

A g n Aydemi r Abdulkerim A K Parti Kabu l 

A g n Ery i lmaz Yasar A K Parti Kabu l 

Agr i Kava Cemal A K Parti Kabu l 

A g n Kotan Fatma Salman A K Parti Kabu l 

Amasya Erdemir Avn i A K Parti Kabu l 

Amasya Gui le A k i f A K Parti Kabu l 

Amasya Unsal Hiiseyin C U P Kabu l 

Ankara Akinci Zekeriya C H P Kabu l 

Ankara A k s o y Bekir M H P Kabu l 

Ankara Asan Askin A K Parti Kabu l 

Ankara Atalay Besir A K Parti Kabu l 

Ankara Ates Y i lmaz C H P Kabu l 

Ankara Babacan A l i A K Parti Kabu l 

Ankara Baytok Nesrin C H P Kabu l 

Ankara Bingol Tekin C H P Kabu l 

Ankara Boliikbasi Ahmet Deniz M H P Kabu l 
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ili Soyadi Adi Parti Oyu 

Ankara Caglayan Mehmet Zafer AK Parti Kabul 
Ankara Cicek Cemil AK Parti Kabul 
Ankara Dagi Zeynep AK Parti Kabul 
Ankara Denemec Reha AK Parti Kabul 
Ankara Erdem E§ref CHP Katilmadi 
Ankara Gedikli Biilent AK Parti Kabul 
Ankara Hahci Mehmet Emrehan DSP Kabul 
Ankara Ipek Haluk AK Parti Kabul 
Ankara iyimaya Ahmet AK Parti Kabul 
Ankara Kapusuz Salih AK Parti Kabul 
Ankara Kayatiirk Burhan AK Parti Kabul 
Ankara Koca Faruk AK Parti Kabul 
Ankara Okay Hakki Suha CHP Kabul 
Ankara Ozcan Mehmet Zekai AK Parti Kabul 
Ankara Ozdalga Nazmi Haluk AK Parti Kabul 
Ankara Pacaci Mustafa Cihan MHP Kabul 
Ankara Pehlivan Miicahit DSP Kabul 
Ankara Sav Onder CHP Kabul 
Ankara Turkey Yildinm Tugrul MHP Kabul (Milk.) 
Ankara Yazicioglu Mustafa Said AK Parti Kabul 
Antalya Anci Abdurrahman AK Parti Kabul 
Antalya Badak Sadik AK Parti Kabul 
Antalya Baykal Deniz CHP Kabul 
Antalya Cavusoglu Mevlut AK Parti Kabul 
Antalya Collii Hiisnii CHP Kabul 
Antalya Emek Atila CHP Kabul 
Antalya Giinal Mehmet MHP Kabul 
Antalya irbec Yusuf Ziya AK Parti Kabul 
Antalya Kaptan Osman CHP Kabul 
Antalya Siiner Tayfur CHP Kabul 
Antalya Sahin Mehmet Ali AK Parti Kabul 
Antalya Toskay Tunca MHP Kabul 
Antalya Yildiz Huseyin MHP Kabul 
Artvin Arifagaoglu Metin CHP Kabul 
Artvin Colak Ertekin AK Parti Kabul 
Aydin Atay Mehmet Fatih CHP Kabul 
Aydin Cercioglu Ozlem CHP Kabul 
Aydin Erdem Mehmet AK Parti Kabul 
Aydin Erturk Ahmet AK Parti Kabul 
Aydin Koc Atilla AK Parti Kabul 
Aydin Kumcuoglu Ertugrul MHP Kabul 
Aydin Taner Recep MHP Kabul 
Aydin Uzuninnak Ali MHP Kabul 
Bahkesir Akba? Ayse AK Parti Kabul 
Bahkesir Aydogan Ergun CHP Kabul 
Bahkesir Bulut Ahmet Duran MHP Kabul 
Bahkesir Ozgiin ismail AK Parti Kabul 
Bahkesir Oztaylan Mehmet Cemal AK Parti Kabul 
Bahkesir Pazarci Huseyin DSP Kabul 
Bahkesir Sali Ali Osman AK Parti Kabul 
Bahkesir Ugur Ahmet Edip AK Parti Kabul 
Bilecik Poyraz Fahrettin AK Parti Kabul 
Bilecik Tiiziin Ya$ar CHP Kabul 
Bingol Ataoglu Kazim AK Parti Katilmadi 
Bingol Cojkun Yusuf AK Parti Kabul 
Bingol Yilmaz Cevdet AK Parti Kabul 
Bitlis Ergezen Zeki AK Parti Kabul 
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iu Soyadi Adi Parti Oyu 

Bitlis Karabas Mehmet Nezir DTP Red 
Bitlis Kiler Vahit AK Parti Kabul 
Bitlis Tasar Cemal AK Parti Kabul 
Bolu Coskunyurek Yuksel AK Parti Kabul 
Bolu Metin Fatih AK Parti Kabul 
Bolu Yilmaz Metin AK Parti Kabul (Miik.) 
Burdur Alp Mehmet AK Parti Kabul 
Burdur Ozcelik Bayram AK Parti Kabul 
Burdur Ozkan Ramazan Kerim CHP Kabul 
Bursa Buyukataman ismet MHP Kabul 
Bursa Candemir Celik Canan AK Parti Kabul 
Bursa Cakmak Hayrettin AK Parti Kabul 
Bursa Celik Faruk AK Parti Kabul 
Bursa Demirel Kemal CHP Kabul 
Bursa Homris H. Hamit MHP Kabul 
Bursa Karapasaoglu Mehmet Altan AK Parti Kabul 
Bursa Kizilcikli Sedat AK Parti Kabul 
Bursa Koyuncu Ali AK Parti Kabul 
Bursa Kul Ali AK Parti Kabul 
Bursa Ocakden Mehmet AK Parti Kabul 
Bursa Oymen Onur Basaran CHP Kabul 
Bursa Ozensoy Necati MHP Kabul 
Bursa Ozer Abdullah CHP Kabul 
Bursa Tuncak Mehmet AK Parti Kabul 
Bursa Tutan Mehmet Emin AK Parti Kabul 
Canakkale Cengiz Mustafa Kemal MHP Kabul 
Canakkale Danis Mehmet AK Parti Kabul 
Canakkale Kusku Mujdat AK Parti Kabul 
Canakkale Kuciik Ahmet CHP Kabul 
Cankin Akman Nurettin AK Parti Kabul 
Cankiri Bukan Ahmet MHP Kabul 
Cankin Kiniklioglu Suat AK Parti Katilmadi 
Corum Aydogmu? Ahmet AK Parti Kabul 
Corum Bagci Cahit AK Parti Kabul 
Corum Giinday Dervis CHP Kabul 
Corum Kafkas Agah AK Parti Kabul 
Corum Yildinm Murat AK Parti Kabul 
Denizli Ayhan Emin Haluk MHP Kabul 
Denizli Ekici Mithat AK Parti Kabul 
Denizli Ercelebi Hasan DSP Kabul 
Denizli Erdogan Mehmet Salih AK Parti Kabul 
Denizli Ertemiir Ali Riza CHP Kabul 
Denizli Kavaf Selma Aliye AK Parti Kabul 
Denizli Yuksel Mehmet AK Parti Kabul 
Diyarbakir Arslan M. ihsan AK Parti Kabul 
Diyarbakir Arzu Kutbettin AK Parti Kabul 
Diyarbakir Asian Osman AK Parti Kabul 
Diyarbakir Birdal Akin DTP Katilmadi 
Diyarbakir Demirtas Selahattin DTP Katilmadi 
Diyarbakir Eker Mehmet Mehdi AK Parti Kabul 
Diyarbakir Kisanak Gultan DTP Katilmadi 
Diyarbakir Kurt Abdurrahman AK Parti Kabul 
Diyarbakir Merdanoglu Ali ihsan AK Parti Kabul 
Diyarbakir Tugluk Aysel DTP Katilmadi 
Edirne Budak Necdet AK Parti Kabul 
Edirne Cakir Rasim CHP Kabul 
Edirne Pacanz Bilgin CHP Kabul 
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Edime Uslu Cemaleddin MHP Kabul 
Elazig Cetinkaya Mehmet Necati AK Parti Kabul 
Elazig isbasaran Feyzi AK Parti Kabul 
Elazig Ozturk Tahir AK Parti Kabul 
Elazig Septioglu Faruk AK Parti Kabul 
Elazig Yanilmaz Hamza AK Parti Kabul 
Erzincan Karakelle Sebahattin AK Parti Kabul 
Erzincan Tinastepe Erol CHP Kabul 
Erzincan Yildinm Binali AK Parti Kabul 
Erzurum Akdag Recep AK Parti Kabul 
Erzurum Aksak Muhyettin AK Parti Kabul 
Erzurum Aydin Saadettin AK Parti Kabul 
Erzurum Dagci Gighk Fazilet AK Parti Kabul 
Erzurum Ertugay Zeki MHP Kabul 
Erzurum Gulyurt Muzaffer AK Parti Kabul 
Erzurum Kavaz ibrahim AK Parti Kabul 
Eski$ehir Asil Beytullah MHP Kabul 
Eski$ehir tcli Huseyin Tayfun DSP Kabul 
Eskisehir Mercan Hasan Murat AK Parti Kabul 
Eskisehir Ozturk Emin Nedim AK Parti Kabul 
Eskisehir Sonmez Fehmi Murat CHP Kabul 
Eskisehir Unakitan Kemal AK Parti Kabul 
Gaziantep Agyiiz Yasar CHP Kabul 
Gaziantep Durdu Mahmut AK Parti Kabul 
Gaziantep Ekici Akif CHP Kabul 
Gaziantep Erdogan Mehmet AK Parti Kabul 
Gaziantep Mazicioglu Halil AK Parti Kabul 
Gaziantep Miiftiioglu Ozlem AK Parti Kabul 
Gaziantep Ozdemir Hasan MHP Kabul 
Gaziantep Sari Mehmet AK Parti Kabul 
Gaziantep Sahin Fatma AK Parti Kabul 
Gaziantep Simsek Mehmet AK Parti Kabul (Miik. 2 ) 
Giresun Canikli Nurettin AK Parti Kabul 
Giresun Karaibrahim Esref CHP Kabul 
Giresun Ozkan Murat MHP Kabul 
Giresun Sonmez H. Hasan AK Parti Kabul 
Giresun Temiir Ali AK Parti Kabul 
Gumii§hane Aydin Kemalettin AK Parti Kabul 
Gumu$hane Dogan Yahya AK Parti Kabul 
Hakkari Geylani Hamit DTP Red 
Hakkari Ozbek Abdulmuttalip AK Parti Kabul 
Hakkari Zeydan Riistem AK Parti Kabul 
Hatay Cay Fuat CHP Kabul 
Hatay Cirkin Suleyman Turan MHP Kabul 
Hatay Durgun Gokhan CHP Katilmadi 
Hatay Ergin Sadullah AK Parti Kabul 
Hatay Kahya Abdiilhadi AK Parti Kabul 
Hatay Karasayar Orhan AK Parti Kabul 
Hatay Ozturk Mustafa AK Parti Kabul 
Hatay §anverdi Fevzi AK Parti Kabul 
Hatay Yazar Abdulaziz CHP Kabul 
Hatay Yilmaz izzettin MHP Kabul 
Isparta Bilgic Siireyya Sadi AK Parti Kabul 
isparta Coskuner Mevlut CHP Kabul 
Isparta Dilek Mehmet Sait AK Parti Kabul 
Isparta Korkmaz Suleyman Nevzat MHP Katilmadi 
Isparta Kurt Haydar Kemal AK Parti Kabul 
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in Soyadi Adi Parti Oyu 

Mersin Akkus Akif MHP Kabul 
Mersin Celik Behic MHP Kabul 
Mersin Er Ali AK Parti Kabul 
Mersin Gok isa CHP Kabul 
Mersin inan Omer AK Parti Kabul 
Mersin Oksal Ali CHP Kabul 
Mersin Oztiirk Ali Riza CHP Kabul (Miik.) 
Mersin Secer Vahap CHP Kabul 
Mersin Sandir Mehmet MHP Kabul 
Mersin Tiizmen Kiirsad AK Parti Kabul 
Mersin Ural Kadir MHP Kabul 
Mersin Uskiil Mehmet Zafer AK Parti Kabul 
istanbul Agirbas Ayse Jale DSP Kabul 
Istanbul Aksu Abdiilkadir AK Parti Kabul 
Istanbul Aksener Meral MHP Kabul 
istanbul Aksit Guldal AK Parti Kabul 
istanbul Aktan Giinduz Suphi MHP Katilmadi 
istanbul Arat Necla CHP Kabul 
istanbul Atas Mustafa AK Parti Kabul 
istanbul Ayva Lokman AK Parti Kabul 
istanbul Bagis Egemen AK Parti Kabul 
istanbul Bahcekapili Ayse Nur AK Parti Kabul 
istanbul Basesgioglu Murat AK Parti Kabul 
istanbul Bayraktar Nusret AK Parti Kabul 
istanbul Besli Hiiseyin AK Parti Kabul 
istanbul Birinci Necat AK Parti Kabul 
istanbul Bol Fuat AK Parti Kabul 
istanbul Buyukkaya Alaattin AK Parti Kabul 
istanbul Camuroglu Reha AK Parti Kabul 
istanbul Cubukcu Nimet AK Parti Kabul 
istanbul Dedegil Alev AK Parti Kabul 
istanbul Denizolgun Mehmet Beyazit AK Parti Kabul 
istanbul Dincer Omer AK Parti Kabul 
istanbul Domac Mehmet AK Parti Kabul 
istanbul Ekren Nazim AK Parti Kabul 
istanbul Elekdag Mustafa Siikrii CHP Kabul 
istanbul Erdogan Recep Tayyip AK Parti Kabul 
istanbul Giilliice Idris AK Parti Kabul 
istanbul Giinay Ertugrul AK Parti Kabul 
istanbul Giindiiz irfan AK Parti Katilmadi 
istanbul Hacaloglu Algan CHP Kabul 
istanbul incekara Halide AK Parti Kabul 
istanbul Kacir Una! AK Parti Kabul 
istanbul Kalsin Canan AK Parti Kabul 
istanbul Kaya Atila MHP Kabul 
istanbul Keles Birgen CHP Kabul 
istanbul Kesici ilhan CHP Katilmadi 
istanbul Kihcdaroglu Kemal CHP Katilmadi 
istanbul Kiyiklik Feyzullah AK Parti Kabul 
istanbul Koral Recep AK Parti Kabul 
istanbul Korkmaz Esfender CHP Kabul 
istanbul Kuzu Burhan AK Parti Kabul 
istanbul Macit Hasan DSP Kabul 
istanbul Melen Mithat MHP Kabul 
istanbul Memecan Mesude Nursuna AK Parti Kabul 
Istanbul Meral Bayram Ali CHP Katilmadi 
istanbul Men Huseyin DSP Kabul 
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ili Soyadi Adi Parti Oyu 
istanbul Miiezzinoglu Mehmet AK Parti Kabul 
Istanbul Oktem Sinasi CHP Kabul 
Istanbul Ozpolat Mehmet Ali CHP Kabul 
Istanbul Ozyiirek Mustafa CHP Kabul 
istanbul Piltanoglu Turkone Ozlem AK Parti Kabul 
istanbul Sekmen Mehmet AK Parti Kabul 
istanbul Serter Fatma Nur CHP Kabul 
istanbul Sevigen Mehmet CHP Katilmadi 
Istanbul Soysal Cetin CHP Kabul 
Istanbul Sozen Edibe AK Parti Kabul 
istanbul Safak limit MHP Kabul 
istanbul Sahin idris Nairn AK Parti Kabul 
istanbul Tamayhgil Bihlun CHP Kabul 
istanbul Tan Ahmet DSP Kabul 
Istanbul Topuz Ali CHP Kabul 
istanbul Torlak Durmu$ali MHP Kabul 
istanbul Tuncel Sebahat DTP Red 
Istanbul Uras Mehmet Ufuk ODP Red 
istanbul Yagiz Suleyman DSP Kabul 
Istanbul Yardimci Hasan Kemal AK Parti Kabul 
istanbul Yazici Hayati AK Parti Kabul 
istanbul Yildiz Sacid CHP Kabul 
istanbul Yigit Ibrahim AK Parti Kabul 
Izmir Aksoy Taha AK Parti Kabul 
Izmir Anadol Kivilcim Kemal CHP Kabul 
Izmir Antman Canan CHP Kabul 
Izmir Aydin Mehmet AK Parti Kabul 
Izmir Ayhan Selcuk CHP Kabul 
Izmir Bal Senol MHP Kabul 
Izmir Baratah Biilent CHP Kabul 
Izmir Birgiin Recai DSP Kabul 
Izmir Ersin Ahmet CHP Kabul 
Izmir Erten Abdurrezzak CHP Kabul 
Izmir Goniil Mehmet Vecdi AK Parti Kabul 
Izmir Hasgiir ibrahim AK Parti Kabul 
Izmir Hotar Goksel Fatma Seniha Niikhet AK Parti Kabul 
Izmir Kalkan Erdal AK Parti Kabul (Milk.) 
Izmir Katmerci Ismail AK Parti Kabul 
Izmir Mumcu Siikran Guldal CHP Katilmadi 
Izmir Oyan Oguz CHP Katilmadi 
Izmir Ozturk Harun DSP Katilmadi 
Izmir Sipahi Kamil Erdal MHP Kabul fMuk.l 
Izmir Susam Mehmet Ali CHP Kabul fMflk.1 
Izmir Tanrikulu Ahmet Kenan MHP Kabul 
Izmir Tekelioglu Mehmet Sayim AK Parti Kabul 
Izmir Vural Oktay MHP Kabul 
Izmir Yemi$ci Tugrul AK Parti Kabul 
Kars Dagda? Gurcan MHP Kabul 
Kars Giiven Mahmut Esat AK Parti Kabul 
Kars Karabayir Zeki AK Parti Kabul 
Kastamonu Altan Hasan AK Parti Kabul 
Kastamonu Koylii Hakki AK Parti Kabul 
Kastamonu Serdaroglu Mehmet MHP Kabul 
Kastamonu Sivacioglu Musa AK Parti Kabul 
Kayseri Cakmakoglu Sabahattin MHP Kabul 
Kayseri Elitas Mustafa AK Parti Kabul 
Kayseri Karayel Ya§ar AK Parti Kabul 
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Kayseri Kulkuloglu Mehmet Sevki CHP Kabul 
Kayseri Oksiizkaya Ahmet AK Parti Kabul 
Kayseri Yakut Sadik AK Parti Kabul 
Kayseri Yildiz Taner AK Parti Kabul 
Kirklareli Bans Tansel CHP Kabul 
Kirklareli Dibek Turgut CHP Kabul 
Kirklareli Sancam Ahmet Gokhan AK Parti Kabul 
Kirsehir Arslan Mikail AK Parti Kabul 
Kirsehir Cahskan Abdullah AK Parti Kabul 
Kirsehir Cobanoglu Metin MHP Kabul (Milk.) 
Kocaeli Ayar Eyiip AK Parti Kabul 
Kocaeli Bastopcu Muzaffer AK Parti Kabul 
Kocaeli Durmus Cumali MHP Kabul 
Kocaeli Erenkaya Hikmet CHP Kabul 
Kocaeli Ergiin Nihat AK Parti Kabul 
Kocaeli Goniil Azize Sibel AK Parti Kabul 
Kocaeli Isik Fikri AK Parti Kabul 
Kocaeli Pepe Osman AK Parti Kabul 
Kocaeli Selvi Mehmet Cevdet CHP Kabul 
Konya Angi Hasan AK Parti Kabul 
Konya Bal Faruk MHP Kabul 
Konya Biiyiikakkaslar Ahmet AK Parti Kabul 
Konya Candan Muharrem AK Parti Kabul 
Konya Cetinkaya Abdullah AK Parti Kabul 
Konya Erdem Orhan AK Parti Kabul 
Konya Giiclii Sami AK Parti Kabul 
Konya Kabakci Mustafa AK Parti Kabul 
Konya Kalayci Mustafa MHP Kabul 
Konya Kart Atilla CHP Kabul 
Konya Oksiiz Ozkan AK Parti Kabul 
Konya Ozkul Kerim AK Parti Kabul 
Konya Oztiirk Ali AK Parti Kabul 
Konya Tuna Hiisnii AK Parti Kabul 
Konya Tiifekci Harun AK Parti Kabul 
Konya Tiirkmenoglu Ayse AK Parti Kabul 
Kiitahya Aksoy Soner AK Parti Kabul 
Kiitahya Bicer Ismail Hakki AK Parti Kabul 
Kiitahya Isik Alim MHP Kabul 
Kiitahya Kinay Hasan Fehmi AK Parti Kabul 
Kiitahya Ordu Hiisnii AK Parti Kabul 
Kiitahya Tugcu Huseyin AK Parti Kabul 
Malatya Aslanoglu Ferit Mevliit CHP Kabul 
Malatya Calik Oznur AK Parti Kabul 
Malatya Findikh Mahmut Miicahit AK Parti Kabul 
Malatya Koca ihsan AK Parti Kabul 
Malatya Olmeztoprak Fuat AK Parti Kabul 
Malatya Oz Omer Faruk AK Parti Kabul 
Malatya Sahin Mehmet AK Parti Katilmadi 
Manisa Akcay Erkan MHP Kabul 
Manisa Anne Biilent AK Parti Katilmadi 
Manisa Berber Recai AK Parti Kabul 
Manisa Bilen Ismail AK Parti Kabul 
Manisa Cerci Mehmet AK Parti Kabul (Muk.) 
Manisa Enoz Mustafa MHP Kabul 
Manisa Mengii Sahin CHP Kabul 
Manisa Orhan Ahmet MHP Kabul 
Manisa Tannverdi Huseyin AK Parti Kabul 
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ili Soyadi Adi Parti Oyu 
Manisa Yetenc Mustafa Erdogan Bagimsiz Kabul 
Kahramanmaras Ankan Fatih AK Parti Kabul 
Kahramanmaras Dogan Avni AK Parti Kabul 
Kahramanmaras Kaynak Veysi AK Parti Kabul 
Kahramanmaras Ozbolat Durdu CHP Kabul 
Kahramanmaras Pakdil Nevzat AK Parti Kabul 
Kahramanmaras Paksoy Mehmet Akif MHP Kabul 
Kahramanmaras Saglam Mehmet AK Parti Kabul 
Kahramanmaras Tatlibal Cafer AK Parti Kabul 
Mardin Ayna Emine DTP Red 
Mardin Sahkulubey Goniil Bekin AK Parti Kabul 
Mardin Celebi Siileyman AK Parti Kabul 
Mardin Demir Mehmet Halit AK Parti Kabul 
Mardin Tiirk Ahmet DTP Red 
Mardin Yiiksel Ciineyt AK Parti Kabul 
Mugla Arslan Ali CHP Kabul 
Mugla Ergin Giirol CHP Kabul 
Mugla Ergun Metin MHP Kabul 
Mugla Hidir Mehmet Nil AK Parti Kabul 
Mugla Ozden Yuksel AK Parti Kabul 
Mugla Topuz Fevzi CHP Kabul 
Mus Karayagiz Seracettin AK Parti Kabul 
Mus Sakik Sim DTP Red 
Mus Yaman M. Nuri DTP Red 
Mus Yilmaz Medeni AK Parti Kabul 
Nevsehir Dede Mahmut AK Parti Kabul 
Nevsehir Feralan Ahmet Erdal AK Parti Kabul 
Nevsehir Koybasi Ritvan AK Parti Kabul 
Nigde Goksel Ismail AK Parti Kabul 
Nigde Inan Miimin MHP Kabul 
Nigde Selamoglu Muharrem AK Parti Kabul 
Ordu Fatsa Eyiip AK Parti Kabul 
Ordu Guler Mehmet Hilmi AK Parti Kabul 
Ordu Giiner Rahmi CHP Kabul 
Ordu Hamarat Mustafa AK Parti Kabul 
Ordu Yalcin Ridvan MHP Kabul 
Ordu Yilmaz Ayhan AK Parti Kabul 
Ordu Yilmaz Enver AK Parti Kabul 
Rize Bayramoglu Bayram Ali AK Parti Kabul 
Rize Cirakoglu Liitfi AK Parti Kabul 
Rize Yilmaz Ahmet Mesut Bagimsiz Kabul 
Sakarya Cebeci Erol Asian AK Parti Kabul 
Sakarya Celik Hasan Ali AK Parti Kabul 
Sakarya Disli $aban AK Parti Kabul 
Sakarya Kutluata Miinir MHP Kabul 
Sakarya Ustiin Ayhan Sefer AK Parti Kabul 
Sakarya Yildinm Recep AK Parti Kabul 
Samsun Binici Suat CHP Kabul 
Samsun Cakir Osman MHP Kabul 
Samsun Demir Cemal Yilmaz AK Parti Kabul 
Samsun Demir Mustafa AK Parti Kabul 
Samsun Kill? Suat AK Parti Kabul 
Samsun Koc Ahmet Haluk CHP Kabul 
Samsun Oztiirk Fatih AK Parti Kabul 
Samsun Sahinoglu Birnur AK Parti Kabul 
Samsun Yeni Ahmet AK Parti Kabul 
Siirt Demirkiran Afif AK Parti Kabul 
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Siirt Helvacioglu Memet Yilmaz AK Parti Kabul (Miik.) 
Siirt Ozcelik Osman DTP Red 
Sinop Altay Engin CHP Kabul 
Sinop Dodurgali Abdurrahman AK Parti Kabul 
Sinop Tingiroglu Kadir AK Parti Kabul 
Sivas Acikalin Mehmet Mustafa AK Parti Katilmadi 
Sivas Kihc Osman AK Parti Kabul 
Sivas Ozdemir Malik Ecder CHP Kabul 
Sivas Uzun Selami AK Parti Kabul 
Sivas Yazicioglu Muhsin BBP Kabul 
Sivas Yerlikaya Hamza AK Parti Kabul 
Tekirdag Akbulut Tevfik Ziyaeddin AK Parti Katilmadi 
Tekirdag Nalci Kemalettin MHP Kabul 
Tekirdag Oztrak Faik CHP Katilmadi 
Tekirdag Taylan Necip AK Parti Kabul 
Tekirdag Tiitiincu Enis CHP Kabul 
Tokat Asian Zeyid AK Parti Kabul 
Tokat Ayalan Siikrii AK Parti Kabul 
Tokat Demir Osman AK Parti Kabul 
Tokat Diren Orhan Ziya CHP Kabul 
Tokat Dogru Resat MHP Katilmadi 
Tokat Giilsun Huseyin AK Parti Kabul 
Tokat Yiiksel Dilek AK Parti Kabul 
Trabzon Ay kan Asim AK Parti Kabul 
Trabzon Cumur Mustafa AK Parti Kabul 
Trabzon Erdol Cevdet AK Parti Kabul 
Trabzon Goktas Kemalettin AK Parti Katilmadi 
Trabzon Hamzacebi Mehmet Akif CHP Kabul 
Trabzon Ozak Faruk Nafiz AK Parti Kabul 
Trabzon Seymenoglu Safiye AK Parti Kabul 
Trabzon Yunusoglu Siileyman Latif MHP Kabul 
Tunceli Gene Kamer Bagimsiz Kabul 
Tunceli Halis Serafettin DTP Red 
Sanliurfa Akman Yahya AK Parti Kabul 
Sanliurfa Basak Ramazan AK Parti Kabul 
Sanliurfa Binici ibrahim DTP Red 
Sanliurfa Cevheri Sabahattin AK Parti Kabul 
Sanliurfa Eyyupoglu Seyit Bagimsiz Kabul 
Sanliurfa Giilpinar Eyyiip Cenap AK Parti Katilmadi 
Sanliurfa fzol Zulfikar AK Parti Kabul 
Sanliurfa Kus Mustafa AK Parti Kabul 
Sanliurfa Onen Abdulkadir Emin AK Parti Katilmadi 
Sanliurfa Aktemur Ozyavuz Cagla AK Parti Kabul 
Sanliurfa Yetkin Abdurrahman Miifit AK Parti Kabul 
Usak Coskunoglu Osman CHP Kabul 
Usak Cetin Mustafa AK Parti Kabul 
Usak Uslu Nuri AK Parti Kabul 
Van Altun Kerem AK Parti Kabul 
Van Celik Huseyin AK Parti Kabul 
Van Dincer Ikram AK Parti Kabul 
Van Kurtulan Fatma DTP Red 
Van Orhan Giilsen AK Parti Kabul 
Van Tiirkmenoglu Kayhan AK Parti Kabul 
Van Ucer Ozdal DTP Red 
Yozgat Akgiil Abdulkadir AK Parti Kabul 
Yozgat Bozdag Bekir AK Parti Kabul 
Yozgat Co$kun Osman AK Parti Kabul 
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ili Soyadi Adi Parti Oyu 
Yozgat Cicek Mehmet AK Parti Kabul 
Yozgat Ekici Mehmet MHP Kabul 
Yozgat Ozturk Mehmet Yasar Bagimsiz Katilmadi 
Zonguldak Erdogan Fazh AK Parti Kabul (Miik.) 
Zonguldak Kocal Ali CHP Kabul 
Zonguldak Kokturk Ali Ihsan CHP Kabul 
Zonguldak Toptan Koksal AK Parti Katilmadi 
Zonguldak Turkmen Polat AK Parti Kabul 
Aksaray Acikgoz Ruhi AK Parti Kabul 
Aksaray Alaboyun Ali Riza AK Parti Kabul 
Aksaray Ertugrul Osman MHP Kabul 
Aksaray inceoz Ilknur AK Parti Kabul 
Bayburt Battal Fetani AK Parti Kabul 
Bayburt Giiney Ulkii Gokalp AK Parti Kabul 
Karaman Akgiin Mevlut AK Parti Kabul 
Karaman Cabs Hasan MHP Kabul 
Karaman Elvan Liitfi AK Parti Kabul 
Kinkkale Durmu$ Osman MHP Kabul 
Kinkkale Erdem Vahit AK Parti Katilmadi 
Kinkkale Kirath Turan AK Parti Kabul 
Kinkkale Ozbayrak Mustafa AK Parti Kabul 
Batman Akat Ata Ayla DTP Red 
Batman Ekmen Mehmet Emin AK Parti Kabul 
Batman Inal Ahmet AK Parti Kabul 
Batman Yildiz Bengi DTP Red 
Sirnak Bayindir Sevahir DTP Red 
Sirnak Kaplan Hasip DTP Red 
Sirnak Seyda Abdullah Veli AK Parti Kabul 
Bartin Tunc Yilmaz AK Parti Kabul 
Bartin Yalcinkaya Muhammet Riza CHP Kabul (Miik.) 
Ardahan Kaya Saffet AK Parti Kabul 
Ardahan Ogiit Ensar CHP Kabul 
Igdir Buldan Pervin DTP Red 
Igdir Giiner Ali AK Parti Kabul 
Yalova Eve in Ilhan AK Parti Kabul 
Yalova Ince Muharrem CHP Kabul 
Karabiik Ceylan Mehmet AK Parti Kabul 
Karabiik Unal Cumhur AK Parti Kabul 
Karabiik final Mustafa AK Parti Kabul 
Kilis Devecioglu Huseyin AK Parti Kabul 
Kilis Kara Hasan AK Parti Kabul 
Osmaniye Bahceli Devlet MHP Kabul 
Osmaniye Coskun Hakan MHP Kabul 
Osmaniye Dogruer ibrahim Mete AK Parti Kabul 
Osmaniye Kastal Durdu Mehmet AK Parti Kabul 
Diizce Erbay Celal AK Parti Kabul 
Diizce Ka§ikogIu Metin AK Parti Kabul 
Diizce Yaki$ Yasar AK Parti Katilmadi 
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VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Tunceli Milletvekili Serafettin Halis'in, idam edilen bazi kisilerin mezarlarina iliskin Bas

bakandan sorusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi (7/3832) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Asagidaki sorularimin Basbakan 
tarafindan Anayasanin 98.ve ictuzugtin 
cevaplandirmasmi arz ederim.26.05.2008 

Sayin Recep Tayyip ERDOGAN 
99. maddesi geregince yazih olarak 

" Serafettin HALIS 
Tunceli Milletvekili 

25 Arahk 1935 tarihinde cikanlan Dersim Bolgesine ozel "Tunceli 
Kanunu" esas alinarak, 4 Mayis 1937 tarihli Bakanlar Kurulu Karanyla, 
onceki adi Dersim olan Tunceli'ne "Tedip ve Tenkil" gercekJestirilmi§tir. 

Tedip ve Tenkilin uygulandigi 1937-1938 yillan icinde -17 Kasim 1937-
tarihinde direnisjn onciilerinden Sey it Riza, daha 17 yasina yeni girmis oglu 
ve bes. arkadasiyla birlikte, Anayasa degil, "Tunceli Kanunu" esas alinarak 
Elazig'da idam edilmislerdir. 

Aradan 71 yil gecmis. olmasina ragmen, Seyit Riza ve beraberinde idam 
edilen, toplam yedi kisjnin mezarlannin nerede oldugu bilinmemektedir. 

Mezarlann nerede oldugunu bilmek, ba§ta aileleri icin bir hak ve onemli 
bir durum oldugu kadar, topluma mal olmus olmalanndan dolayi Tunceli 
insani icin de onemli bir hak ve merak konusudur. 

Bir diger yaniyla bu durum Hukuk Devleti olmanin%g;|regi, devletin 
onunde bir sorumluluk olarak durmaktadir; 

1- Seyit Riza ve beraberinde asilanlann mezarlan nerededir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 

Sayi 
Konu 

B.03.0.KGM.0.00.00.03/2184/2986 #/09/2008 
Yazih soru onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi ifadeli, 16/06/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/3832-6826/14350 sayili yazi, 

b) Basbakanlik Kanunlar ve Kararlar Genel Mudurlugu ifadeli, 20/06/2008 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-73-5/2733 sayih yazi, 

c) 07/07/2008 tarihli ve 1707/937 sayili yazi. 

Ilgi (a) yaziniz ekinde Basbakanhga gonderilen ve ilgi (b) yazi ile Bakanligimizca 
cevaplandinlmasi tensip olunan, Tunceli Milletvekili £lerafetfin Halis tarafindan Saym Basbakan'a 
yoneltilip yazili olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/3832 Esas No.lu soru onergesine iliskin 
cevaba esas teskil edecek bilgilerin derlenebilmesi icin ilgi'(c) yazimizla ek sure istenilmis olup, 
Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Ictiizugunun 99. maddesi uyannca hazirlanan cevap ornegi iki niisha 
halinde ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali $AHIN 
Bakan 

EK: 
Soru onergesi cevabi 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Muduriugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/2180/2982 
Konu :Yazili soru onergesi 

15^09/2008 

Sayin Serafettin HALIS 
Tunceli Milletvekili 

T.B.M.M. 

Saym Basbakan'a yoneltilip, Bakanhgimiz koordinatorliigunde cevaplandinlmasi tensip 
olunan 7/3832 Esas No.lu yazili soru onergesinin cevabi asagida sunulmustur. 

Soru onergesine konu kisilerin mezarlanna iliskin olarak; 

a) Elazig Cumhuriyet Bassavcihgi arsiv kayitlarinda herhangi bir kayit bulunmadigi, 
Elazig Cumhuriyet Bassavciliginin 29/08/2008 tarihli ve B.M.2/3622 sayih yazisiyla; 

b) Elazig Valiligi Saghk Mudurlugunde herhangi bir bilgi ve beige bulunmadigi, Elazig 
Valiligi Saghk Mudurlugunun 14/07/2008 tarihli ve 9591 sayih yazisiyla; 

c) Elazig Belediyesi arsivinde 1958 yih oncesine ait defin kayitlannin bulunmadigi, Elazig 
Belediyesi Mezarhklar Mudurlugunun 21/07/2008 tarihli ve M.23.0.ELA.0.20-181 sayili yazisiyla; 

<j) Tunceli Ili Valilik kayitlarinda herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadigi, Tunceli 
Valiligi II Mahalli Idareler Mudurlugunun 28/07/2008 tarihli ve 293 sayili yazisiyla; 

Bildirilmis olup, bu konuda Bakanhgimiz kayitlarinda da herhangi bir bilgiye 
rastlanmamistir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali $AHIN 
Bakan 
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1- Adliyelerde icra dosyalan gun gectikce kabarmaktadir. Aldigimiz bilgilere gore 
Isparta'da 1. icra Dairesi'ne iiamli 519 dosya gelmis. olup, Ilamsiz dosya toplami 4 bin 723, 
talimat dosyalan ise 766 dir. 2. icra Dairesi'ne ise 462 ildmli, 5 bin 693 ilamsiz ve 1044 talimat 
dosyasi ulasmistir. Her iki daireye de 2007 yilmda yansiyan dosya toplami 13 bin 197 dir. 
Isparta'da daha once hi? boylesi yogun bir icra dosyasi olusmamis iken bunun kaynagimn 
banka kredileri, kredi kartlan, gek ve senet davalarindan olustugu anlasilmaktadir. Bankalardan 
kredi ceken vatandaslanmiz her gecen gun artmakta, kredi kart kullammi husranla 
sonuglanmakta, gek ve senetler ddenememekte,bu baglamda icralannda artacagi mutlak 
goriinmektedir. Bu problemlerin giderilebilmesi igin nasil bir galisma sistemi geli§tirmeyi 
dii§uniiyorsunuz? 

2- icra dosyalannin rekor seviyelere ulastigi son gunlerde personel yetersizligi, eskiyen 
bilgisayar altyapisi ve kotii galisma ortami bu yuku daha da agirlastirmaktadir. icralarm yiikunii 
hafrfletme ve gahsanlarin problemlerini giderme konusunda ne gibi galismalarimz vardir? 

T.C 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/2181/2983 A3/09/2008 
Konu : Yazili soru onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi ifadeli, 03/07/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/4091-7161/15154 sayih yazi, 

b) 21/07/2008 tarihli ve 1796/995 sayili yazi. 

Ilgi (a) yaziniz ekinde alinan, Isparta Milletvekili Suleyman Nevzat Korkmaz tarafindan 
Bakanhgimiza yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4091 Esas No.lu soru 
onergesine iliskin cevaba esas teskil edecek bilgilerin derlenebilmesi icin ilgi (b) yazimizla ek sure 
istcnilmis olup, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Ictiizugiinun 99. maddesi uyannca hazirlanan cevap 
brnegi iki niisha halinde ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali SWHIN 
EK: Bakan 
Soru onergesi cevabi 
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2.- Isparta Milletvekili Suleyman Nevzat Korkmaz 'in, icra dairelerinin is yilkiine iliskin sorusu 
ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi (7/4091) 

T U R K i Y E B U Y U K M i L L E T MECLiS l B A S K A N L I G I N A 

Asagidaki sorulann Adalet Bakani Sayin Mehmet Ali SAHlN tarafindan yazih olarak 
cevaplandinlmasini saygilanmla arz ederim.06.06.2008 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/2186/2987 
Konu : Yazih soru onergesi 

3.5/09/2008 

Sayin Suleyman Nevzat KORKMAZ 
Isparta Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanhgimiza yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4091 Esas No.lu soru 
onergesinin cevabi asagida sunulmustur. 

Bakanligimiz Personel Genel Mudurliigiince hazirlanan Stratejik Eylem Plani 
cercevesinde icra dairelerinde mevcut icra mudur, miidiir yardimcisi ve personel aciginin 2012 
yihna kadar giderilmesinin planlandigi; 

Ulusal Yargi Agi Projesi (UYAP) kapsaminda gerekli goriilen yerlerde bilgisayar alt 
yapisinin ivedilikle yenilenmekte oldugu; 

Bakanligimiz kayitlarimn incelemesinden anlasilmistir. 

Ote yandan, yargi reformu kapsammda, Icra ve Iflas Kanununu Avrupa Birligine iiye 
iilkelerdeki uygulamalarla uyumlu hale getiraiek, icra ve iflas dairelerinde is yogunlugu basta 
olmak iizere yasanan bir takim aksakhklann giderilmesine yonelik olarak hazirlanan "Icra ve Iflas 
Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi" Bakanligimizca diger bakanliklann, 
ilgili kamu kurum ve kuruluslan ile sivil toplum kuruluslarinin, universitelerin ve yuksek 
mahkemelerin goriisune sunulmus olup, gelen goriislerin degerlendirilmesinden sonra son sekli 
verilecek olan soz konusu Kanun Tasansi, kanunlasmasi amaciyla geregi icin en kisa zamanda 
Basbakanhga sunulacaktir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali SAHIN 
Bakan 
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3.- Izmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, yabanci bir firmamn riisvet dagittigi iddialarina iliskin 
Basbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakani Mehmet Hilmi Guler 'in cevabi (7/4096) 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGPNA 

Asagidaki sorularimin Saym Basbakan Recep Tayy ip E R D O G A N tarafindan 
yazili olarak yanitlanmasini talep ederim. 

Saygilanmla, 

Izmir Milletvekili 

Alman endiistri devi Siemens'in yoneticileri, aralarmda Turkiye'nin de 
bulundugu 20 iilkedeki ihalelerde, toplam 2.1 milyar dolar riisvet dagittikian iddiasi ile 
Almanya'da yargilanmaktadirlar. 

Turkiye'de Bota§ ihalelerine katilan Siemens'in 57 milyon Euro riisvet dagittigi 
ve bu yi izden ihalelerde kayinldigi ve hatta Siemens lehine adrese teslim ihale 
yapildigi, Mavi Hat Operasyonu sonucu agilan davada, sanik ifadeleriyle mahkeme 
tutanaklarina girmistir. 

Dolayisiyla Siemens yoneticilerinin, aralarmda Turkiye'nin de bulundugu 20 
iilkedeki ihalelerde rusvet dagittikian iddiasiyla yargilandiklari Almanya'daki davanin 
Turkiye'deki Mavi Hat Davas i ve rusvet ve yolsuzluklarm yogun oldugu Botas ihaleleri 
ile ilgisi ve baglantisi vardir. 

Bu nedenle, Siemens' in Turkiye'de dagittigi ileri surulen ve mahkeme 
kayitlanna da giren rusvet iddialan hakkinda, saglikli bir sonuca ulasabilmek igin, 
Almanya'daki dava dosyasin in istenmesi, hatta savci, yargig ve diger yetkililerden 
olusturulacak bir heyetin, Siemens yoneticilerini A lmanya 'da sorgulamasinm 
saglanmasi gerekir. 

1- Siemens yoneticilerinin, aralarmda Turkiye'nin de bulundugu 20 iilkedeki 
ihalelerde yiiklu riisvetler dagittikian iddiasi ile yargilandiklari davanin, Botas 
ihalelerindeki yolsuzluk v e rusvet iddialan ile de baglantisi nedeniyle, Almanya'daki 
dava dosyasini istemek igin girisim yapmayi diisunuyor musunuz? 

2- Hatta dagitilan rusvetlerin Turkiye ayagmi ortaya gikarmak igin savci, yargig 
ve diger yetkililerden bir heyet olusturup, Almanya'da yargilanan Siemens 
yoneticilerinin sorgulanmalarim saglamayi dusunuyor musunuz? 

3- Botas'tan ihale alan miiteahhitlere, is bitiminde gergeklestirilen ve sayin 
Basbakan'in da katildigi toren masraflarini odettiginiz dogru mu? Toren masraflarini 
odemeyen muteahhitlere, hak edislerinin verilmedigi dogru mu? 
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T C 
E N E R J I v e T A B I I K A Y N A K L A R B A K A N L I G I 

Stratej i Ge l is t i rme Baskanl ig i 

S a y i : B.15.0.SGB.02.610- / \ % if 
K o n u : Yazih Soru Onergesi 

1 2 8 4 1 
23 E Y L U L 2008 

TURKiYE BUYUK MlLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Ilgi: a) T.B.M.M. Baskanhgi'nin 04/07/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/4096-7286/15363 sayih yazisi. 

b) Basbakanligin 11/07/2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-77-3/3074 sayih 

Izmir Milletvekili Sayin Ahmet ERSIN'in, Sayin Ba§bakanimiz'a tevcih ettigi, Sayin 
Basbakanuniz'in da kendileri adina Bakanhgim koordinatorliigiinde cevaplandinlmasini 
tensip ettikleri 7/4096 esas no.lu yazih soru onergesi, T.B.M.M. Ic Tiizugu'nun 99'uncu 
maddesi geregi, Adalet Bakanligi ve Boru Hatlan ile Petrol Tasima A.$. Genel 
Mudurliigu'nden ahnan yazih bilgiler dogrultusunda cevaplandinlarak ekte gonderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

S o r u l a r 1,2,3: 

Alman endiistri devi Siemens'in yoneticileri, aralarmda Turkiye'nin de bulundugu 20 
iilkedeki ihalelerde, toplam 2.1 milyar dolar rusvet dagittikian iddiasi ile Almanya'da 
yargilanmaktadirlar. 

Turkiye'de Botas ihalelerine katilan Siemens'in 57 milyon Euro rusvet dagittigi ve bu 
yuzden ihalelerde kayinldigi ve hatta Siemens lehine adrese teslim ihale yapildigi, Mavi Hal 
Operasyonu sonucu agilan davada, sanik ifadeleriyle mahkeme tutanaklanna girmistir. 

Dolayisiyla Siemens yoneticilerinin, aralarmda Turkiye'nin de bulundugu 20 iilkedeki 
ihalelerde rusvet dagittikian iddiasiyla yargilandiklari Almanya'daki davanin Turkiye'deki 
Mavi Hat Davasi ve rusvet ve yolsuzluklann yogun oldugu Botas ihaleleri ile ilgisi ve 
baglantisi vardir. 

yazisi. 

Dr. Mehmet Hilmi GULER 
Bakan 

EK: 
-Onerge Cevabi 

I Z M I R M i L L E T V E K i L I S A Y I N A H M E T E R S I N ' I N 
Y A Z I L I S O R U O N E R G E S I V E C E V A P L A R I 

(7/4096) 

- 8 6 -



TBMM 8 . 10 . 2008 

Bu nedenle, Siemens'in Turkiye'de dagittigi ileri: stirulen ve mahkeme kayitlanna da 
giren rusvet iddialari hakkinda, saghkli bir sonuca ulasabilmek igin, Almanya'daki dava 
dosyasinin istenmesi, hatta savci, yargic ve diger yetkililerden olusturulacak bir heyetin, 
Siemens yoneticilerini Almanya'da sorgulamasmin saglanmasi gerekir. 

-Siemens ydneticilerinin, aralannda Turkiye'nin de bulundugu 20 ulkedeki ihalelerde 
yttklu rusvetler dagittiklari iddiasi ile yargilandiklan davanin, Botas ihalelerindeki yolsuzluk 
ve rusvet iddialari ile de baglantisi nedeniyle, Almanya'daki dava dosyasini istemek icin 
girisim yapmayi dustiniiyor musunuz? 

-Hatta dagitilan riisvetlerin Turkiye ayagini ortaya cikarmak igin savci, yargig ve diger 
yetkililerden bir heyet olusturup, Almanya'da yargilanan Siemens ydneticilerinin 
sorgulanmalanm saglamayi du§unuyor musunuz? 

-Botas'tan ihale alan muteahhitlere, i§ bitiminde gergeklestirilen ve sayin Basbakan'in 
da katildigi toren masraflanni ddettiginiz dogru mu? Tdren masraflarini ddemeyen 
muteahhitlere, hak edislerinin verilmedigi dogru mu? 

C e v a p l a r 1,2,3: 

"Ceza islerinde Kar?ihkh Adli Yardim Avrupa Sdzlesmesi"nin; 3. maddesinin birinci 
fikrasinda; "Bir ceza davasina iliskin olarak, sorusturma islemlerinin yuriitiilmesi veya delil, 
dosya ve belgelerin gonderilmesi hakkinda, yardim isteyen tarafin adli makamlarca yapilmis 
olan istinabe taleplerini, yardim istenen taraf, kendi mevzuatinda ongoriilen sekillere uygun 
olarak yerine getirir." hukmii ve 4. maddesinde; "Yardim isteyen taraf agikga istedigi 
takdirde, yardim istenen taraf, istinabenin yerine getirilme tarihini ve yerini kendisine 
bildirecektir. ilgili memur ve kisjler, yardim istenen tarafga riza gdsterildigi takdirde, 
istinabenin yerine getirilmesinde hazir bulunabilirler." hiikmu yer almaktadir. Sozlesmeye 
Turkiye ve Almanya taraf olup bahse konu dosyalann gonderilmesine ve istinabeye ili§kin 
talepler, Sozlesmenin yukarida belirtilen hukiimleri uyannca yargi mercilerinin gorev ve 
takdirindedir. Bu gergevede, yargi mercilerince herhangi bir adli yardim talebinde 
bulunulmamistir. 

BOTA§ tarafindan muteahhitlere toren masrafi adi altinda higbir odeme 
yaptinlmamistir. Projelerin hak edisleri, sdzlesmede ongoriilen siirelerde incelenip 
onaylandiktan sonra tahakkuk ettirilmekte ve odemeler ilgili mevzuat gergevesinde 
yapilmaktadir. 
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Adana Milletvekili Sayin Nev ingaye E R B A T U R tarafindan verilen "toplumsal 

cinsiyete dayali biltcelcme cal ismalanna" iliskin 7 /4200 sira sayili yazili soru Onergesinin 

cevabi ilisikte gondcrilmektcdir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep A K D A G 
Bakan 

EK: 
Onerge Soru v e Cevaplan 
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4.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayali biitgeleme gahsmala
nna iliskin sorusu ve Saghk Bakani Recep Akdag 'in cevabi (7/4200) 

T U R K I Y E B U Y U K M I L L E T M E C U l S i B A S K A N L l O l ' N A 

Asagida yer alan sorulan, Saghk Bakani Sayin Recep A K D A G tarafindan yazili olarak 

yanitlanmasini arz ederim. 

Prof. Dr. N e v i n g a y e E R B A T U R 
CHP Adana Milletvekil i 

Toplumsal cinsiyet esitligini saglamak i9in, toplumsal cinsiyet bakis acisinm ana politikalara 
yerlestirilmesi ve toplumsal cinsiyete duyarli butceleme iki onemli aractir. Toplumsal cinsiyete duyarli 
butceleme, siyasi politikalarda, planlarda ve blitcede kadin erkek esitligi bilincinin gOriinUr hale 
gelmesini saglar. BUtce, hangi diizeyde ve siklikta olursa olsun, gelirler ve harcamalann bir arada 
g6riindiigu bir dilzendir. Bu diizende, nereden ve ne miktarda, nasil gelir saglandigi kadar, nereye, ne 
miktarda ve nasil harcama yapildigi da goriilebilir. Biitge, en kiiciik toplumsal birim olarak kabul 
edilen aileden baslayarak, ekonomik politika araclarinin en onemlisidir. Hilkiimetlerin, devletlerin, 
sosyal ve ekonomik Snceliklerinin bir yansimasidir. O nedenle de butceleme siirecinde kadin erkek 
esitligini gSzeten bir yaklasimla hareket etmek ve bu bakis a<;isini hane butccsinden devlet biitcesine 
uzanan bir genislikte ele alabilmek kadinm toplumsal vc ekonomik yasamda goriinUr kilminasi 1 9 m 
oncelikli sarltir. Dolayisiyla gerek bakanliklar diizeyinde gerekse de genel biitcede toplumsal cinsiyete 
duyarli bUt^elcmenin uygulanmasi gerekmektedir. Bu 9er9evede; 

1. Saglik Bakanhgi'nin 2009 yili biitcesinin hazirlanmasi surecinde toplumsal cinsiyete dayali 
biiteelemenin etkin bir sekilde isleycbilmesi icin ne gibi bir calisma gerceklestirilcceklir? 

2. Saglik Bakanligi bunyesinde bakanhk btltcesinin hazirlanmasi siirecinde 9alisan personel 
toplumsal cinsiyete dayah biitgeleme konusunda herhangi bir egitim almi$ midir? Eger boyle 
bir egitim bugllne dek sunulmadi ise, bu egitim 2009 butQes'mden once suiiulmasi 
dusunulmckle midir? 

T.C. 
SAGLIK B A K A N L I G I 

Strateji Gelistirme Baskanligi 

Sayi : B .10 .0 .SGB.0 .00 .00 .00 / ° 1> S 7 -
2 2 Lyiei! 2008 

Konu : Yazih Soru Onergesi 

T U R K I Y E B U Y U K MtLLET MECLiS i B A S K A N L I G I N A 
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S O R U L A R : 

Toplumsal cinsiyet esitligini saglamak icin, toplumsal cinsiyet bakis acisinin ana 
politikalara yerlestirilmesi ve toplumsal cinsiyete duyarli butceleme iki onem tasidir. 
Toplumsal cinsiyete duyarli biitceleme, siyasal politikalarda, planlama ve butcede kadm erkek 
esitligi bilincinin gorunur hale gelmesini saglar. Biitce, hangi diizeyde ve sikhkta olursa olsun, 
gelirler ve harcamalarm bir arada gijrundiigii bir diizendir. Bu duzende, nereden ve ne 
miktarda, nasil gelir saglandigi kadar, nereye, ne miktarda ve nasil harcama yapildigi da 
goriilebilir. Biitce, en kiiciik toplumsal birim olarak kabul edilen aileden baslayarak, ekonomik 
politika araclarinm en onemlisidir. Hiikumetlerin, devletlerin, sosyal ve ekonomik 
onceliklerinin bir yansimasidir. O nedenle de btitceleme siirecinde kadin erkek esitligini 
gozeten bir yaklasimla hareket etoiek ve bu bakis acisini hane butcesinden devlet butcesine 
uzanan bir genislikte ele alabilmek kadinm toplumsal ve ekonomik yasamda gorunur 
kihnmasi icin oncelik sartidir. Dolayisiyla gerek bakanliklar diizeyinde gerekse de genel 
btitcede toplumsal cinsiyete duyarli biitcelemenin uygulanmasi gerekmektedir. Bu cercevede; 

1. Saghk Bakanhgi'nm 2009 yili btitcesinin hazirlanmasi siirecinde toplumsal cinsiyete 
dayah biitcelemesinin etkin bir sekilde isleyebilmesi icin ne gibi bir calisma 
gerceklestirilecektir? 

2. Saghk bakanhgi biinyesinde bakanlik butcesinin hazirlanmasi siirecinde cahsan 
personel toplumsal cinsiyete dayah biitceleme konusunda herhangi bir egitim almis midir? 
Eger boyle bir egitim bugtine dek sunulmadi ise, bu egitim 2009 biitccsinden once sunulmasi 
dtistiniilniekte midir? 

C E V A P L A R 

Kadinlara karsi her tiirlti aynmcihkla miicadele ve k i z cocuklanrruz11! egitimi ve 
toplumsal cinsiyet esitliginin tiim politika ve programlara girmesi stratejisi Hiikiimetimizin 
temel oncelikleri arasindadir. Bu stratejiye yasal bir zemin saglamak uzere, Anayasa'nin 10 
ve 90. maddeleri basta olmak iizere Yeni is Kanunu, Yeni Ceza Kanunu ve diger bazi 
Kanunlarda degisiklikler yapilmistir. Aileye yonelik hizmel veren kuruluslann teskilat 
yapilan yenilenmis, personel ihtiyaclan karsilanmis ve mevzuatlan sartlara uygun hale 
getirilmistir. Bu dogrultuda Kadinin Statiisti Genel Mudurlugu ile Aile ve Sosyal Arastirmalar 
Genel Mudurltigti'nun teskilat yasalan c'kartilmistir. 

A K P a r t i k a d m l a r i m i z i n t o p l u m s a l h a y a t m h e r a l a n i n a k a t i l m a s i n i d e s t e k l e d i g i 
g i b i i s t i h d a m a k a t i l m a s i n i d a T u r k i y e ' n i n k a l k m m a s i n m v e r c f a h i m n o l m a z s a o l m a z 
k o s u l l a n n d a n b i r i o l a r a k g o r m e k t c d i r . Kadin girisimciliginin vc kadin istihdaminin 
artinlmasi amaciyla kadm girisimcilerin ihtiyac duyduklan egitim, danisma, fon-finansman 
saglama konulanni iccren cahsmalar yiirtitulmiistiir. 

Kadin ve aile konusunda faaliyet gosteren Sivil Toplum Kuruluslan'in cahsmalanna 
destek vcrilmeye ve sivil toplum-devlet isbirligi gelistirilmeye devam edilecektir. Bu amacla 
olusturulmus olan kadin ve aile danisma iist kurullan aracihgi ile sivil toplumla isbirligi 
surdtirtilcccktir. 

Ayrica, 181 sayih Saghk Bakanliginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun 
Hiikmiinde Kararname ile kurulmu§ bulunan, Ana Cocuk Saghgi ve Planlamasi Gcncl 
Mudiirltigti'nun "Annenin ve cocugun beden ve ruh saghginin korunmasim ve evli kadmlann 
dogum oncesi ve sonraki bakimlanm saglamak" asli gOrevidir. 

Bu kapsamda Bakanligimiz biitcesi hazirlanirken, Htiktimetimizin kadinlarm 
toplumsal hayata katihmim destekleme politikalan ile uluslararasi ve yasal 
yiiktimliiliiklerimiz goz 6niinde bulundurulmakta ve bu dogrultuda toplumsal cinsiyete dayah 
btitceleme anlayisinin gerekleri etkin bir sekilde uygulanmaya cahsilmaktadir. 

Gostermis oldugunuz ilgiye tesekkur ederim. 

- 8 9 -



TBMM 8 . 1 0 . 2008 

5.- Tokat Milletvekili Resat Dogru 'nun, Tuzla Bolgesindeki ruhsatsiz tersanelere iliskin Basba
kandan sorusu ve Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakani Faruk Celik'in cevabi (7/4277) 

TURKIYE BUYUK MlLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Asagidaki sorumun Ba§bakan Sayin Recep Tayyip ERDOGAN tarafindan 
yazih olarak cevaplandinlmasini arz ederim. 

Saygilanmla. 

Soru: 19.07.2008 tarihinde istanbul'da yapmis oldugunuz toplantida, Tuzla 
Bolgesinde 47 adet tersane bulundugunu ve bunlardan sadece parmak sayisi kadar 
kisminin ruhsath oldugunu aciklamistiniz. Bu itibarla; 

1- Istanbul - Tuzla bolgesindeki ruhsatsiz tersane sayisi ka? adettir? 

2-Bu tersanelerin ruhsatsiz oldugunu ogrendiginiz tarihten itibaren, bu konuda 
gerekli yasal islemlerin yapilmasi igin hangi kuruma ne gibi talimatlar verdini? 

3- 2003 yilindan itibaren Tuzla bolgesindeki tersanelerde hangi Bakanlikca kag 
adet denetim yapilmistir? 

4-Bu denetimler neticesinde; ruhsatsiz tersaneler hakkinda kapatma yada cezai 
isjem olarak yillar itiban ile kag islem yapilmistir? 

5- Son 11 ayda 25, toplamda 98 vatandasimizin hayatini kaybettigi Tuzla 
bolgesinde, hayatini kaybeden vatandaslanmizdan kag tanesi ruhsatsiz tersanelerde 
hayatini kaybetmistir? 

- 9 0 -
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T.C. 
CALISMA VE SOSYAL GUVENLIK BAKANLIGI 

Strateji Gelistirme Baskanligi 

Sayi' 
Konu 

B.13.SGB.0.11.00.00-610 . loCLf 
Yazih Soru Onergesi 

0 6 Ekim 2008 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Ilgi : 11/07/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7579 sayih yaziniz. 

Tokat Milletvekili Resat DOGRU'ya ait 7/4277 Esas No'lu yazih soru onergesi 
Bakanhgimiz ilgili birimlerince incelenmis olup, konuya iliskin cevabi bilgi ve 
degerlendirmeler ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

TOKAT MiLLETVEKILi' RESAT DOGRU'NUN 7/4277!ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ONERGESINE iLiSKiN CEVAP 

19/08/1993 tarih ve 21673 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan 491 sayih Denizcilik 
Mustesarhginin Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmunde Kararname'nin ilgili 
hukumleri uyarmca; "Ulke kiyilan dlceginde tersane ve gemi sdkiim yerlerini belirlemek, 
planlamak, tahsis etmek ve izin vermek, gerektiginde iptal etmek" gibi cahsmalar Denizcilik 
Miistesarligi'mn (Gemi insa ve Tersaneler Genel Muduriugu) gorev ve sorumlulugunda 
gerceklestirilmektedir. 

Kiyilarda hangi yapilara miisaade edilecegi Kiyi Kanunu'nun 6. maddesinin (a) ve (b) 
bendlerinde mevcuttur. Bir kiyi yapisi olan tersaneler icin de Kiyi Kanunu vc ilgili mevzuat 
geregi ilgili Valiligine muracaatlar yapilmakta ve bunlann imar planlan Bayindirhk ve iskan 
Bakanhginca onaylanmakta, anilan Bakanhk bu onayi gerceklestirmeden ilgili kurumlann 
goriisunii de almaktadir. Bu cercevede Denizcilik Mustesarhgi'da konuyla ilgili gerekli 
inceleme ve degerlendirmeleri yaparak kendi gdriislerini olumlu veya olumsuz olarak 
bildirmektedir. Dolgu yapilacak alanlann teknik projeleri de, alanin 1/1000 olyekli Uygulama 
imar Planlan onaylandiktan sonra DLH insaati Genel Muduriugu tarafindan onaylanmakta, 
GED raporu ise G e y re ve Orman Bakanligi tarafindan verilmekte, bu tesislerin ruhsatlan isc 
ilgili Valilik veya Belediyelerince verilmektedir. 

EK: 1 yazi 
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Gemi in§a sanayiine yonelik faaliyetleri daha bir disipline edebilmek, planh programh 
hale getirebilmek amaciyla Denizcilik Miistesarhgi'nca ulkemiz gergekleri de goz onunde 
tutularak yapilan galismalar sonucu "Tersane, Tekne Imal ve Cekek Yerlerine Isletme Izni 
Verilmesine Iliskin Usui ve Esaslar Hakkinda Yonetmelik" 10 Agustos 2008 giin ve 
26963 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge girmi§tir. 

Bu yonetmelik geregi; bundan sonra tesisler inceleme Tespit ve Denetim 
Komisyonlannca (ITDK) iki yilda bir fiziki ve teknik olarak denetlenecektir. 

Diger yandan; i§yerlerinin ruhsatlandirma isjemi 10/08/2005 tarih ve 25902 sayih 
Resmi Gazete'de yayimlanarak yururluge giren "i$yeri Aetna ve Calisma Ruhsatlanna 
Iliskin Yonetmelik" esaslanna gore yetkili idare (II Ozel Idaresi, Biiyiiksehir Belediyesi, 
ilge Belediyesi veya ilk Kademe Belediyesi, Organize Sanayi Bolgesi Tiizel Kisiligi) 
tarafindan diizenlenmektedir. Bakanligimiz tarafindan is Kanunu'nun 78. maddesine gore 
isyerlerine is saghgi ve guvenligi mevzuatina uygun kurulduguna dair i?letme Belgesi 
verilmekte olup, isyerlerinin acilma ve galisma ruhsatlan Bakanligimiz uhdesinde 
degildir. Bakanligimiz is Teftis, Kurulu Baskanhgi tarafindan is saghgi ve guvenligi 
yonunden yapilan teftis, sonucu noksansiz oldugu belirlenen i§yerlerine isletme belgesi 
verilmektedir. 

Bakanligimiz Is Teftis, Kurulu Ba§kanligi'nca Tuzla Tersaneler Bolgesinde yapilan 
denetimler asagida belirtilmistir. 

-2003 yili 7 adet i§ kazasi inceleme tefti?i; toplam:7 
-2004 yih 50 genel, 8 inceleme (7 i§ kazasi); toplam:58 
-2005 yili 11 genel, 22 kontrol, 31 inceleme (27 is kazasi); toplam:64 
-2006 yih 20 genel, 9 kontrol, 25 inceleme (25 i§ kazasi); toplam:54 
-2007 yih 86 genel, 1 kontrol, 312 inceleme (68 i§ kazasi); toplam:399 
-2008 yih (Agustos ayi harig) 46 genel, 14 kontrol, 445 inceleme (63 is kazasi); 
toplam:505 olmak uzere toplam 1087 adet denetim yapilmi?tir. 

i§ Tefti§ Kurulu Baskanligi'nca Tuzla Tersaneler'Bolgesinde yapilan denetimler 
sonucu uygulanmasi istenen idari yaptinmlar. 

-2003 yih 43,60 YTL. Idari Para Cezasi 
-2004 yih 8.352,05 YTL. idari Para Cezasi 
-2005 yih 12.175,17 YTL. idari Para Cezasi 
-2006 yih 3.581,00 YTL. Idari Para Cezasi 
-2007 yih 2.356.580,07 YTL. Idari Para Cezasi 
-2008 yili (Agustos ayi harig) 680.926,00 YTL. Idari Para Cezasi, 19 isyeri igin kismi 

durdurma, aynca bu giine kadar 13 isyeri igin kapatma karan uygulanmi§tir. 
Ayrica, Bakanligimiz bagli kurulu§u Sosyal Guvenlik Kurumu Baskanhgi Rehberlik 

ve Teftis Baskanhgi tarafindan Tuzla Tersaneler Bolgesinde (22/05/2008-30/05/2008 Tarihler 
Arasi) Yapilan Yaygin Yogun Denetimlerde 307 isyeri denetlenmi?, 15.444 sigortah ile 
g6riisulmu§ ve eksik islemler nedeniyle 100.385,50 YTL idari para cezasi uygulanmi?tir. 
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6.- Yalova Milletvekili Muharrem Ince 'nin, TRT Genel Miidiiriinun yonetim kurulu iiyeliklerine 
iliskin sorusu ve Devlet Bakani Mehmet Aydin 'in cevabi (7/4457) 

Asagidaki sorularimin Devlet Bakani Sayin Mehmet Aydin tarafindan yazih olarak 
yanitlanmasini saygilanmla arz ederim. 03.07.2008 

05.06.2008 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yaptiginiz aciklamada TRT Genel 
Miidiiru Ibrahim §ahin'in Telekom istiraki olan ASSIST Rehberlik ve Musteri Hizmetleri 
A.§, Innova Bilisim Gdziimlcri A.S, Argela Yazdim ve Bilisim Teknolojileri Sanayi ve 
Ticaret A.§., SEBIT Egitim, Bilgi Teknolojisi Anonim Sirketi ile AVEA iletisim 
Hizmetleri Anonim Slrketi'nde kamu hisselerini temsilen Ydnetim Kurulu uyesi oldugu 
ancak bu sirketlerin hie birinden maas, huzur hakki vs adi altinda hicbir odeme almayacagina 
dair feragat dilekcelerinin elinizde oldugunu ifade ettiniz. Feragat dilekcelerinin tarihini soran 
milletvekillerine ise, sirketler yeni, kuruldugundan beri boyle bir maas ahnmamis yonunde 
sozler soylediniz. 

1- TRT Genel Miidurii Ibrahim Sahin'in kendi iradesiyle verdigi bu feragat dilekcelerinin 
her sirket icin ayn ayn tarihleri nedir? Feragat dilekcelerinin birer drnegini tarafima 
verebilir misiniz? 

2- Bu sirketlerin Ticaret Sicil Gazetesi'nde Yonetim Kurulu iiyelerine ddenecek olan 
ayhk ucretin belirlendigi Yonetim Kurulu Kararlan yayinlanirken, bir yonetim kurulu 
iiyesinin maasindan feragat etmesi neden yayinlanmamis ve kamuoyuna 
duyurulmamistir? 

3- Bu sirketlcrde Kamu hisselerini temsilen gorev yapan TRT Genel Miiduru Ibrahim 
Sahin'in bu sirketlerin Yonetim Kurullan tarafindan belirlenen maastan kendi 
bireysel iradesiyle feragat edip edemeyecegi ve bu feragat dilekcelerinin hukuken 
gecerli olup olmadigi konusunda Maliye Bakanligi, Devlet Personel Baskanligi ve 
Universitelerin Hukuk Fakiiltelerinin Kamu Hukuku Anabilim Dah Baskanhklanndan 
goriis sordunuz mu? Sorduysamz bu gorusler hangi ydndedir? BugUne kadar bu 
konularda bir goriis sorulmadiysa bundan sonra bu feragat dilek9elerinin hukuken 
geyerli olup olmadigi ve TRT Genel Mudurii'min kamu hisselerini temsilen 
bulundugu gorevler nedeniyle alacagi maaslardan kendi ozel iradesiyle feragat edip 
edemeyecegi konusunda hukuki goriis alinmasi yonunde bir cahsma yapacak misiniz? 
Yapmayacaksaniz, bu cahsmayi yapmayacak olmanizin gerekcesi nedir? 

4- Kamu iktisadi Tesebbiislerinde Uygulanacak Ucretlerin Tespitine iliskin 2007/1 no'lu 
Tebligin II numarah ekinde; '''Kamu iktisadi Tesebbiisleri ve bagh ortakltklannin 
yonetim kurulu baskan ve iiyelerine L335-YTL net ayhk iicret verilir. " hiikmii ve bu 
tutann ustiindeki ydnetim kurulu uyeliklerinden elde edilen paranin hazineye gelir 
kaydedilmesi gerektigi dikkate ahndiginda, TRT Genel Miidurii Ibrahim §ahin'in 
kamu parasindan bireysel feragat dilekcesiyle vazger^mesi ve dolayisiyla kamuyu 
zarara ugratmasi nedeniyle hakkinda kamuyu zarara ugrattigi, kamu kaynaginda 
eksilmeye veya artisa engel oldugu gerekcesiyle bir sorusturma acilacak midir? 
Acihnayacaksa bu sorustunnanin acilmarnasinin gerekcesi nedir? 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGTNA 

Muhaixem INCE 
Yalova Milletvekili 
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5- TRT Genel Mudurii Ibrahim §ahin'in TRT di?inda Telekom'dan aldigini soylediginiz 
8 bin YTL Telekom tarafindan kendisine hangi ad altinda odenmektedir? Kamu 
iktisadi Tesebbiislerinde Uygulanacak Ucretlerin Tespitine iliskin 2007/1 no'lu 
Tebligin II numarali ekinde; "Kamu iktisadi Tesebbiisleri ve bagli ortakliklarimn 
ydnetim kurulu baskan ve uyelerine 1.335-YTL net ayhk iicret verilir." Hukmii ile 
TRT Genel Mudiirii'ne Telekom tarafindan odenen 8 bin YTL ortusmekte midir? 
1.335 YTL'nin uzerindeki tutann Hazine'ye gelir kaydcdilmesi gerekmez mi? Bu 
gerekliysc, sjmdiye kadar fazla tutar Hazine'ye gelir kaydedilmis midir? 
Kaydedilmedi ise, TRT Genel Miidiirii hakkmda bu konuda bir soru§turma acilacak 
midir? 

6- Ibrahim §ahin TRT Genel Miidiir adayhgi igin RTUK'e basvuru yaparken verdigi 
ozgegmis bilgilerinde yonetim kurulu iiyesi olarak gorev yaptigi yukarida adi gegen 
sirketleri bildirmis midir? Bildirmemi§ ise gerekgesi nedir? Bildirmemis ise, kendisi 
hakkinda Tiirk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi "Bir resmi belgeyi diizenlemek 
yetkisine sahip olan kamu gflrevlisine yalan beyanda bulunan kisi, iig aydan iki 
yila kadar hapis veya adli para cezasi ile cczalandirilir." hukmii dogrultusunda 
idari sorusturma agilacak midir? 

7- 05.06.2008 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yaptiginiz agiklamada TRT Genel 
Miidurti Ibrahim $ahin'in Telekom istiraki olan sirketlerdeki yonetim kurulu 
iiyeliklerine ilisjcin bilgi verirken Tiirk Telekom Saghk Ve Sosyal Yardim Vakfi 
mutevelli heyeti uyeligi hakkinda nigin bilgi verilmemistir? 

8- ibrahim $ahin Tiirk Telekom Saghk Ve Sosyal Yardim Vakfi mutevelli heyeti uyesi 
olarak maas, huzur hakki ve benzeri adlar altmda bir iicret almakta midir? Ahyorsa bu 
ucretin tutan nedir? Bu vakifta yonetim kurulu uyelerine bir iicret odeniyorsa, TRT 
Genel Miidiirii bu §irketten alacagi maas yada huzur haklanndan da feragat dilekgesi 
ile vazgegmis midir? Oyleyse, bu feragat dilekgesinin tarihi nedir? 

T U R K I Y E B U Y U K M I L L E T M E C L i S i B A S K A N L I G I N A 

Ilgi :a) 17.07.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4457-7884/16519 sayih yazi. 
b) 15.09.2008 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/3116 sayih yazi. 

Ilgi (a) yazi geregi Yalova Milletvekili Muharrem INCE'nin vermi§ oldugu 7/4457 esas 
nolu yazih soru onergesi ile ilgili olarak, Bakanhgim ilgili kurulu§u Turkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Genel Mudurlugunun ilgi (b) yazisi ilisjkte sunulmustur. 

Bilgilerinizi ve geregini arz ederim. 

T . C . 
DEVLET BAKANLIGI 

Sayi : B.02.0.004/01614 

Konu : 26 I 09 /2008 

EK : ilgi (b) yazi ve ekleri 
Prof.Dr.Mehmet AYDIN 

Devlet Bakani 
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Turkiye Radyo-Televizyoff Kurumu 
Genel Mudurlugu 
Hukuk Musavirligi 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/O9o -cL, I ,L 
KONU : 7/4457 sayih Soru Onergesi Cevabi 

DEVLET BAKANLIGINA 
(Saym Mehmet AYDIN) 

Ilgi: 17/07/2008 tarih ve B.02.0.004/01337 sayili yaziniz. 

Yalova Milletvekili Sayin Muharrem INCE'nin vermis oldugu 7/4457 sayih Soru Onergesi 
ile ilgili olarak Kurumumuz cevabi asagida sunulmustur. 

TRT Genel Mtidurii Ibrahim $ A H i N ' i n yonetim kurulu iiyesi oldugu Tiirk Telekom 
istiraklerindeki odemelerden feragatine iliskin feragatnamelerin birer ornegi ekte sunulmaktadir. 
ibrahim §AHIN, AVEA A§'den aldigi ucretleri de Genel Miidiir oldugu donem itibanyla almami? 
ve iade etmistir. 

Bu sirketlerin yonetim kurulu uyelerine odenecek ucretler genel kurul karanyla belirlendigi 
icin Ticaret Sicil Gazetesinde yaymlanmakta, ancak feragat tek tarafli kisisel bir islem oldugundan 
yaymlanmasina gerek bulunmamaktadir. 

Ibrahim §AHIN TRT Genel Mudurlugu ve Yonetim Kurulu uyeligi disinda sadece Tiirk 
Telekom Ydnetim Kurulu iiyeliginden dolayi iicret almaktadir. 631 sayih Kanun Hiikmiinde 
Kararnamenin 12. maddesinde memurlar ve kamu gorevlilerine asli kadro ve gorevleri disindaki 
gorevlerinde biri igin iicret odenebilecegi, Maliye bakanhgi tarafindan cikanlan Seri No: 155 sayih 
Devlet Memurlan Tebliginde ise " 'asli kadro ve gorevleri dismda' tabirinden kendi kurumlan 
disindaki gdrevlerinin anla§ilmasi gerektigi" belirtildiginden yapilan odemelerde mevzuata aykiri 
bir durum bulunmamaktadir, 

Onergede sozii edilen diger kurulus ise bir sivil toplum kurulusu olup, TRT Genel Mudur 
Ibrahim SAHIN, bu gorevinden dolayi da herhangi bir iicret almamaktadm.— 

Arz ederim. 
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F E R A G A T N A M E 

Ben ibrahim SaKfh, AssisTT Rehfaerlik ve Muster i Hizmetleri Anon im Sirketinde Yone t im Kurulu uyesi 
o lmam nedeniy le, gorev surem boyunca tahakkuk etmis v e y a ileride edecek olan b i lumum huzur 
hakki, maas, ikramiye, ted iye ve sair odeme le rden , Kamu gorevlisi o lmam nedeniy le Sirket lehine 
feragat eder, soz konusu odemeler le ilgili olarak Sirket'ten hicbir alacagimin olamadigini beyan 
ede / im . 3 1 . l o . l o o ^ 

F E R A G A T N A M E 

Ben Ibrahim Sahin, Argela Yazihm ve Bilisim Teknoloj i ler i Sanayi ve Ticaret A n o n i m Sirketinde 
Yone t im Kurulu uyesi o lmam nedeniy le, g o r e v su rem boyunca tahakkuk etmis v e y a i leride edecek 
olan b i l umum huzur hakki, maas, ikramiye, ted iye v e sair odemelerden, Kamu gorevl is i o lmam 
nedeniy le Sirket lehine feragat eder , soz konusu odemeler le ilgili olarak Sirket'ten higbir alacagimin 
olacnadigini beyan eder im, t o . O ^ j . ^ 2 - < a o ^ 

F E R A G A T N A M E 

Ben ibrahim Sahin, innova Bilisim Cdzumler i Anon im Sirketinde Yonet im Kurulu uyesi o lmam 
nedeniy le, gorev surem boyunca tahakkuk etmis veya ileride edecek olan b i lumum huzur hakki, 
maas, ikramiye, tediye ve sair odemelerden, Kamu gorevlisi o lmam nedeniyle Sirket lehine feragat 
eder, soz konusu odemelerle ilgili olarak Sirket'ten hicbir alacagimin olamadigini beyan eder im. _ L . ^ i , 10 ,2_0 
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FERAGATNAME 

Ben ibrahim Sahin IES Egitim ve Bilgi Teknoloji leri A .S. de Yonetim Kurulu uyesj o lmam 
nedeniyle, gorev st irem boyunca tahakkuk etmi§ veya ileride edecek olan bi lum urn'huzur 
hakki, maa§, ikramiye, tediye ve sair odemeierden, Kamu gorevlisi o lmam nedeniyle Sirket 
lehine feragat eder, soz konusu odemelerle ilgili olarak Sirket'ten hi?bir alacagimm 
olmadigmi beyan ederim. ZL\ . \X-. zi~<=*o 

IES Egit im ve BilgVjeknoloji leri A .§ . 
Yonetim Kurulu Uyesi I 

7.- istanbul Milletvekili Suleyman Yagiz'in, Ergenekon sorusturmasindaki bazi tutuklulann sag

hk sorunlanna iliskin Basbakandan sorusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi (7/4535) 

T U R K I Y E B U Y U K M i L L E T MECLiSi B A § K A N L l 6 l ' N A 

Asagidaki sorulanmin, Ba§bakan Sayin Recep T a y y i p E rdogan 
tarafindan yazili olarak yanitlanmasi istegimi bilgilerinize sunanm. 

Saygilanmla. 14 T e m m u z 2008 

1- Adma "Ergenekon" denilen sorusturma kapsaminda tutuklanan ve 
epilepsi ile siroz rahatsizligi oldugu belirtilen Ayse Asuman Ozdemir'in 
Adalet BakanhQi'na basvurarak tedavi icin tahliye talebinde bulunmasma 
karsin bu isteminin kabul edilmemesini ve sadece, tutuklu bulundugu 
cezaevinden Bakirkoy Kadm v e Qocuk Tutukevi'ne nakledilmesiyle 
yetinilmesini nasil karsiliyorsunuz? 

2- A y s e Asuman Ozdemir'in avukati Zeki Haciibrahimoglu'nun, 
"muvekkilinin 56 ya§mda oldugu, saQliginin ciddi derecede bozuldu^u 
ve tedavisi i?in biran once tahliye edilmesi gerektigi" yoniindeki 
aciklamasi ciddi bir uyan degil midir? 

3- Avukat Haciibrahimoglu'nun, "insanin yasama hakki, cezaevinde de 
olsa, sucu sabit de olsa kendisine verilmelidir. Gerekirse muvekkilim 
hakkinda yurt disina cikis yasagi konulsun" demesine karsin bu yonde 
bir karar aimmamasi genel olarak insan haklan, ozel olarak hasta 
haklanyla ?elismiyor mu? 

S u l e y m a n Y a g i z 
D S P istanbul Milletvekili 
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Ote yandan, Kuddisi Okkir'in tutukluyken uyanlara karsin olume terk 
edilmesi bir "cinayet" degil midir? Adina "Ergenekon" denilen orgiitun 
finans kaynagi oldugu iddia edilen Okkir'in bes parasizolmesini nasil 
karsiliyorsunuz? Okkir ailesinin, bu baglamda, devletten oziir dileme 
beklentisi karsilanacak midir? 
Ayse Asuman Ozdemir'in akibetinin de ayni sorusturma kapsaminda 
tutuklanan ve olum dosegindeyken tahliye edildikten birkac giin sonra 
yasammi yitiren Kuddusi Okkir gibi olmamasi igin gereken onlemler 
yeterince almmis midir? Hapishanede ikinci bir cinayetin meydana 
gelmemesi icin yetkililer iizerlerine duseni yapmakta midir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Muduriugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/2189/2990 1309/2008 
Konu : Yazili soru onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanligi ifadeli, 28/07/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/4535-8028/16825 sayih yazi, 

b) Basbakanlik Kanunlar vc Kararlar Genel Muduriugu ifadeli, 30/07/2008 tarihli vc B. 
02.0.KKG.0.12/106-86-6/3400 sayih yazi. 

Ilgi (a) yazmiz ekinde Basbakanliga gonderilen ve ilgi (b) yazi ile Bakanligimizca 
cevaplandinlmasi tensip olunan, istanbul Milletvekili Siileyman Yagiz tarafindan Saym 
Basbakan'a yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4535 Esas No.lu soru onergesine 
iliskin hazirlanan cevap ornegi iki niisha halinde ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali SAHIN 
Bakan 

EK: 
Soru onergesi cevabi 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Gcncl Mudurlugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/2187/2988 
Konu : Yazih soru onergesi 

Sayin Suleyman YAGIZ 
Istanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Saym Basbakan'a yoneltilip Bakanligimiz koordinatorliigiindc cevaplandinlmasi tensip 
olunan 7/4535 Esas No.lu soru onergesinin cevabi asagida sunulmustur. 

I- Bakanligimiz kayitlarmin incelenmesinden, soru onergesinde adi gegen kisinin; 
a) "Silahh teror orgiitiine iiye olmak sugundan" Istanbul 12. Agir Ceza Mahkemesince 

tutuklanarak Istanbul Pasakapisi Kadm Kapah Ceza Infaz Kurumuna konuldugu; daha sonra, Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Mudurlugiinun 27/09/2005 tarihli ve 44711 sayih genel koordinatorliik 
yazisi geregince, istanbul Cumhuriyet Bassavcihgi tarafindan 12/09/2007 tarihinde Gcbze M Tipi 
Kapali Ceza Infaz Kurumuna nakledildigi; 

b) Ceza Infaz Kurumuna kabuliinden sonra saghk dosyasinin incelenmesinden, bes yil 
once safra kescsinin ahndigi ve cpilcpsi hastasi oldugunun anlasildigi; 

c) Ceza Infaz Kurumunda rahatsizlanmasi uzerine, 27/06/2008 tarihinde acil olarak Gebze 
Devlet Hastanesine sevk edildigi, amlan Hastanenin ayni tarihli ve 1952 sayih saghk kurulu 
raporunda "karacigcrdc tammlanmamis siroz" tamsiyla acjl olarak Kartal Egitim ve Arastinna 
Hastanesi Gastrocnteroloji Bolumiine sevkinin uygun goriildugii; amlan Hastanede konuyia ilgili 
uzman doktor bulunmamasi nedeniyle ayni giin Capa Tip Fakultesi Hastanesine sevk edildigi vc 
yapilan muayencsinde "siroz" teshisi konuldugu; 

g) C a P a Tip Fakultesi Hastanesinde tedavisine devam edilebilmcsi igin 11/07/2008 
tarihinde Gebze M Tipi Kapah Ceza infaz Kurumundan Bakirkoy Kadm Kapali Ceza Infaz 
Kurumuna nakledildigi; 

d) Mudafiinin mahkemesine yaptigi tahliye talebinin kabul edilmesi iizcrine 18/07/2008 
tarihinde tahliye edildigi; 

Anlasilmistir. 
II- 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayih Ceza Muhakemesi Kanununun; 
a) "Tutuklama nedenleri" kenar bashkh 100. maddesinin birinci fikrasinda, kuwetli sug 

siiphesinin varligini gosteren olgulannve bir tutuklama nedeninin bulunmasi halinde, siipheli veya 
sanik hakkinda tutuklama karan verilebilecegi; 

b) "Tutuklama karan" kenar bashkh 101. maddesinin birinci fikrasinda, sorusturma 
evrcsinde siiphelinin tutuklanmasina Cumhuriyet savcisinin istemi iizerinc sulh ceza hakimi 
tarafindan, kovusturma evresinde sanigm tutuklanmasina Cumhuriyet savcisinin istemi uzerine 
veya re'sen mahkemece karar verilecegi; bu istemlcrde mutlaka gerekge gosterilecegi ve adli 
kontrol uygulamasimn yetersiz kalacagim belirten hukuki ve fiili ncdcnlcrc yer verilecegi; ikinci 
fikrasinda, tutuklamaya, tutuklamanin devamina veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine 
iliskin kararlarda, hukuki ve fiili nedenler ile gerekgelerinin gosterilecegi; karann igeriginin siipheli 
veya saniga sozlii olarak bildirilcccgi, aynca bir ornegi yazilmak suretiyle kendilerine verilecegi vc 
bu hususun kararda belirtileccgi; besinci fikrasinda, verilen kararlara itiraz edilebilecegi; 

c) "Siipheli veya sanigin sahverilme istemleri" kenar bashkh 104. maddesinin birinci 
fikrasinda, sorusturma vc kovusturma cvrelerinin her asamasinda siipheli veya sanigin 
sahverilmesini isteyebilecegi; ikinci fikrasinda, siipheli veya sanigin tutukluluk halinin devamina 
veya sahverilmesine hakim veya mahkemece karar verilecegi, ret karanna Itiraz edilebilecegi; 

4.^/09/2008 
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g) "Tutuklulugun incelenmesi" kenar baslikli 108. maddesinin birinci fikrasinda, 
sorusturma cvrcsinde suphelinin tutukevinde bulundugu siire iginde ve cn gcc otuzar giinliik siirclcr 
itibanyla tutukluluk halinin devaminin gerekip gerekmeyecegi hususunda, Cumhuriyet savcisinin 
istemi uzerine sulh ceza hakimi tarafindan 100. madde hukumleri goz onunde bulundurularak karar 
verilecegi; ikinci fikrasinda, tutukluluk durumunun incelenmcsinin, birinci fikrada ongoriilen siire 
iginde supheli tarafindan da istenebilecegi, 

Hiikiimlerine yer verildigi malumlandir. 
Ill- Anayasanin 98. maddesinin ikinci fikrasinda, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin bilgi 

edinme ve denetim yollanndan biri olan "soru'nun, Bakanlar Kurulu adina, sozlii veya yazih 
olarak cevaplandmlmak iizere Basbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret oldugu; ayni 
maddenin son fikrasinda da soru ile ilgili oncrgclcrin verilmc sekli, igerigi ve kapsami ile 
cevaplandinlma, goriisme ve arastirma yontemlerinin Meclis Igtuziigii ile duzenleneceginin 
ongoriildugii; Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Igtuzuguniin, "Soru" kenar baslikli 96. maddesinde 
"soru'nun kisa, gerckgesiz vc kisisel goriis ileri siiriilmeksizin, kisilik vc ozel yasama iliskin 
konulan igermeyen bir onerge ile Hukumet adina sozlii veya yazih olarak cevaplandinlmak iizere, 
Basbakan veya bir bakandan agik ve belli konular hakkmda "bilgi istemek"ten ibaret oldugunun 
belirtildigi; "Sorulamayacak konular" kenar baslikli 97. maddesinde dc, baska bir kaynaktan 
kolayca ogrenilmesi mumkun olan konular ile tek amaci istisare saglamaktan ibaret konulann ve 
konusu ewelce Baskanhga verilmis gensoru onergesiyle aym olan sorularin sorulamayacaginin 
hiikme baglandigi malumlandir. j 

Anayasanin 9. maddesindeki, yargi yetkisinin Tiirk Milleti adina bagimsiz mahkemelerce 
kullanilacagi; 138. maddesindeki, hakimlerin gorevlerinde bagimsiz olduklan; Anayasaya, kanuna 
vc hukuka uygun olarak vicdan? kanaatlerine gore hiikiim verecekleri, higbir organ, makam, mcrci 
veya kisinin, yargi yetkisinin kullanilmasinda mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat 
veremeyecegi; genelge gonderemeyecegi; tavsiye ve telkinde bulunamayacagi; goriilmekte olan bir 
dava hakkinda Yasama Meclisinde yargi yetkisinin kullamlmasi ile ilgili soru sorulamayacagi, 
gorusme yapilamayacagi veya herhangi bir beyanda bulunulamayacagi yoniindeki amir hukumleri 
ile Anayasa, Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Igtuziigii ve Ceza Muhakemesi Kanununun yukanda 
belirtilen hukurnlcri dikkate ahndiginda, soru onergesinde yer alan ve halen Istanbul 13. Agir Ceza 
Mahkemesinde derdest oldugu anlasilan davaya iliskin konulan igeren diger sorulara cevap 
verilmesine yasal imkan goriilememistir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali SAHIN 
Bakan 
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EKLER: 
1. O n e r g e c e v a b i 

Dr. Mehmet Hilmi GtTLER 
Bakan 
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8.- Antalya Milletvekili Hiisnii Collii'niin, petrol rezervlerine iliskin Basbakandan sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakani Mehmet Hilmi Guler 'in cevabi (7/4540) 

T . B . M . M . B A L K A N L I G I ' N A 

Asagidaki sorularimin B a s b a k a n Say in R. T a y i p E r d o g a n tarafindan yazi l i olarak 
yanitlanmasi icin geregini arz ederim. 14.07.2008 

.-s:SZ*/-*^Z 
^ ^ t t u s i i i i C O L L C 

A n t a l y a M i l l e t v e k i l i y* 

1 - S o n y a p i l a n i n c e l e m e l e r l e T u r k i y e ' n i n p e t r o l r e z e r v i n e k a d a r o l a r a k 
h e s a p l a n m a k t a d i r ? H a l e n k a g b o l g e d e a r a m a c a h s m a l a r i y a p i l m a k t a , k a g k u y u d a n 
h a m p e t r o l g i k a r i l m a k t a d i r ? 

2 - T u r k i y e ' d e k i h a m p e t r o l u r e t i m i s o n 5 y i l d a n a s i l g e r g e k l e s m i s t i r ? Bu 
u r e t i m d e T u r k i y e P e t r o l l e r i A n o n i m Ortakl igYnin (TPAO) p a y i , y i l l a r a g o r e n e 
k a d a r d i r ? 

3 - G e g m i s y i l l a r d a p e t r o l b u l u n d u g u h a l d e , e k o n o m i k o l m a d i g i g e r e k g e s i y l e 
k a p a t i l a n k u y u v a r m i d i r ? Bu k a p s a m d a k a g k u y u v a r d i r ? 

4 - D a h a o n c e e k o n o m i k b u l u n m a y a n a n c a k p e t r o l f i y a t l a n n i n y i i k s e l m e s i 
i l e b i r l i k t e , e k o n o m i k h a l e g e l e b i l e c e k k u y u l a r igin y e n i d e n i n c e l e m e -
d e g e r l e n d i r m e g a h s m a s i y a p i l m i s m i d i r ? Bu k a p s a m d a k a g k u y u i n c e l e n m i s t i r ? 
D a h a o n c e k a p a t i l a n k u y u l a r d a n , i s l e t m e y e a l m a n v a r m i d i r ? B u n u n s a y i s i n e d i r ? 
B o y l e b ir c a l i s m a y a p i l m a m i s s a , k a p a l i k u y u l a n n a g i l m a s i igin g i r i s i m d e b u l u n a c a k 
m i s i n i z ? 

5 - G e g r n i s y i l l a r d a T u r k i y e ' n i n c e s i t l i b o l g e l e r i n d e p e t r o l b u l u n d u g u a n c a k 
g e s i t l i n e d e n l e r l e b u k u y u l a n n b e t o n d d k u l e r e k k a p a t i l d i g i y o n u n d e k a m u o y u n d a 
v a r o l a n b i l g i l e r l e ilgili b ir i n c e l e m e y a p i l m i s mid ir? H a n g i s o n u g l a r a u l a s i l m i s t i r ? 
Bu b i l g i l e r g e r g e g i y a n s i t m a k t a m i d i r ? 

6 - K a r a d e n i z ' d e b i iy i ik bir p e t r o l r e z e r v i b u l u n d u g u n a y o n e l i k a g i k l a m a l a r , 
b i l i m s e l v e r i l e r e d a y a n m a k t a m i d i r ? H a n g i d u z e y d e bir p e t r o l v a r l i g i n d a n s o z 
e d i l m e k t e d i r ? S o n d a j g a h s m a l a n n a b a s l a n m i s m i d i r ? A r a m a v e p e t r o l g i k a r m a 
g a h s m a l a n igin TPAO d i s i n d a o z e l s i r k e t l e r d e b a s v u r u y a p m i s m i d i r ? H a n g i 
s i r k e t l e r e iz in v e r i l m i s t i r ? 

7 - D o g u A k d e n i z ' d e k i p e t r o l r e z e r v l e r i i l e ilgili o l a r a k b o l g e u l k e l e r i n i n 
b a s l a t t i g i g i r i s i m l e r k a r s i s i n d a T u r k i y e nas i l bir p o z i s y o n a l m i s t i r ? T u r k i y e 
b o l g e d e a r a m a g a h s m a l a n b a s l a t m i s mid ir? Ya d a n e z a m a n g a h s m a l a r a 
b a s l a n a c a k t i r ? 

T.C. 
E N E R J l V E TABII K A Y N A K L A R B A K A N L I G I 

Strateji Gel i s t i rme Baskanligi 

S A Y I : B.1S.0.SGB.02.610 - tU. £"5 

K O N U , :Yazih Soru Onergesi -j 2 8 4 2 EYLOL. " >̂0TfcT 

TURKtYE BOYtJK MlLLET MECLISI BASKANLIGINA 
ilgi : a) T.B.M.M.Baskanligi'nm 28.07.2008 tarih ve KAN. KAR. MD. A. 01. 0. GNS. 0.10.00.02-

7/4540-8074/16909 sayili yazisi. 
b) Basbakanligin 30.07.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-86-11/3430 sayili yazisi. 

Antalya Milletvekili Sayin Hiisnii COLLU'nun Sayin Basbakanimiza tevcih ettigi, Saym 
Basbakanimizm da kendileri adina tarafimdan cevaplandinlmasini tensip ettikleri, 7/4540 esas no'lu 
yazili soru Onergesi T.B.M.M. tc TUzugii'niin 99. maddesi geregince TPAO ve Petrol isleri Genel 
Mudurliigunden ahnan yazili bilgiler dogrultusunda cevaplandinlarak ekte gonderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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ANTALYA MILLETVEKiLi SAYIN HUSNU COLLU'NUN 
YAZILI SORU ONERGESI CEVAPLARI 

(7/4540) 

SORU 1: Son yapilan incelemelerle Turkiye'nin petrol rezervi ne kadar olarak 

hesaplanmaktadir. Halen kac bolgede arama gahsmalan yapilmakta, kac, kuyudan ham petrol 

gikarilmaktadir? 

CEVAP 1: Petrol isleri Genel Miidiirlugii kayitlanna gdre Haziran-2008 sonu itibariyle kalan 

iiretilebilir ham petrol rezervi 37,7 milyon ton civarinda olup, 1024 adet kuyudan ham petrol 

uretimi yapilmaktadir. 

Ulkemizin 7 cografik bolgesi ve denizlerimizde toplam 437 adet arama ruhsat 

sahasinda ham petrol ve dogalgaz arama cah§malari yuriitulmekte olup, cali§malara Giiney 

Dogu Anadolu Bolgesi, Trakya Bolgesi ve I? Anadolu Bolgesi ile Karadeniz ve Akdeniz 

bolgelerinin deniz alanlarinda yogun olarak devam edilmektedir. 

SORU 2: Turkiye'deki ham petrol uretimi son 5 yilda'nasil gercekle§mi§tir? Bu (iretimde 

Turkiye Petrolleri A.O.'mn (TPAO) payi, yillara gdre ne kadardir? 

CEVAP 2: 2003-2007 yillan arasini kapsayan donemde yapilan ham petrol uretim miktan 

11,2 milyon ton olup, bu uretimin yaklasik %70'ini TP AO gergekle§tirmi§tir. TPAO'nun ham 

petrol uretimindeki payi yillar itibariyle a§agidaki tablo da verilmi§tir. 

YIL TURKIYE HAMPETROL 

URETIMI (Ton) 

TPAO HAMPETROL 

URETiMI (Ton) 

TPAO 

(%)'si 
2003 2.374.621 1.623.616 68 

2004 2.275.531 1.542.754 68 

2005 2.281.131 1.571.423 69 

2006 2.175.672 1.535.009 71 

2007 2.134.174 1.518.881 71 
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SORU 3: Gegmis yillarda petrol bulundugu halde, ekonomik olmadigi gerekcesiyle kapatilan 

kuyu var midir? Bu kapsamda kag kuyu vardir? 

CEVAP 3: Bilindigi iizere, petrol uretimi yapabilmek igin 6326 sayih Petrol Kanunu geregi 

olarak saha isletme ruhsatimn alinmasi gerekmektedir. Ancak bazi durumlarda isjetme ruhsati 

alindigi halde, bazi jeolojik ve rezervuar §artlanna bagh olarak petrol uretiminin hizla 

dusmesi ve kuyunun % 100 oramnda su iiretmeye baslamasi neticesinde, TPAO bu vb. 

sahalari ekonomik olmadigi gerekgesi ile zaman zaman terk etmek zorunda kalmistir. 

Sdz konusu kuyularda zaman iginde petrol birikimi olmakta, ancak iiretilmeye 

basjadiktan gok kisa siire iginde petrol miktan du§erek, saha ekonomik limitlerinin disina 

gikmaktadir. Bu nedenlerle, TPAO "ekonomik anlamda petrol uretimi sdz konusu olmadigi" 

igin isletme ruhsati uzatimi talebinde bulunmamaktadir. 

Ancak, 9 Mart 2000 tarihinden itibaren yerli ve yabanci §irketler bazi yerlerde 

petrol arama faaliyetlerine baslami§ olup, ilk etapta TPAO'nun uretim yapip terk ettigi 

kuyularda uretim yapmi?tir. Ancak, gok kisa bir siire igerisinde beklenildigi iizere, kuyuda 
i 

zaman iginde biriken petrol ahnmis. ve hemen arkasindan su arti§i nedeniyle uretim diismiis ve 

durmustur. Bazi kiigiik sirketler gok az miktardaki petrol iiretimini bile ekonomik bulup 

ilgilenebilmektedirler. 

Uretim miktanndaki arti§ ve diisuste rezervin zenginligi, yapmun boyutlan ve kuyu 

basina diisen verimlilik onemlidir. Sadece agilan kuyu sayisi uretim miktannda tek etken 

olarak degerlendirilmemektedir. 

SORU 4: Daha once ekonomik bulunmayan ancak petrol fiyatlannin yiikselmesi ile birlikte, 

ekonomik hale gelebilecek kuyular igin yeniden inceleme degerlendirme gahsmasi yapilmi? 

midir? Bu kapsamda ka? kuyu incelenmistir? Daha once kapatilan kuyulardan, isletmeye 

ahnan var midir? Bunun sayisi nedir? Boyle bir gahsma yapilmamissa, kapah kuyulann 

agilmasi igin girisimde bulunacak misiniz? 

CEVAP 4: TPAO tarafindan terk edilen veya 9ahsilan sahalar, kuyular gelisen teknolojik 

bilgi ve uygulamalara paralel olarak incelenmekte, petrol fiyatlanni yiikselmesi de gdz oniine 

alinarak ozellikle 2005-2008 yillan arasinda onceki yillarda terk edilen ve/veya yeniden acilan 

71 adet kuyu tekrar uretime alinmistir. Aynca, birgok kuyunun da terk edilme sebeplerinin 

yeniden degerlendirilmesi yapilarak, gerekli gdrtilenler igin kuyu tamamlama operasyonlan 
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planlanmakta ve bu operasyonlar sonunda ekonomik agidan uygun olanlann devreye ahnmasi 

diisiiniilmektedir. 

SORU 5: Gecmis yillarda Turkiye'nin ge§itli bdlgelerinde petrol bulundugu ancak gesitli 

nedenlerle bu kuyulann beton ddkulerek kapatddigi ydniinde kamuoyunda var olan bilgilerle 

ilgili bir inceleme yapilmi§ midir? Hangi sonuglara ulasilmistir? Bu bilgiler gergegi 

yansitmakta midir? 

CEVAP 5: Petrol arama ruhsatlan Petrol Kanununa gore sirketlere belirli siirelerle 

verilmektedir. Bu nedenle bir arama ruhsatinin, o sahada petrol kesfi yapilmadigi takdirde 

siiresiz olarak aym sirket veya §irketler uhdesinde kalmasi soz konusu degildir. Bu siirenin 

dolmasindan soma ayni ruhsat alam Turkiye Petrolled A.O. da dahil olmak tizere ttim 

§irketlerin ruhsat alimina agik hale gelmektedir. Bu nedenle petrol veya dogal gaz varligi 

tespit edilmis bir arama kuyusunun bir sirket tarafindan kamuoyuna yansidigi sekilde betonla 

kapatilmasi, o sirketin bu kuyu ile ilgili olarak ileride herhangi bir tasarruf hakki soz konusu 

olamayacagindan mumkun degildir. Petrol bulunan ancak gesjtli nedenlerle kapatddigi ileri 
i 

suriilen bir kuyuda, daha soma baska sirketlerin ruhsat sahibi olarak uretim yapmasi sdz 

konusu oldugundan bu tiir bilgilerin ticari amagh bu faaliyetlerle bagdastinlmasi 

dti§tmulemez. 

Diger taraftan, petrol sirketlerinin yapmis oldugu tiim gah§malar Petrol Kanununu 

uygulamakla gOrevli Petrol isleri Genel Miidurliigunce takip ve kontrol edilmektedir. Bir 

petrol kuyusunda petrol bulunmami§sa, o kuyunun emniyet ve gevre agisindan gimento tapa 

yapilarak kapatilmasi teknik agidan bir zorunluluktur. 

SORU 6: Karadeniz'de biiyiik bir petrol rezervi bulunduguna yonelik agiklamalar, bilimsel 

verilere dayanmakta midir? Hangi diizeyde bir petrol varhgindan soz edilmektedir? Sondaj 

gahsmalanna baslanmi§ midir? Arama ve petrol gikarma gahsmalan igin TPAO disinda ozel 

Sirketler de basvuru yapmis midir? Hangi sirketlere izin verilmistir? 

CEVAP 6: Bati Karadeniz'de Akgakoca agiklannda Tiirkiye Petrolled A.O. ile Toreador 

Turkey Ltd. ile Stratic Energy Turkey Inc., §irketinin ortak oldugu sahalarda dogal gaz 

bulunmu§ olup bu deniz sahalanndan halen uretim yapilmaktadir. Aynca, Turkiye Petrolleri 

A.O. ile Petrobras Oil And Gas B.V sirketinin orta Karadeniz'de sahip oldugu ruhsatlarda 

ortak arama gahsmalan yiirutiilmekte olup, sondaj asamasina gelinmesi dogrultusunda 
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galismalar hizla devam etmektedir. Bu bolgede deniz sondaj gahsmalannin tamamlanarak 

ortaya konulmu§ bir petrol varhgindan sdz etmek miimkUn olmamakla birlikte, ekteki diger 

verilere - sismik v.d. - dayanarak umutlu bir bolge olarak nitelendirilmektedir. 

Karadeniz'in karasulari igi ve munhasir ekonomik bolgemizde Tiirkiye Petrolleri A.O. 

nin di§inda Toreador Turkey Ltd., Stratic Energy Turkey Inc., Hema Enerji A.§., Petoil Petrol 

ve Petrol Urunleri Uluslararasi Arama ve i§lctme A.§. ve Turkish Petroleum Int.Co.Ltd. 

§irketleri olmak Uzere toplam 5 sirketin ortak olarak veya tek ba§lanna petrol arama ruhsatlan 

bulunmaktadir. 

Karadeniz'deki faaliyetleri iki ana bashk altinda incelemek gerekir. 

Bunlardan ilki nispeten daha sig sulann bulundugu 12 mil karasulan igindeki alanlardir. Bu 

alanlarda, TPAO'nun %100 kendisinin sahip oldugu ruhsatlar, TPAO'nun %51 hisseye sahip 

oldugu vc diger sirketlerle ortak oldugu ruhsatlar ile tamamiyla diger sirketlere Petrol 

Kanununun ilgili hukumlerine gdre verilen ruhsatlar mevcuttur. Karadeniz'de su ana kadar 

sadece Akgakoca agiklannda, TPAO'nun %51 hisseye sahip oldugu bazi sahalarda dogal gaz 

kesfi yapilarak iiretime ahnmi§tir. Ancak 1000 km'den fazla kiyisi bulunan Karadeniz'deki 

arama gahsmalanna devam edilmekte olup, Onumiizdeki yillar igin yeni kuyulann agilmasi 
i 

planlanmistir. 

Ikincisi ise; Karasulan disindaki genis alanlar Turkiye Munhasir Ekonomik Zonu 

olarak adlandinlmakta ve buradaki bes buyiik deniz arama ruhsati Petrol Kanunu hukumlerine 

uygun olarak TPAO'ya verilmistir. 

Ozellikle 2004 yilmdan beri buyiik yatmmlar gergeklestirilerek Karadeniz'de jeolojik 

ve sismik gah§malar yapilmis ve halen devam edilmektedir. Bu gah§malar neticesinde 

gergekten onemli buyiikluklerde, gok sayida olasi kapan TPAO yerbilimcilerince tanimlanmis 

ve bunlara iliskin jeolojik-jeofizik ve modelleme gah§malanna devam edilmektedir. Bu 

kapanlann petrol ve/veya dogal gaz igerebilecegi Ongdrusii ve iimidiyle galismalar 

yuriitulmektedir. 

Karadeniz'de bahsedilen buyuk petrol rezerv tahminleri jeolojik ve jeofizik (sismik) 

gahsmalara dayanmaktadir. Sondaj yapilmadan petroliin varligi ve miktan hakkinda 

konusmak bazi riskleri beraberinde getirebilecegi dusuniilmektedir. 

Yukarida da bahsedildigi iizere, bu ortamlarda sondaj yapmak dunyada gok az sayida 

sondaj gemisiyle miimkundur, bunlann hepsi de diger alanlar igin uzun siireli kontratlar ile 

baglanmis durumdadir. 

TPAO, hem bu tiir sondajlann sayismi arttirarak birim maliyetleri dusiirmek ve yeni 

teknolojiye ula?mak, hem de gok riskli olarak degerlendirilebilecek sondajlann maliyetini 
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diger yatinmcilarla paylasrnak iizere Karadeniz'in belli alanlannda ortakliklar kurmaktadir. 

Bu ortakliklann diinyada derin deniz tecriibesi ve mali giicii olan firmalarla yapilmasina 

titizlik gdsterilmekte olup, bu ortak projelerdeki aramadan sonraki asamada, TPAO'nun 

hissesinin %50'nin altina inmemesine gahsjlmaktadir. 

2004 yihnda Bati Karadeniz'de TPAO-TOREADOR-STRATIC Ortakhgi ile Ayazh-1 

kuyusunda gergeklestirilen dogal gaz kesfini takiben Bati Karadeniz'de yogun bir arama-

sondaj ve arkasmdan uretim faaliyetleri surdurtilmustur. 2004-2006 yillannda Karadeniz'de 

yapilan yogun sismik program ve dogal gaz kesfi Karadeniz'i biiyiik petrol sirketlerinin de 

ilgi odagi haline getirmistir. Bu ilgi sonucunda TPAO ile Brezilya sirketi olan PetroBras 

arasinda 17 Agustos 2006 tarihinde Ortak isjetme Anla^masi imzalamistir. 

Sonug olarak; Karadeniz'de gahsrian alanlarda bilimsel verilerimiz oldugu, 

fakat kesin bir petrol kesfinin ancak sondajdan sonra ilan edilebilecegi 

soylenebilir. TPAO 2010 yilindan itibaren yiiksek kapasiteli bir sondaj gemisini Karadeniz'e 

getirmeyi planlamaktadir. 

SORU 7: Dogu Akdeniz'deki petrol rezervleri ile ilgili olarak bolge ulkelerinin baslattigi 
i 

girisimler kar§isinda Turkiye nasil bir pozisyon almi§tir? Turkiye bolgede arama gahsmalan 

basjatmis midir? Ya da ne zaman gahsmalara baslanacaktir? 

CEVAP 7: Akdeniz'de Antalya agiklanndan baslayarak iskenderun kdrfezine kadar Turkiye 

Petrolled A.O.'nin arama ruhsatlan bulunmakta olup, soz konusu alanlarda sondaj oncesi 

yapilmasi zorunlu olan jeofizik sismik ahmi ve degerlendirme gahsrnalari halen devam 

edilmekte olup heniiz sondaj asamasina gelinmemistir. 

TPAO Dogu Akdeniz Bolgesinde en aktif arama-uretim faaliyetlerinin yilrutiildugu 

Misir'da ve Kizildeniz'deki gahsma ve gelismelerin yam sira bolgedeki diger arama 

faaliyetlerini de yakindan izlemektedir. 

Tiirkiye'deki deniz alanlanndaki arama gahsmalan, TPAO tarafindan surekli olarak 

kesintisiz bir sekilde devam ettirilmektedir. Genelde risk paylasimi yontemi ile yapilan 

ortakliklar gergevesinde gerek sismik veri toplanmasi gerek sondaj yapilmasi yoluyla Dogu 

Akdeniz'deki; Antalya, Mersin ve ozellikle iskenderun kOrfezindeki hidrokarbon potansiyeli 

ortaya gikarilmaya gahsilmisUr. 
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9.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Hakkari'deki kanser vakalarma ve saghk altyapi-
sina iliskin sorusu ve Saghk Bakani Recep Akdag'in cevabi (7/4574) 

Asagidaki sorulanmin Saghk Bakani Sayin Recep Akdag tarafindan Anayasa'nin 98. 
ve Meclis tgtQzugu'niin 99. maddesi geregince yazili olarak cevaplandinlmasini saygilanmla 
arz ederim. 15.07.2008 

Hakkari, gecmisten bugtlne saghk sorunlarinin en yogun yasandigi illerinde ba§inda 
gelmektedir. Cetin cografyasi vc ekonomik sorunlar nedeniyle, bolge halki saglik 
konusunda slirekli sorunlar yasamistir. Basta hastaneler olmak uzere, saglik kurumlannin 
yetersiz olmasi, saghk personelinin bolgede calismak istememesi ve bu konuda bir onlem 
alinamamasi neticesinde, halk gogu zaman doktor bulamamis, tedavi igin bati illerine 
gitmek zorunda kalmislardir. Hakkari ve YUksekova'da yapimi devam edilen hastaneler 
ise, bir tiirlu bitirilememekle birlikte, bu hastanelerin Hakkari'nin devasa saglik 
sorunlanna deva olamayacagini dUsunmekteyiz. 

Ozellikle son yillarda, Hakkari ve ilgelcrinde gok fazla kanser vakasi yasanmaktadir. 
Neredeyse her ailedc bir kanser hastasi bulunmakta, bu durum herkesin dikkatini 
gekmistir. Ozellikle Hakkari 'de bu kadar gok kanser vakasinin yasanmasi, bu hastaligi 
tetikleyen nedenlerin arastirilmasi gerektigi hususunu gUndeme getirmektedir. Kansere 
yakalanan hastalar, Hakkari'de higbir §ekilde tedavi edilmedikleri gibi, hastalik teshisi 
dahi konulamamaktadir. Bilindigi iizere geg teshis, hastaligi tetikleyerek, metastaza neden 
olmakta ve telafisi mumkun olmayan sonuglara neden olmaktadir. Bu nedenle, hastalar 
yetersiz ekonomik kosullanna ragmen, Ankara basta olmak iizere biiyiik illerin 
hastanelerine basvurmaktadirlar. Hastalar, kemoterapi ve radyoterapi igin dahi Ankara'ya 
defalarca gelmek zorunda kalmaktadirlar. 

Bu baglamda, 

1- Hakkari'de son 10 yil igin kag kisi kanser hastaligina yakalanmistir? 

2- Hakkari'de her dalda kag tane uzman doktor ve ozellikle uzman onkolog doktor 

3- Hakkari hastanelerinde kanser basta olmak iizere, hayati onem tasiyan dallarda tedavi 
yapilabilmekte midir? 

4- Hakkari hastanelerinde brans bolumleri agmayi dUsiiiiiiyor musunuz? Buna baghk 
olarak, "Kanser Arastirma ve Tedavi Merkezi" agmayi diisuniiyor musunuz? 

5- Hakkari vc YUksekova'da yapimi devam edilen hastaneleri ne zaman faaliyete 
gegirmeyi dusunUyorsunuz? 

TURKTYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Hamit GEYLANl 
Hakkari Milletvekili 

vardir? 
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T U R K I Y E B U Y U K MILLET MECLiSi BA$KANLIGrNA 

Ilgi: 28.07.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8035 sayih yaziniz. 

Hakkari Milletvekili Hamit GEYLANI tarafindan verilen "Hakkari 'deki kanser 
vakalanna ve saglik alt yapisina iliskin" 7/4574 sayili yazih soru dnergesi'nin cevabi ilisikte 
gonderilmektedir. 

Geregini bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAG 
Bakan 

Hakkari Milletvekili Hamit GEYLANI tarafindan verilen "Hakkari'deki kanser 
vakalanna ve saghk alt yapisina iliskin" 7/4574 sira sayih yazih soru onergesinin 

cevabidir. 

Hakkari, gecmisten bugune saghk sorunlarinin en yogun yasandigi illerinde basinda 
gelmektedir. Qetin cografyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle, bolge halki saghk konusunda 
surekli sorunlar yasamistir. Ba§ta hastaneler olmak iizere, saghk kurumlannin yetersiz olmasi, 
saglik personelinin bolgede gahsmak istememesi ve bu konuda bir onlem ahnamamasi 
neticesinde, halk cogu zaman doktor bulamamis, tedavi icin bati illerine gitmek zorunda 
kalmislardir. Hakkari ve Yuksekova'da yapimi devam edilen hastaneler ise, bir tiirlii 
bitirilememekle birlikte, bu hastanelerin Hakkari'nin devasa saghk sorunlanna deva 
olamayacagini diisunmekteyiz. 

Ozellikle son yillarda, Hakkari ve ilcelerinde 90k fazla kanser vakasi ya§anmaktadir. 
Neredeyse her ailede bir kanser hastasi bulunmakta, bu durum herkesin dikkatini cekmistir. 
Ozellikle Hakkari'de bu kadar 90k kanser vakasimn ya§anmasi, bu hastahgi tetikleyen 
nedenlerin arastinlmasi gerektigi hususunu gUndeme getirmektedir. Kansere yakalanan 
hastalar, Hakkari'de hi9bir §ekilde tedavi edilmedikleri gibi, hastalik teshisi dahi 
konulamamaktadir. Bilindigi iizere geg teshis, hastahgi tetikleyerek, metastaza neden olmakta 
ve telafisi mumkun olmayan sonuglara neden olmaktadu. Bu nedenle, hastalar yetersiz 
ekonomik kosullanna ragmen, Ankara basta olmak uzere biiyiik illerin hastanelerine 
ba§vurmaktadirlar. Hastalar, kemoterapi ve radyoterapi igin dahi Ankara'ya defalarca gelmek 
zorunda kalmaktadirlar. 

Bu baglamda, 
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SORU 1- Hakkari'de son 10 yd icin kag kisi kanser hastahgina yakalanmi§tir? 
SORU 4-Hakkari hastanelerinde brans, bolumleri agmayi diisuniiyor musunuz? Buna 

bagli olarak, "Kanser Arastirma ve Tedavi Merkezi" agmayi diisuniiyor musunuz? 
CEVAP 1-4 Hakkari ilinin son 10 yihna ait kanser insidansini gdsterir tablo ektedir. 

Hakkari ilinde 2008 yih sonuna kadar 1 adet Kanser Erken Teshis, Tarama ve Egitim Merkezi 
agilacaktir. Konuyia ilgili olarak ihale i§lemleri devam etmektedir. 

SORU 2- Hakkari'de her dalda kag tane uzman doktor ve ozellikle uzman onkolog 
doktor vardir? 

CEVAP 2- Hakkari ilinde 2002 yihnda toplam 11 uzman varken bugiin Hakkari 
Devlet Hastanesi, Yuksekova Devlet Hastanesi ve $emdinli Devlet Hastanesinde; Halk 
Saghgi Uzmani 1, ig Hastahklan Uzmani 4, Anestezi ve Reanimasyon Uzmani 4, Kardiyoloji 
Uzmani 2, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmani 1, Cocuk Saghgi ve Hastahklan 
Uzmani 3, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmani 2, Kadin Hastahklan ve Dogum Uzmam 3, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmani 1, Radyoloji 2, Gogiis Hastahklan ve Tiiberkiiloz Uzmani 
3, Kulak Burun Bogaz Uzmani 2, Goz Hastahklan Uzmani 1, Ortopedi ve Travmatoloji 
Uzmam 4, Cocuk Cerrahisi 1, Uroloji Uzmani 4, Genel Cerrahi Uzmani 5, Biyokimya 
Uzmani 1, Noroloji Uzmani 2, ilk ve Acil Yardim Uzmani 1, Deri ve Zuhrevi Hastahklan 
Uzmani 1, Aile Hekimi 1 olmak iizere pek gok bran§ta toplam 59 Uzman gorev yapmaktadir. 

Hakkari ilinde kanser brans uzmani (Onkolog) bulunmamaktadir. Ancak, bir tek 
onkoloji uzmamnin bulunmasi onkoloji merkezi kurulmasi igin yeterli degildir. Kanser 
tedavisi gibi komplike hizmetlerin multidisipliner bir yakla|pi -^rektirdigi agiktir. Bu tiir 
dzellikli merkezlerin kurulmasi biitiin dunyada ancak. b^n^ii^v^kteki yerlesim yerlerinde 
planlandigi malumdur. Ulkemizde niifusa gore uzman^e^|n^^nlama^ dahilinde illerde 
gali§acak uzmanlar belirlenmekte, dzellikli saghk hizme,tle|i, is^r j^lg^^ hitap edebilecek 
merkez illerde planlanmaktadir. 

SORU 3-Hakkari hastanelerinde kanser basta olmak iizere, hayati onem ta?iyan 
dallarda tedavi yapilabilmekte midir? 

CEVAP 3- Hakkari ilinde Devlet hastanesi Patoloji laboratuvannda kanser te§hisleri 
konulmaktadir. Teshis konulan hastalar iginden radyoterapi ve kemoterapi gerektiren Kanser 
hastalan ust merkezlere sevk edilmektedir. 

Ancak, meme ve bagirsak kanser gibi bazi organ kanserlerinin cerrahi tedavileri ile 
bu hastalarm ilk tedaviden sonraki takipleri il'de yapilmaktadir. 

Aynca, Devlet hastanesinde Diyaliz Hizmetleri verilmekte, kalp hastahklannda 
Kardiyoloji uzmam tarafindan ilk miidahaleler yapilarak, gerekli durumlarda hasta ust 
merkeze sevk edilmektedir. 

SORU 5-Hakkari ve YUksekova'da yapimi devam edilen hastaneleri ne zaman 
faaliyete gegirmeyi diisiinuyorsunuz? 

CEVAP 5- Bakanligimiz yatinm programinda yer alan Hakkari Devlet Hastanesi (150 
yatakli) ikmal insaati tamamlanarak, 75 yatak kapasite ile hizmet veren hastane yeni hizmet 
binasina nakledilerek 150 (yiizelli) yatak ile hizmete devam etmesi saglanrnistir. 

Yatinm programinda yer alan ve fiziki gergeklesmesi %90 olan Yuksekova Devlet 
Hastanesi insaati tamamlanarak Ekim 2008'de agilmasi"planlanmaktadir. 
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2000-2008 YILLARI ARASINDA HAKKARI iLININ SON 10 YILINA AIT KANSER 
iNSIDANSINI GOSTERIR TABLO 

YILLAR VAKA SAYISI 
2000 17 
2001 18 
2002 2 
2003 19 
2004 20 
2005 15 
2006,,,. -
2007. • 9 
2008/ ... * " 12 
TOPLAM'' -:i I 112 

JO.-Bahkesir Milletvekili Huseyin Pazarci 'nin, Kepsut ilcesindeki cezaevi insaatina iliskin so
rusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi (7/4623) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Asagidaki sorularimin Adalet Bakani Saym Mehmet Ali $ahin tarafindan yazih olarak 
cevaplandinlmasini saygilanmla arz ederim. 

Prof. Dr. Huseyin PAZARCJ 
DSP Bahkesir Milletvekili 

1. Bahkesir Kepsut ilgesinde 1999 yihnda baslanan ve yiizde 80'i tamamlanan cezaevi 

insaati neden durdurulmu§tur? 

2. insaatm tamamlanmasi icin bir giri§imde bulunmayi dusunuyor musunuz? Bakanhginiz 

cezaevi insaatim ne zaman tamamlamayi planlamaktadir? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 

EK: 
Soru onergesi cevabi 

Mehmet Ali Sf 
Bakan 

HIN 

T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar GcncI Mudurlugu 

Sayi :B.03.0.KGM.0.00.00.03/2179/2981 A«709/2008 
Konu : Yazih soru onergesi 

Saym Prof. Dr. Huseyin PAZARCI 
Bahkesir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanhgimiza yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4623 Esas No.lu soru 
onergesinin cevabi asagida sunulmustur. 

I- Bahkesir ili Kepsut Ilcesi L Tipi Kapah Ceza infaz Kurumu insaatinin ihalesinin 
Bayindirhk ve iskan Bakanliginin tagra teskilati olan Bahkesir Bayindirhk ve Iskan II Mudurlugu 
tarafindan yapildigi; soz konusu isin isvereni ve ihale sorumlusu Bayindirhk ve iskan Bakanhgi 
oldugundan, isin siiresi icinde tamamlanmasina iliskin islemlerin adi gecen Bakanlik tarafindan 
yuriituldiigu; Bakanligimizca, proje sahibi kurulus sifatiyla, insaatin is programma uygun olarak 
seyrinin takip edildigi; 2008 Mali Yih icinde tamamlanmasi ongoriilen insaatla ilgili olarak, 
aksayan hususlann giderilmesi ve insaatin bir an once bitirilmesi yonunde Bayindirhk ve Iskan 
Bakanhgiyla surekli iletisim icinde olundugu, Bakanligimiz kayitlarimn incelenmesinden 
anlasilmistir. 

II- Bayindirhk ve iskan Bakanhgi Strateji Gelistirme Baskanligimn 03/09/2008 tarihli ve 
B.09.0.SGB.0.00.21.610/1477 sayih yazisiyla; Bahkesir ili Kepsut ilcesi icin projelendirilcn L Tipi 
Kapah Ceza infaz Kurumu insaatinin, 4734 sayih Kamu Ihale Kanununun 19. maddesi 
Cercevesinde, Bayindirhk ve Tskan Bakanhgi Yapi Isleri Genel Mudurlugu tarafindan 
15.300.000-YTL sozlesme bedeli iic ihale edildigi; ihaleyi alan firmaya 30/04/2004 tarihinde yer 
tesliminin yapildigi; ancak, yuklenici firmanin sbzlesmede belirtilen tarihte isi tamamlayamadigi 
ve cezah olarak cahsmalarim siirdiirdugu; yapimi devam eden bu projenin bir an once bitirilerek 
hizmete acdmasi icin adi gecen Genel Mudurluk tarafindan gereken hassasiyctin gbstcrildigi 
bildirilmistir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali SAHIN 
Bakan 
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Sayi : B.03.0.KGM.0.00.0O.O3/2183/2985 .33/09/2008 
Konu : Yazih soru onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi ifadeli, 30/07/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/4623-8132/17002 sayih yazi. 

Tlgi yaziniz ekinde ahnan, Bahkesir Milletvekili Prof. Dr. Huseyin Pazarci tarafindan 
Bakanhgimiza yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4623 Esas No.lu soru 
onergesine iliskin hazirlanan cevap ornegi iki niisha halinde ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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11.- Mersin Milletvekili Behic Celik'in, Kirsal Kalkinma Fonu kredilerinin kullanimiyla ilgili 
bazi iddialara iliskin Basbakandan sorusu ve Tanm ve Koyisleri Bakani Mehmet Mehdi Eker 'in ce
vabi (7/4636) 

Asagidaki sorularimin Basbakan Saym Recep Tayip Erdogan tarafindan yazih olarak 
cevaplandinlmasi konusunda gereginin yapilmasini saygilanmla arz ederim. 23.07.2008 

Hurriyet gazetesinin 13.03.2008 tarihli sayismda; "37 Milyon dolarlik ic savas" bashkb 
yazida; 

Birlesmis Milletler Kalkinma Programi'nm (UNDP) Uluslararasi Kirsal Kalkinma Fonu 
(IFAD) tarafindan Turkiye'ye verilen 37 milyon dolarlik fon verilecegi, SP Kirsal Kalkinma 
Projesi kapsaminda bu paranm tie ile dagitilacagi, 

Kirsal Kaikmma Projesi'ne yonetici seciminin biiyiik bir kavgaya neden oldugu, sivil 
toplum kuruluslanndan 38 temsilcinin, UNDP Baskani Kemal Dervis'e mektup yazarak 
ijik&yet ettigi, 

Yine ayni haber de, Tanmsal Kalkinma fonunu yCneten Program Mudurii Bartu Soral 
tarafindan "fonun bfilflculiik icin kullamldigi" iddialan yer almaktadir. 

UNDP Turkiye Temsilcisi Yardimcisi Ulrika Richardson Golinski, Program Miidurii Bartu 
Soral'a bir e-mail yazarak, UNDP'nin GAP Gidem Projesi'nde 10 yih askin bir suredir 
koordinatdrluk yapan Nurcan Baysal'm adayhgim destekledigini bildirdigi, ifade 
ediimektedir. 

Terciiman gazetesinin 22.07.2008 tarihli sayismda ise; 

Birlesmis Milletler Kalkinma Programi (UNDP) cahsanlanmn Kemal Dervis1 i istifaya 
davet ettikleri, buna gerekce olarak da; 

Kemal Dervis'in UNDP adina Turkiye'de yurutulen projeierin politik cikarlar 
dogrultusunda kotuye kullamldigi, fon'un ydnetimi icin bolucii gruplann devreye girdigi ve 
bu gruplann Kemal Dervis tarafindan desteklendigi ileri surulmektedir. 

1- Bu paralar nereye harcanmistir? 
2- Paralann ne kadan harcanmistir? 
3- Bartu Soral gorevine devam etmekte midir? 
4- Bu fonun yonetiminde kimler gdrevlidir? 
5- Nurcan Baysal kimdir? 
6- Bu 37 milyon dolarlik s5zde kaikmma projesi STK'Ian ilgilendiren yBnfi nedir? 
7- Mahraud Ayup kimdir? 
8- Mahmud Ayub'un bu gruplarla ne iiiskisi vardir? 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Behic CELIK 
Mersin Milletvekili 

Buna Gore; 
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T.C. 
TARIM VE KOYi§LERi BAKANLIGI 

Strateji Gelistirme Baskanhgi 

Sayi :B.12.0.SGB.0.03-610-3>T^ 
Konu : Soru Onergesi - 6 E K I M 2008 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi : 19.08.2008 tarihli ve B.02.0.003/01-3012 sayih yazi. 

Ilgi yazi ekinde alinan Mersin Milletvekili Behic CELIK'e ait 7/4636 esas nolu yazih 
soru onergesine iliskin Bakanligimiz gdrusu ekte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hiirriyet gazetesinin 13.03.2008 tarihli sayisinda; "37 Milyon dolarlik ic savas" 
bashkh yazida; Birlesmis Milletler Kalkinma Programi'nin (UNDP) Uluslararasi Kirsal 
Kalkinma Fonu (IFAD) tarafindan Tiirkiye'ye 37 milyon dolarlik fon verilecegi, SP Kirsal 
Kalkinma Projesi kapsaminda bu paranin tig ile dagitilacagi, 

Kirsal Kalkinma Projesi'ne yfjnetici segiminin biiyiik bir kavgaya neden oldugu, sivil 
toplum kuruluslanndan 38 temsilcinin, UNDP Baskani Kemal Dervis'e mektup yazarak 
§ikayet ettigi, 

Yine aym haber de, Tanmsal Kalkinma Fonunu yoneten Program Miidiirii Bartu Soral 
tarafindan "fonun bbluculuk igin kullamldigi" iddialan yer almaktadir. 

UNDP Turkiye Temsilcisi Yardimcisi Ulrika Richardson Golinski Program Mudiirii 
Bartu Soral'a bir e-mail yazarak, UNDP'nin GAP Gidem Projesi'nde 10 yih a$km bir suredir 
koordinatorliik yapan Nurcan Baysal'm adayhgini destekledigini bildirdigi, ifade 
edilmektedir. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1 - Goriis 

Y A Z I L I S O R U O N E R G E S I 

Onerge Sahibi : :Behig C E L I K 
M e r s i n Mi l le tvek i l i 
:7/4636 Esas N° 
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Terciiman gazetesinin 22.07.2008 tarihli sayismda ise; Birlesmis Milletler Kalkinma 
Programi (UNDP) gahsanlannin Kemal Dervis'i istifaya davet ettikleri, buna gerekge olarak 
da; Kemal Dervis/in UNDP adma Turkiye'de yurutulen projeierin politik cikarlar 
dogrultusunda kdtiiye kullamldigi, fon'un yonetimi igin boliicii gruplann devreye girdigi ve bu 
gruplann Kemal Dervi§ tarafindan desteklendigi ileri siiriilmektedir. 
Buna Gdre; 

SORU 1) Bu paralar nereye harcanmisbr? 
C E V A P 1) Projenin uygulama suresi 5 yil ( 2008 - 2012 ) olup, yaklasik 37 milyon USD'hk 
bir biitgeye sahiptir. Proje bunyesinde verilecek hizmetler ve bu hizmetler igin 5 yillik siirede 
harcanacak miktarlar asagida verilmistir: 

Koy Gelishrme Programi 
0,075 milyon USD 
2,56 milyon USD 
9,17 milyon USD 

18,14 Milyon USD 
0,35 Milyon USD 
6,60 Milyon USD 

36,9 Milyon USD 

Bilingliligi Artirma 
Ciftgi Egitim ve Ogretim 
Koy Iyilestirme Altyapisi 
Kirsal Ekonomik Biiyume 
Istihdam icin Kapasite Olusturma 
Program Organizasyonu ve idaresi 
GENEL TOPLAM 

SORU 2) Paralann ne kadan harcanmistir? 
C E V A P 2) Projenin 2008 yih Sdenegi 3,065 Milyon YTL olup, Agustos ayi sonu itibariyle 
yaklasik 1,300 Milyon YTL'si, "Koy iyilestirme Altyapisi" alt bile§eni kapsaminda ihale 
edilen altyapi ( kanalizasyon ) insaatlannda harcanmistir. Projeye tahsis edilen butun 
odenekler, proje dokiimaninda belirlenen amag ve hedeflere uygun olarak harcanmaktadir. 

SORU 3) Bartu Soral gorevine devam etmekte midir? 
C E V A P 3) Diyarbakir, Batman, Siirt Kalkinma Projesi kapsaminda Bartu SORAL adinda 
herhangi bir gorevli bulunmamaktadir. 

SORU 4) Bu fonun yonetiminde kimler gdrevlidir? 
C E V A P 4) Projenin ydnetiminden Tanm ve Koyisjeri Bakanligi ve UNDP ile birlikte; 
uluslararasi kurallar gergevesinde ve projede belirlenen is tanimlanna uygun olarak, tamamen 
§effaf ve rekabetgi bir ortamda segilmis sozlesmeli personel gdrevlidir. 

SORU 5) Nurcan Baysal kimdir? 
C E V A P 5) Proje bunyesinde Nurcan BAYSAL adinda herhangi bir gdrevli bulunmamaktadir. 

SORU 6) Bu 37 milyon dolarlik sozde kalkinma projesi STK'lan ilgilendiren ydnii nedir? 
C E V A P 6) Proje illerindeki Sivil Toplum Kurulusjan ile gerek Proje yonetimi, gerekse 
Projenin saglayacagi hizmetlerden yararlanma agisindan bir iliski soz konusu degildir; aynca 
Proje kapsaminda rekabetgi bir ortamda dagitilacak katki hibeleri, yeni/kurulmus isletmelere' 
verileceginden, bu kuruluslar, hibe basvuru kapsaminin da disinda kalmaktadir. Projenin 
yorenin kalkinmasina ciddi anlamda katki saglayacagi aciktir. 

SORU 7) Mahmud Ayup kimdir? 
SORU 8) Mahmud Ayub'un bu gruplarla ne iliskisi vardir? 
C E V A P 7-8) Sayin Mahmud Ayub, Birlesmi? Milletler Mukim Temsilcisidir. 
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Hiisnii COLLU 
Antalya Milletvekili 

Antalya'nin Kursunlu, Giiloluk ve Yesilkaraman koyleri arasinda Gavraz 
Deresi'nin bolgede acilan maden ocagi nedeniyle kurudugu kamuoyuna yansimistir. 

Bu kapsamda; 

1 - A n t a l y a ' n i n K u r s u n l u , G i i l o l u k v e Y e s i l k a r a m a n k o y l e r i a r a s i n d a k i 
G a v r a z D e r e s i ' n i n k u r u m a s i i le i lg i l i B a k a n l i g i m z t a r a f i n d a n b i r i n c e l e m e 
y a p i l m i s m i d i r ? H a n g i s o n u c l a r a u l a s i l m i s t i r ? 

2 - G a v r a z D e r e s i ' n i n k u r u m a s i n d a b o l g e d e a g i l a n m a d e n o c a g i n i n 
e t k i l i o l d u g u d o g r u m u d u r ? U z m a n l a r i n , d i n a m i t p a t l a t i l a r a k y a p i l a n 
m a d e n a r a m a l a r i n i n y e r a l t i su k a y n a k l a n n i o i u m s u z e t k i l e d i g i y o n i i n d e k i 
g o r i i s l e r i t a r a f i n i z d a n d a p a y l a s i l m a k t a m i d i r ? 

3 - G a v r a z D e r e s i ' n i n k u r u m a s i m n , t u r i s t i k a c i d a n o n e m t a s i y a n 
K u r s u n l u § e l a l e s i ' n i d e o i u m s u z e t k i l e y e c e g i g o r u s l e r i n i d i k k a t e a l a c a k 
m i s i n i z ? K u r s u n l u § e l a l e s i d e k u r u m a d a n bir c o z i i m g e l i s t i r i l e c e k m i d i r ? 

4 - M a d e n v e t a s o c a k l a n n i n o r m a n l a r i le s u k a y n a k l a r i u z e r i n d e k i 
o i u m s u z e t k i l e r i n e i l i s k i n , A n t a l y a ' d a k a p s a m l i b i r i n c e l e m e y a p i l m i s m i d i r ? 
H a n g i s o n u c l a r a u l a s i l m i s t i r ? O z e l l i k l e t a s o c a k l a n n i n v e r d i g i t a h r i b a t 
k o n u s u n d a A n t a l y a ' d a k i k a m u k u r u m l a n n i n d a g o r i i s l e r i b i l ind igJne g o r e , 
n e d e n o n l e m a l i n m a m a k t a d i r ? 

5 - M a d e n Y a s a s i ' n i n o r m a n v e su k a y n a k l a n n i k o r u y a c a k s e k i l d e 
d e g i s t i r i l m e s i ic in b i r g i r i s i m d e b u l u n a c a k m i s i n i z ? K u r e s e l i s i n m a v e 
k u r a k l i k t e h d i d i e n o n e m l i s o r u n d u r u m u n a g e l i r k e n , s u k a y n a k l a n n i 
k o r u m a a l t i n a a l a c a k a d i m l a r n e d e n g e c i k t i r i l m e k t e d i r ? 

T.C. 
CEVRE VE ORMAN BAKANLIGI 

Basin ve Halkla iliskiler Miisavirligi— Bilgi Edinme Birimi 

Sayi : B.18.0.BH1.0.00.00/610.01-&3c> "^../5i./2008 
Konu : Hiisnii COLLI}' niin ^ r- l~ o 

7/4642 Esas No' lu Yazili Soru Onergesi "-5 • J 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi) 

flgi : TBMM' nin 13.08.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-8181 sayih yazisi. 

Ilgi yazi ekinde alinan, Antalya Milletvekili Saym Hiisnii COLLU' niin 7/4642 esas 
sayih yazih soru onergesi Bakanligimizca incelenmis olup, cevabi yazimiz ilisikte 
gonderilmektedir. 

Arz ederim. 

E K , . Prof. Dr.-VeysefEROGLU Cevabi yazi B a k a n 
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12.- Antalya Milletvekili Hiisnii Collii 'niin, bir derenin kurumasina ve madenciligin gevreye e 
kilerine iliskin sorusu ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi (7/4642) 

T . B . M . M . B A § K A N L I ( S l ' N A 

Asagidaki sorulanmin C c v r e v c Orman Bakani Veysel Eroglu tarafindan yazili 
olarak yanitlanmasi icin geregini arz ederim.22.07.2008 
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ANTALYA MiLLETVEKILi SAYIN HUSNU COLLU' NUN 
7/4642 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ONERGESi HAKKINDA 

CPVRE VE ORMAN BAKANLIGPNIN CEVABI 
SORU 1. Antalya'nin Kursunlu, Guloluk ve Yesilkaraman koyleri arasindaki Gavraz 

Deresi 'nin kurumasi ile ilgili Bakanhginiz tarafindan bir inceleme yapilmis midir? Hangi 
sonuglara ulasilmistir? 

CEVAP 1. Gavraz deresi 1985 yilindan itibaren her ay olcumii yapilan bir deredir. 
Son yillarda Temmuz ayindan itibaren Kasim-Arahk aylanna kadar kurumaktadir. Bu derenin 
kurak ytllarda 6-7 ay kurudugu (1991, 2000 ve 2007) tespit edilmistir. 

SORU 2. Gavraz Deresi'nin kurumasinda bolgede acilan maden ocaginin etkili 
oldugu dogrumudur? Uzmanlann dinamit patlatilarak yapilan maden aramalannm yeralti su 
kaynaklanni olumsuz etkiledigi yoniindeki gorusleri tarafinizdan da paylasilmakta midir? 

CEVAP 2. Garvaz Deresinin kurumasinda bolgede acilan maden ocaginin etkili 
oldugu dogru degildir. DSI Bolge Mudurlugumuze bagh elemanlann 01.04.2008 tarihinde 
yerinde yaptiklari incelemelerde ocakta yapilan lagim usulii delmc-patlatma mctodunun 
yeraltisuyuna zarar vermeyecegi tespit edilmistir. 

SORU 3. Gavraz Deresi 'nin kurulmasinin, turistik agidan onem lasiyan Kursunlu 
S.elalesi 'ni de olumsuz etkileyecegi gbruslerini dikkate alacak misiniz? Kursunlu Selalesi de 
kurumadan bir coziim gelistirilecek midir? 

SORU 4. Maden ve tas ocaklarimn ormanlar ile su kaynaklari uzerindeki olumsuz 
etkilerine iliskin, Antalya'da kapsamh bir inceleme yapilmis midir? Hangi sonuglara 
ulasilmistir? Ozellikle tas ocaklarimn verdigi tahribat konusunda Antalya'daki kamu 
kurumlannin da gorusleri bilindigine gore, neden onlem almmamaktadir? 

CEVAP 3,4. Maden ve tas ocaklarimn kaynaklara ve yeraltisuyuna etkisi surekli 
olarak Kurumumuzca incelenmektedir. Yapilan incelemelerde olumsuz etkisi olabilecek 
ocaklara musaade edilmemektedir. Kuyulann ve kaynaklann korunmasi ile ilgili olarak 
Kurumumuzca gerekli titizlik gosterilmektedir. 

SORU 5. Maden Yasasi 'nin orman ve sit kaynaklanni koruyacak sekilde 
degistirilmesi igin bir girisimde bulunacak misiniz? Kuresel isinma ve kurakhk tehdidi en 
onemli sorun durumunu gelirken, su kaynaklanni koruma altina atilacak adimlar neden 
geciktirilmektedir? 

CEVAP 5. Kuresel isinma ve kurakhk tehdidi icin mevzuat ve teknik cahsmalar 
surdiiriilmektedir. Kuyulann ve kaynaklann korunmasi ile ilgili olarak Kurumumuzca gerekli 
titizlik gosterilmektedir. 

Ulkemizin en onemli su kaynaklan olan sulak alanlann korunmasi icin ise 
cahsmamalarimiz devam etmektedir. Bu kapsamda asagida isimleri belirtilen 10 sulak alanda 
yonetim planlan hazirlanmis ve uygulamaya konmu§tur. Bunlar; Manyas Golii (Bahkesir 
2003), Uluabat Gold (Bursa 2003), Gdksu Deltasi (Mersin), Gediz Deltasi (izmir 2007), 
Kizihrmak Deltasi (Samsun 2008), Aksehir-Eber Gdlleri (Afyonk.-Konya 2008), Sultan 
Sazhgi (Kayseri 2008), Yumurtahk Lagunu (Adana 2008), Egirdir Gold (Isparta 2008), 
Gdlbasi Gdlleri (Adiyaman 2008), Aynca uluslar arasi oneme sahip 21 adet sulak alanimizin 
koruma bolgeleri Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafindan onaylanarak yurtirliige girmistir. 
Bu alanlar; Manyas Golii (Bahkesir 2003), Uluabat Golii (Bursa 2003), Kocacay Deltasi 
(Bursa 2007), Gdnen Cayi Deltasi (Bahkesir 2007), Gediz Deltasi (Izmir 2005), Gdksu 
Deltasi (Mersin 2004), Yumurtahk Lagunleri (Adana 2007), Beysehir Gold (Kohya-j£p|Vta^ 
2007), Gavuscu Golii (Kayseri 2006), Hiirmetci Sazhklan (Kayseri 2006), Pal&£ G$l-% 
(Kayseri 2007), Aksehir- Eber Gdlleri (Afyonkarahisar-Konya 2007), Qksisu /^az^Msifi" 
(Erzincan 2007), Erzurum Batakhklan (Erzurum 2006). Gdlbasi Gdlleri (Adiyamun 26p;7|. 
Burdur Gold (Burdur 2006), Metruk Tuzlasi (Mugla), Salda Gold (Burdu066jftJ.E&Wr« 
Gold (Isparta 2008), Birecik Gold (Sanhurfa 2008), Eregli Sazhklan (Kony^''5Q(^)«izmit' 
Korfez Sulak Alan (Kocaeli 2008) dir. ^ ^ S j U ^ 
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13.- Corum Milletvekili Dervis Giinday 'in, ticari araglann zorunlu sigorta primlerindeki artisa 
ve Istanbul 'daki korsan taksilere iliskin sorusu ve Devlet Bakani Mehmet Simsek 'in cevabi (7/4664) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSl BASKANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin Devlet Bakani Sayin Mehmet §IM§EK tarafindan 
yazih olarak cevaplandinlmasini arz ederim. 

Saygilanmla. 

Dervis GUNDAY 
Corum Milletvekili 

Piyasada islerin durdugu, akaryakit fiyatlannm surekli arttigi bir donemde; 
zorunlu sigorta primlerinin istanbul'da yiizde 147, Ankara'da yiizde 100'e yakm 
bir oranda artinlmasi basta taksici esnafi olmak iizere dolmus, halk otobiisti ve 
kamyoncu kesimini 90k zor duruma du§urmu§tur. 

Bu Itibarla; 

1- Dun, ticari taksilerimiz icin 575 YTL olan zorunlu sigorta primleri, bugiin 
Istanbul'da 1.300 ila 1.500 YTL' ye, Ankara'da 1.026 - 1.097 YTL' ye 
yukseltilmistir. Taksicinin, dolmuscunun, otobuscunun veya kamyoncunun 
kazancinda ne artis. olmustur ki bu kadar rahat zam yapilabilmektedir.? 

2- Piyasada isler durgunken ve akaryakita gelen zamlar ile artan vergiler derken 
simdi de sigorta primlerine yapilan zamlar, sayilan giinden gtine azalarak son 119 
yil i9erisinde 110 binden 75 bine du§en taksici esnafmuz basta olmak uzere tiim 
§ofor esnafmin belini biikmu§tur. Ulkemizde sigorta sektoriinUn faaliyet ve 
denetiminden sorumlu olan Bakanligimz, §ofbr esnafmi peri§an eden bu insafsiz 
prim zamlan konusunda herhangi bir onlem almayi dusunmekte midir ? 

3-istanbul'daki Taksi sayisina yaklasan KORSAN TAKSILER sorunu ile ilgili 
Bakanliginizin diger ilgili kurulu§larla birlikte herhangi bir 9alismasi var mi dir? 
Varsa bu 9ahsmalann igerigi nelerdir? Ka9ak 9alisan KORSAN TAKSILER 
'in faaliyetlerinden dogan Kamu Kaybi(vergi+sigorta) Kaybi ne kadardir? 
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T.C. 
BASBAKANLIK 

Hazine Miistesarhgi 

Sayr:B.02.1.HZN.0.10.05.02 

litftOB* A 3 4 2 8 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGI 
GENEL SEKRETERLIGiNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi) 

Ilgi : 13.08.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4664-8190/17150 sayih yazimz. 

Ilgide kayith yazmizda Corum Milletvekili Sayin Dervis Gunday tarafindan tevcih edilen 
7/4664 esas numarali yazili soru onergesinin bir ornegi gonderilerek cevaplandinlmasi 
istenilmektedir. 

Konuya iliskin olarak Bakanhgim bagh kurulusu Hazine Muste§arhgi tarafindan hazirlanan 
cva-p meini ekte yer almaktadir. 

Bilgilerini ve geregini arz ederim. 

Devlet Bakani 

EKLER: 
1-Yazi 
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Corum Milletvekili Sayin Dervis Giinday Tarafindan Tevcih Edilen 7/4664 Esas Numarah 
Yazih Soru Onergesine Iliskin Olarak Hazine Miistesarhginca Hazirlanan Cevap Metni 

Bilindigi iizere, 2918 sayih Karayollan Trafik Kanunu motorlu arag islefilmesinden 
kaynaklanan mali sorumlulugun Karayollan Motorlu Araglar Zorunlu Mali sorumluluk Sigortasi 
(Trafik Sigortasi) ile sigorta teminatma baglanmasi hiikme baglanmi§tir. 

Sigorta tarifelerinin tespitine iliskin olarak 5684 sayih Sigortacihk Kanununun 13 iincii 
maddesi, 

"(l)Sigorta tarifeleri, sigortacihk esasina ve genel kabul gdrmu§ akttieryal tekniklere 
uygun olarak sigorta sirketleri tarafindan serbestge belirlenir. Ancak, bu Kanuna ve diger 
kanunlara gore ihdas edilen zorunlu sigortalann teminat tutarlan ile tarife ve talimatlan Bakan 
tarafindan tespit olunur ve Resmi Gazetede yayimlamr. 

(2)Bakan, gerek goriilen hallerde hayat, bir yildan uzun siireli ferdi kaza, saglik, hastalik 
ve ihtiyari deprem sigortalan tarifeleri ile prim, formiil ve cetvellerinin uygulamaya 
konulabilmesini Muste§arhgin onayina tabi kilabilir veya ozel kanunlardaki hiikiimler sakh 
kalmak kaydiyla gerekli goriilen hallerde, tespit ve ilan ettigi aracihk komisyonlanni, tasdike tabi 
kildigi veya tespit ettigi her tiirlii tarifeyi serbest birakabilir." 

hiikmiinii amirdir. 

Soz konusu liukiimde de belirtildigi tizere sigona tarifelerinin sigortacihk ilkeleri ve 
aktiieryal tekniklere gore tespiti esastir. Nitekim aym kanuni esas geregi 14.07.2008 tarihli ve 
26582 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Karayollan Motorlu Araglar Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortasinda Tarife Uygulama Esaslan Hakkinda Yonetmelikte yapilan degisiklikle 
01.07.2008 tarihinden itibaren trafik sigortasi primlerinin sigorta shketlerince serbestge tespit 
edilmesi 5ngorulmu§tiir. 

Soz konusu degisiklik ile gerek saghkh bir rekabet ortami olu§turularak piyasa 
etkinliginin temini gerekse tuketicinin kaliteli hizmeti ucuza almasinin ve uluslararasi en iyi 
uygulamalara uyumun saglanmasi amaglanrmsUr. 

Bu itibarla trafik sigortasinda primler sigorta §irketlerince yukanda aktanlan kanuni 
gergeve dahilinde belirlenmekte olup primlerin kamu tarafindan artinlmasi soz konusu degildir. 
Nitekim keyfiyet 04.07.2008 tarihinde Hazine Miistesarhgi'nca yapilan basin duyurusunda da 
kamuoyuna bildirilmistir. 

Bu gergevede; halen trafik sigortasi teminati sunan 26 sigorta sirketi bulunmakta olup, bu 
sirketler tarafindan rekabetgi bigimde sigorta primleri belirlenmektedir. Sigortahlanmizin gerekli 
fiyat arastirmasi yaparak uygun prim uzerinden polige duzenlettirmesi imkan dahilindedir. 
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14.- Adana Milletvekili Hulusi Giivel'in, orman yanginlan ile miicadeleye iliskin sorusu ve 
Gevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi (7/4715) 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi B A S K A N L I G I ' N A 

A s a g i d a k i s o r u l a n m i n C e v r e v e O r m a n Bakan i S a y m V e y s e l E rog lu t a r a f i n d a n yazil i 

o l a r a k y a m t l a n m a s i m arz e d e r i m . S a y g i l a n m l a . 30 .07 .2008 

6 8 3 1 sayi l i O r m a n K a n u n u ' n u n 7 5 ' i n c i m a d d e s i n d e " O r m a n idares i y a n g i n l a n 

o n l e m e k m a k s a d i y l a , en c o k b e s y i lda t a h a k k u k e t t i r i l e c e k bir p lan p r o g r a m d a h i l i n d e y a n g i n 

e m n i y e t y o l l a n v e y a n g i n k u l e v e k u l u b e l e r i y a p m a k v e b u n l a n i d a r e m e r k e z l e r i n e tel l i v e 

t e l s i z t e l e f o n l a b a g l a n m a k l a m u k e l l e f o l d u g u gibi y a n g i n t e h l i k e s i n i n faz la o l d u g u 

min t ika l a rda y a n g i n m e v s i m i n e m u n h a s i r o l m a k u z e r e l u z u m g o r d u g i i y e r l e r d e v e y e t e r 

m i k t a r d a y a n g i n s o n d u r m e a l e t v e m a l z e m e s i n i hav i m o t o r l u v a s i t a l a r l a t e c h i z v e t a k v i y e 

e d i l m i s y a n g i n ek ip le r i b u l u n d u r u r . O r m a n y a n g m l a r i m o n l e m e v e o r m a n yang in l a r i y l a 

m u c a d e l e h a r c a m a l a n icin O G M K a t m a B u t c e s i n e ye t e r l i m i k t a r d a o d e n e k k o n u l u r " 

d e n i l m e k t e d i r ; 

B u n a i s t i n a d e n ; 

m e y d a n a g e l m i s , b u o r m a n y a n g i n l a n n d a kar; h e k t a r o r m a n l i k a lan y a n m i s t i r ? S o z k o n u s u 

y a n a n o r m a n l i k a l an la r in n e k a d a n t e k r a r a g a c l a n d i n l m i s t i r ? 

kac y a n g i n s o n d u r m e u c a g i v e y a n g i n s o n d u r m e h e l i k o p t e r i s a t in a lmi s t i r ? Ayn i yi l lar 

i t ibar iy le hang i i i l k e l e r d e n , k a m u k u r u m l a n n d a n , f i rma v e s a h i s l a r d a n n e k a d a r b e d e l l e kac 

y a n g i n s o n d u r m e u c a g i v e y a n g i n s o n d u r m e h e l i k o p t e r i k i r a l anmis t i r ? 

3 . A y m iklim k u s a g i n d a b u l u n d u g u m u z u l k e l e r d e y a h g i n l a m u c a d e l e icin kac 

h e k t a r d a kag y a n g i n s o n d u r m e u c a g i v e h e l i k o p t e r i h i z m e t v e r m e k t e d i r ? 

4 . B a k a n h g i m z c a bu yil v e o n i i m i i z d e k i y i l l a rda u l k e m i z d e k i 20 .700 .000 ha o r m a n 

a lan in in y a n g i n l a r d a n k o r u n m a s i igin kes i f v e s o n d u r m e a m a g l i u g a k v e h e l i k o p t e r a l inmas i 

p l a n l a n m a k t a m i d i r ? 

A d a n a Mi l l e tvek i l i 

1. 2 0 0 2 - 2 0 0 8 y i l l an a r a s i n d a v e yil lar i t ibar iy le u l k e m i z d e kag o r m a n yang in i 

2. A m l a n yi l lar i t iba r iy le O r m a n ida res i g ikan y a n g i n l a n s S n d u r m e k m a k s a d i y l a 
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T.C. 
CEVRE VE ORMAN BAKANLIGI 

Basin ve Halkla Iliskiler Mtisavirligi - Bilgi Edinme Birimi 

Sayi : B.18.0.BHL0.00.00/610.01- 8 / < ) 24../3./2008 
Konu : Hulusi GUVEL' in 

7/4715 Esas No1 lu Yazili Soru Onergesi g C Cj O rj 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA§KANLl6lNA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanligi) 

ilgi : TBMM' nin 02.09.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8348 sayih yazisi. 

ilgi yazi ekinde ahnan, Adana Milletvekili Sayin Hulusi GUVEL' in 7/4715 esas sayih 
yazih soru onergesi Bakanligimizca incelenmis olup, cevabi yazimiz ilisikte 
gonderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Vey 
Bakan 

. VeyseTEROGLU 

EK 
Cevabi yazi 
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ADANA MILLETVEKiLi SAYIN HULUSI GUVEL' IN 
7/4715 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ONERGESI HAKKINDA 

CEVRE VE ORMAN BAKANLlGl'NIN CEVABI 
SORU 1. 2002-2008 yillan arasinda ve yillar itibariyle ulkemizde kac orman yangini 

meydana gelmis, bu orman yanginlannda kac hektarlik ormanhk alan yanmi^tir? Soz konusu 
yanan ormanhk alanlarin ne kadan tekrar agaclandirilmistir? 

CEVAP 1. Turkiye Orman Yanginlan; 
Yih Adet Alan(Ha) 

8.514 
6.644 
4.876 
2.821 
7.764 

11.665 
ait istatistik! 

2002 1.471 
2003 2.177 
2004 1.762 
2005 1.530 
2006 2.227 
2007 2.829 

2008 yih orman yanginlanna ait istatistik! verileri heniiz netlesmemi§tir. 
2002-2007 yillan arasinda yanan alanlann tamami agaglandinlmis olup, 2008 ydmda yanan 
alanlarda saha temizligi ve toprak isjemesi biiyiik oranda bitirilmis ve agaglandirma 
gah§malarma basjanilmistir 

SORU 2. Amlan yillar itibariyle Orman Idaresi cikan yanginlan sbndurmek 
maksadiyla kac yangin sondurme ucagi ve yangin sondurme helikopteri satin almistir? Aym 
yillar itibariyle hangi iilkelerden, kamu kurumlanndan, firma ve sahislardan ne kadar bedelle 
kac yangin sondurme ucagi ve yangin sondurme helikopteri kiralanmistir? 

CEVAP 2. 2002-2008 Yillan itibariyle Orman yangin sondurme helikopter ve ucagi 
satin alinmamistir. . 

Orman Genel Mudurlugu 1988 yihnda kesjf kontrol ve yangin ilk mudahale ekiplerini 
tasimak maksadiyla 6 adet helikopter satin aimi?, 1995 yilmdan gunumtize kadar da kendi 
helikopterlerine ilave olarak her yil yurt dismdan (dogu bloku iilkerinden; Rusya, Ukrayna, 
Moldova, Giircistan v.b) temin edebildigi kadar (10 ila 20 adet) helikopter kiralamaktadir. 

SORU 3. Ayni iklim kusaginda bulundugumuz ulkelerle yanginla mucadele icin kac 
hektarda kac yangin sbndiirme ucagi ve helikopteri hizmet vermekledir? 

CEVAP 3. Akdeniz Ulkelerinde orman yanginlan iic havadan miicadele yapacak 

YANAN ALAN (HA) 
IILKE UCAK HELIKOPTER 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
FRANSA 46 19 20.850 74.000 12.500 17.356 8.542 5.000 
YUNANISTAN 26 40 6.013 3.517 10.267 6.437 11.235 275.000 
iTALYA 50 20 40.768 91.803 60.176 47.575 58.535 55.000 
ISPANYA 30 18 107.472 149.224 134.171 179.929 151.208 155.000 
PORTEKJZ 24 18 124.365 425.658 128.937 338.262 168.542 12.500 

SORU 4. Bakanhgimzca bu yd ve oniimiizdeki yillarda ulkemizdeki 20.700.000 ha 
orman alaninin yanginlardan korunmasi icin kesif ve sondurme amacli ucak ve helikopter 
alinmasi planlanmakta midir? 

CEVAP 4. Orman Yanginlan ile havadan miicadele etmek maksadiyla 2p..b.eiyy,jpter 
ahnmasi igin Savunma Sanayii Miistesarhginda 2005 yilmdan bu yana galismalar 
etmekte olup, herhangi bir aksilik olmaz ise Eyliil 2008 de ilk sozlesmenin i4niza|a^raa§i\ 
planlanmaktadir. j- ; ^ x> f. \ \ 

Soz konusu helikopter ve ugaklar temin edilinceye kadar uzun yilalfeari .£7<^J^JradJ5r£ jj 
kiralama igin gerekli kanuni diizenlemeler yapilmis olup, 2009 yih ve takl^de^^i^Jgj f f iy 
uzun sureli kiralama gahsmalarina basjamlmistir. 
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7 5 . - Aydin Milletvekili Ozlem Cercioglu 'nun, spor kuliiplerinin desteklenmesine, 

- Adana Milletvekili Hulusi Guvel 'in, genglik ve spor tesislerine, 

iliskin sorulan ve Devlet Bakani Murat Basesgioglu'nun cevabi (7/4717), (7/4718) 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGI'NA 

Asagida yer alan sorularimin Devlet Bakani Saym Murat B A S E S G I O C J L U tarafindan yazih 
cevaplandinlmasini arz ederim. 

A" 
Saygilanmla. ? 

Aydin ili basta olmak iizere Turkiye'nin birfok sehrinde onemli aktivitelerden biride sehrin 
spor kulupleridir. Spor kuliipleri gerek alt yapi eksikligi, gerekse de gelir yetersizligi 
bakimindan zor sartlar altinda sportif faaliyetlerini surdurmektedirler. Buna gore; 

1- Aydin spor Kulubiiniin birikmis borclannin uzun vadeye yayilarak taksitlcndirilmesi 
dusuniiluyor mu? 

2- Futbolcu ihracatina onemli katki saglayan alt yapi tesisleri \cm ne dusunuyorsunuz? 

3- Basta Aydin Spor olmak uzere diger spor kuliipleri icin gelir getirici bir desteginiz 
olacak mi? 

4- Anadolu kuliipleri icin tesvik mahiyetinde olan futbolcu transferi iĉ in finansman 
saglamayi dti?tinuyor musunuz? 

A s a g i d a k i s o r u l a r i m i n D e v l e t Bakan i Say in M u r a t B a s e s g i o g l u t a r a f i n d a n yazil i o l a r ak 

y a n i t l a n m a s m i a rz e d e r i m . S a y g i l a n m l a . 3 0 . 0 7 . 2 0 0 8 

3 2 8 9 sayil i G e n g l i k v e S p o r G e n e l M u d u r l u g u n u n Tesk i l a t v e G o r e v l e r i Hakkinda 

K a n u n ' u n 2 'nc i m a d d e l ' i n c i fikrasi (f) b e n d i n d e " B e d e n e g i t i m i , g e n c l i k v e s p o r faa l iye t le r i 

icin ge rek l i o l an g e n c l i k m e r k e z l e r i , ho t e l l e r i , kampla r i i le; s a h a , t e s i s v e m a l z e m e l e r i y a p m a k , 

y a p t i r m a k , i ^ l e t m e k v e b u t e s i s l e r i v a t a n d a s m i s t i f ades ine s u n m a k " B e d e n T e r b i y e s i v e Spor 

G e n e l M u d u r l u g u n u n g o r e v l e r i a r a s i n d a s a y i l m a k t a d i r . 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi B A S K A N L I G I ' N A 

A d a n a Mi l l e tvek i l i 

Bu i t ibar la ; 
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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

ilgi : a) 02.09.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8348 sayih yaziniz. 
b) 03.10.2008 tarih ve 2008/677 sayih yazi. 

Ilgi (a) yaziniz geregi Adana Milletvekili Sayin Hulusi GUVEL ile Aydin Milletvekili 
(7/4717))Sayin Ozlem CERCiOGLU' nun tarafimdan cevaplandinlmasini istedikleri Soru Onergelerine 

Turkiye Futbol Federasyonu'nun ilgi (b) cevabi yazisi ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinizi ve geregini arz ederim. 

Murat BASESGIOGLU 
Devlet Bakani 

E K : ilgi (b) yazi 

- 1 2 4 -

1. Bakanhginiza bagli Beden Terbiyesi ve 5por Genel Mudurlugii'nce 2 0 0 2 - 2 0 0 8 

yillan arasinda ve yfllar itibariyle Turkiye genel inde ve Adana ilimizde h izmete sokulan genclik 

merkezi, kamp ve saha ile tes is sayisi kactir? 

2. Amlan yillar itibariyle Tiirkiye genel inde ve Adana ilimizde kuluplerin amatbr 

faaliyetleri icin Bakanhginiza bagh Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mudurlugii'nce yapilan ayni 

ve nakdi yardim miktan ne kadardir? Bu yardimlardan hangi kuliipler yararlandinlmistir? 

3. Anilan yillar itibariyle Tiirkiye genel inde ve Adana ilimizde egitim ve ogretim 

kurum ve kuruluslannca beden egitimi ve spor icin tahsis edilmis alanlara Bakanhginiza bagh 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mudurlugii'nce kac spor tesisi yapilmistir? Bu tesis lere kac 

personel ve cahstinci tahsis edilmistir? 

4. Soz konusu kanunun, anilan maddesinin (o) bendi uyannca spor tesislerinin 

oziirlu bireylerin kullanimma da uygun olmasim saglamak amaciyla, anilan yillar itibariyle 

Genel Miidiirluk butces inde aynlan odenek miktan ne kadardir? Ka? spor tesisi oziirlu 

bireylerin kullanimma uygun hale getirilmistir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

Sayi : B.02.0.005/|3SQ-

Konu : Soru Onergesi cR/10/2008 



TBMM B : 3 8 . 1 0 . 2008 

Tiirkivc Furhol Fcderasvonu c r u r i o n 

Unitesi : Genel Sekreterlik 
Sayi : 2008/ 677 

03.10.2008 

T.C. 
DEVLET BAKANLIGI 

(Sayin Murat BAfESGIOGLU) 
Ozel Kalem Mudurliigu'ne, 

ilgi: 05.09.2008 tarih ve B.02.0.005/1761 sayih yazimz. 

Aydin Milletvekili Sayin Ozlem Cercjoglu'nun Aydmspor ve Adana Milletvekili Sayin Hulusi 
Guvel'in Adana'daki spor tesislerine iliskin yazili soru onergelerine verilen cevaplar asagida 
bilgilerinize arz edilmistir. 

Saygilanmla, 

Aydin Milletvekili Sayin Ozlem Cercioglu'nun yanitlanmasini talep ettigi sorulardan 
birincisini arastiran Turkiye Futbol Federasyonu, Aydinspor'un kendisine bir borcu 
olmadigim tespit etmistir. Kulubun diger borglan TFF'nin bilgisi ve ilgisi dismdadir. Buna 
ilaveten Saym Cercjoglu'nun ilettigi diger sorular ise TFF'nin yetkisi disindaki hususlardir. 

Adana Milletvekili Sayin Hulusi Guvel'in yanitlanmasini talep ettigi sorular i§i§inda Turkiye 
Futbol Federasyonu'nun kaynak kullandirma talimati kapsaminda profesyonel liglerde 
mucadele eden kuluplere cesitli donemlerde tesis yardimi yapmaktadir. 

Metin KAZANCIDGLU 
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16.- Diyarbakir Milletvekili Selahattin Demirtas'in, iki cocugun bulduklari el bombasinin pat-
lamasiyla hayatlarmi kaybetmesine iliskin sorusu ve Igisleri Bakani Besir Atalay 'in cevabi (7/4723) 

, XUgKiYE B U Y U K M I L L E T M E C L I S I B A S K A N L I G I N A 

A s a g i d a k i s o r u l a r i m i n , i g i s l e r i B a k a n i S a y i n B e s i r A J A L A Y t a r a f i n d a n 
A n a y a s a n i n 9 8 . v e i g T u z u f j u n 9 6 . M a d d e l e r i g e r e ^ i n q e yaz i l i y 
c e v a p l a n d i n l m a s i n i a r z e d e r i m . 2 9 . 0 7 . 2 0 0 8 

rahattin 
D i y a r b a k i r Mi l le tv^ tin 

D i y a r b a k i r ' m L i c e i l c e s i G u l d i k e n K o y u ' n u n f ^o tuk M e z r a s i ' n d a 2 4 T e m m u z 
g i i n u k o y u n o t l a t t i k l a n s i r a d a b u l d u k l a r i el b o m b a s i y l a o y n a r k e n m e y d a n a 
g e l e n p a t l a m a d a S u a t O r a k ( 1 1 ) i le F e r h a t S b n m e z ( 1 0 ) ad l i g o c u k l a r 
h a y a t l a r m i k a y b e d e r k e n , M a h s u n O r a k v e E s m a O r a k i se a g i r 
y a r a l a n m i s t i r . 

B a s i n d a d a y e r a l a n i d d i a l a r a g o r e ; s o z k o n u s u p a t l a m a s o n r a s i n d a 
g o c u k l a r i n a i l e l e r i t a r a f i n d a n d u r u m u n m u l k i a m i r l e r e b i l d i r i l m e s i n e , o l a y 
y e r i n d e y a r a l i o l a r a k b e k l e y e n g o c u k l a r i n a t i n m a s i ig in h e l i k o p t e r t a l e p 
e t m e l e r i n e r a g m e n b u t a l e p l e r i n i n k a r s i l a n m a d i g i , y a r a h g o c u k l a r i n 
a i l e l e r i n i n k e n d i i m k a n l a n i le L i c e i l g e m e r k e z i n e g e t i r i l d i k t e n s o n r a a n c a k 
h e l i k o p t e r l e D i y a r b a k i r ' a g o t u r u l d u g u n i i , f a k a t b u a r a d a g o c u k l a r d a n 
i k i s in in k a n k a y b i n d a n d o l a y i y a s a m l a n n i y i t i r d i g i n i b e l i r t m e k t e d i r l e r . 

B u n e d e n l e r l e a s a g i d a k i s o r u l a r i m i n c e v a p l a n d i n l m a s i g e r e g i has i l 
o l m u s t u r . 

1- P a t l a m a ' d a n n e k a d a r s o n r a g o c u k l a r a t i b b i m u d a h a l e y a p i l m i s t i r ? 
2 - A i l e l e r i n h e l i k o p t e r t a l e p l e r i n i n " h a v a s i c a k l i g i " b a h a n e s i y l e g e r i 

g e v r i l d i g i d o g r u m u d u r ? 
3 - H e l i k o p t e r h a n g i g e r e k g e i le o l a y y e r i n e g i d e r e k g o c u k l a n 

a l m a m i s t i r ? 
4 - i k i g o c u g u n g e g m u d a h a l e v e k a n k a y b i n d a n d o l a y i y a s a m l a n n i 

y i t i r d i k l e r i h u s u s u d o g r u m u d u r ? 
5 - B u o l a y l a i lgi l i o l a r a k h a k k i n d a s o r u s t u r m a b a s l a t i l m i s h e r h a n g i b i r 

s i v i l v e y a a s k e r i y e t k i l i v a r m i d i r ? 
6 - B a s i n d a g i k a n h a b e r l e r i i h b a r k a b u l e d e r e k s o r u s t u r m a b a s l a t m a y i 

d u s u n u y o r m u s u n u z ? 
7 - P a t l a m a d a m a g d u r o l a n a i l e l e r e t a z m i n a t o d e m e y i d u s u n u y o r 

m u s u n u z ? 
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TBMM B:3 8 . 1 0 . 2008 

T.C. 
iCiSLERl BAKANLIGI 

Iller idaresi Genel Mudurlugu 

Sayi: B.05.0.lLi.0070001-303-2/4jtapQ. 
Konu: Yazili Soru Onergesi. 

0/09/2008 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi : Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanhgi Genel Sekreterliginin 02.09.2008 tarihli ve 
A.O 1.0.GNS.0.10.00.02-8348 sayih yazisi. 

Diyarbakir Milletvekili Selahattin DEMIRTAS. tarafindan Turkiye Biiyiik Millet Meclisi 
Baskanhgina sunulup ilgi yazi ekinde Bakanhgimiza intikal ettirilen ve Bakanhgimca 
cevaplandinlmasi istenilen 4723 sayih yazih soru onergesi Diyarbakir Valiligine incelettirilmis, 
ve iddialara cevap te§kil edecek hususlar a§agida belirtilmistir. 

Lice Ilgesi Giildiken Koyii Cotuk Mezrasi Cermik Yaylasinda 24 Temmuz 2008 giinii 
boliicii teror drgtitii mensuplannca d6§enen el yapimi patlayici maddenin patlamasi sonucu Suat 
ORAK ve Ferhat SONMEZ'in hayatini kaybettigi, Mahsun ORAK ile Esra ORAK'm ise agir 
yaralandigi, 

Soz konusu olayin 24 Temmuz 2008 giinii saat 12.35 de Ugdamlar Jandarma Karakol 
Komutanhgina Kazim SONMEZ tarafindan telefonla bildirildigi, 

Ugdamlar Jandarma Karakol Komutanhgmca 112 Acil Servisinden ambulans istendigi, 
durumun aciliyeti dikkate ahnarak 7 nci Kolordu Komutanhgindan helikopter talebinde 
bulunuldugu, 

Ambulansla Cotuk Mezrasina gelen saghk ekipleri tarafindan yarah vatandaslanmiza ilk 
miidahalenin yapilarak Ucdamlar Jandarma Karakol Komutanhgina sevk edildigi, 

Yarah vatanda§lanmiz Diyarbakir 7 nci Kolordu Komutanhgi tarafindan gorevlendirilen 
helikopter ile Diyarbakir'a sevk edildigi, vefat eden vatandaslanmizin ise Lice Cumhuriyet 
Bajsavcihginin talimatlan dogrultusunda otopsi yapilmak uzere Lice'ye Lice'den de 
Diyarbakir'a sevk edildigi, 

Diyarbakir Adli Tip Kurumunca yapilan otopsi sonucunda geg mudahale ve kan 
kaybindan dolayi oliim olayinm soz konusu olmadigi, Ferhat SONMEZ'in sarapnel pargasi 
yaralanmasma bagh kafatasi kemik kingi ile karakterize beyin doku harabiyeti ve beyin 
kanamasi sonucu hayatini kaybettigi, Suat ORAK'in ise sarapnel pargalannin ig organlanna 
isabet etmesi nedeniyle ig kanamadan vefat ettigi, 

Yapilan tahkikat sonucunda olay failleri «larak tespit edilenler hakkinda Lice Cumhuriyet 
Bassavcihginca adli tahkikatm ba§latildigi anla§ilmi§tir. 
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TBMM B:3 8 .10 . 2008 

T.C. 
iCISLERI BAKANLIGI 

filer Idaresi Genel Muduriugu 

Sayi: B.05.0.ILI.0070001 -303-2/ & £ 
Konu: Yazih Soru Onergesi. 

Aynca, patlamada zarar goren ailelerin 5233 sayili Teror ve Terdrle Miicadeleden Dogan 
Zararlann Karsilanmasi Hakkmda Kanun kapsaminda ll Zarar Tespit Komisyonuna ba§vuruda 
bulunmalan halinde durumlan degerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Besir ATALAY 
Bakan 

17.- Kars Milletvekili Gurcan Dagdas 'in, Ani Harabelerine tesis yapimina iliskin sorusu ve Kul
tilr ve Turizm Bakani Ertugrul Giinay'in cevabi (7/47 SI) 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Asagidaki sorularimin Kultur ve Turizm Bakani Sayin Ertugrul GUNAY 
tarafindan yazili olarak cevaplandinlmasini arz ederim. 29.07.2008 

Gurcan DAGDAS 
Kars Milletvekili 

Segim gevrem olan Kars ilinin merkezine 60 km. uzaklikta bulunan Ani 
harabelerine diinyamn ve iilkemizin dort bir yanindan yerli ve yabanci turistler 
gezmeye gelmektedir. Ancak, 1997-1998 yilinda il ozel idaresince, gelen 
turistlere hizmet vermek iizere bir tesis insa edilerek 2 yil siireyle kiraya 
verilmis, daha sonra ise soz konusu tesis amaci disinda kullamldigi gerekcesiyle 
kapatilmistir. Ani harabelerine gelen turistler ihtiyaglanni giderememekte, 
dinlenememekte ve perisan olmaktadir. Bu nedenle, belirtilen eksikligi gidermek 
ve gelen yerli-yabanci turistlere hizmet venneye yonelik Ani harabeleri 
bolgesine Bakanliginizca konaklama-sosyal tesisler yapilmasina yonelik 
herhangi bir galismaniz, dusunceniz ya da projeniz mevcut mudur? 

22? /09/2008 
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TBMM B:3 8.10 . 2008 

T.C 
KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI 

Strateji Gelistirme Baskanhgi 

Sayi : B.16.0.SGB.0.10.01.007610-W01$6 tf£./]0./2OO8 
Konu : Soru Onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi: TBMM Baskanligi Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanligimn 13/08/2008 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8181 sayili yazisi. 

Kars Milletvekili Sayin Gurcan DAGDA§'in 7/4731 Esas No'lu soru onergesinin 
cevabi ekte sunulmaktadir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ertugrul GUNAY 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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KARS MILLETVEKILi SAYIN GURCAN DAGDAS'IN 7/4731 ESAS NO'LU 
SORU ONERGESINE ISTINADEN HAZIRLANAN BAKANLIGIMIZ CEVABI 

SORU: Secim gevrem olan Kars ilinin merkezine 60 km uzaklikta bulunan Ani 
Harabelerine diinyamn ve ulkemizin dort bir yanindan yerli ve yabanci turistler gezmeye 
gelmektedir. Ancak, 1997-1998 yihnda ll Ozel idaresince, gelen turistlere hizmet vermek 
iizere bir tesis in§a edilerek 2 yil sureyle kiraya verilmis, daha sonra ise soz konusu tesis 
amaci disinda kullamldigi gerekcesiyle kapatilmistir. Ani Harabelerine gelen turistler 
ihtiyaglanni giderememekte, dinlenememekte ve perisan olmaktadir. Bu nedenle, belirtilen 
eksikligi gidermek ve gelen yerli- yabanci turistlere hizmet vermeye yonelik Ani Harabeleri 
bolgesine Bakanliginizca konaklama-sosyal tesisler yapilmasina yonelik herhangi bir 
galismaniz, du§iinceniz ya da projeniz mevcut mudur? 

CEVAP: Bakanhgim Kultur Varhklan ve Muzeler Genel Miidiirlugunce 17 Ocak 
2006'da Ani Oren Yeri Proje Koordinatorlugii olu§turularak, oren yerinin korunmasina 
yonelik gahsmalar ba§latilmi§tir. Alanin korunmasi, degerlendirilmesi ve gelisririlmesine 
ili§kin kisa, orta ve uzun vadede yapilmasi onerilen gahsmalan igeren bir eylem plani ve rapor 
hazirlanmisttr. Oren yerinde yer alan anitlara iliskin projelendirme ve uygulama gahsmalanna 
katki saglanmasi, koordineli gahsmalann gergekleshrilmesi amaciyla Bakanhgim Kiiltiir 
Varhklan ve Muzeler Genel Muduriugu, Kars Valiligi, Kars Belediye Ba§kanhgi, Cekiil 
Vakfinin birer temsilcisi ve Ani Kazi Ba§kani ile ilgili meslek dallarindari Ogretim (iyelerinin 
katihmiyla 13 Nisan 2006 tarihinde Ani Oren Yeri Danisma Kurulu olusturulmustur. Danisma 
Kurulu 29-31 Mayis 2006 tarihleri arasinda yerinde'inceleme yaparak 14 Haziran 2006 
tarihinde Ani Oren Yeri'nde yapilmasi gereken gahsma onerilerine iliskin kapsamh bir rapor 
hazirlanmi§tir. Bu baglamda oren yerinde basjatilan gahsmalar, Ani Oren Yeri Danisma 
Kurulunun gortisjeri dogrultusunda surduriilmektedir. 

Ani Oren Yeri Danisma Kurulunun 14 Haziran 2006 tarihli raporunda; oren 
yerinin kuzeybatisinda yer alan Ocakh koyiinun gelisimi, turizm hareketinin artisi vb. 
nedenlerin oren yerine zarar vermeyecek sekilde yonlendirilmesi ve kontrol altina 
ahnabilmesi igin Koruma Amacli imar Plani ve Mevzii Cevre Duzenleme Projeleri yapimina 
karar verilmistir. 

Ani Oren Yeri Girisi Mevzii Cevre Duzenleme Projesine temel teskil edecek 
halihazir haritalann hazirlanmasina yonelik on cah§malar, Kars Miize Muduriugu 
denetiminde gergeklestirilmistir. Cahsma sonucunda "Ani Oren Yeri Girisi Mevzii Cevre 
Duzenleme Projesi"nc temel olusturacak halihazir haritalann bir bolumii ile anil yapilara 
iliskin cizimler, fotograflar vb. iceren dosya Bakanhgima iletilmi§tir. Bu kapsamda Valilige 
ait olan bina ve eski karakol binasi Karsilama Merkezi olarak planlanmistir. Alana gelen 
ziyaretgilerin bilgilendirilecegi, hediyelik esya, kitap alabilecegi, wc ihtiyacini karsilayacagi 
bir merkez olarak kullanilacaktir. Soz konusu alanin bir biitiin olarak korunmasi, gelistirilmesi 
i<rin planlanan gahsmalar dogrultusunda projeleri tamamlanip gerekli tadilat yapilarak hizmete 
agilmasi planlanmistir. 

Bakanhgim mevzuati acisindan,^Jconaklama dinlenme tesisi gibi ust yapi 
yatinmlannin tarafimizca yapilmasi muipk^^afftllmaktadir. Ancak, turistik yollar programi 
kapsaminda 45 km'lik Ani Harabeleri^^ysrm yaj/mrb jcin Kars il Ozel idaresine 2008 yih 
butgemizden 2.000.000.-YTL 6denek^6^e^^t(ft»^Y^ 
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T B M M B : 3 8 . 10 . 2008 

Av. Turgut DIBEK 
Kirklareli Milletvekili 

Anayasa Komisyonu Uyesi 

23.07.2008 Carsamba gunii aksam saatlerinde yagan dolu nedeniyle, segim bolgem olan 
Kirklareli ili Merkez ilceye bagli Kavakdere, Dececatak, Bayramdere KOyleri ile Babaeaski ilgemize 
bagh Erikleryurdu ve Kumrular Koylerimizdeki mahsullerin bir kismi tamamen bir kismi ise buyiik 
oranda zarar gormii§tur. 

Tarafimca da yerinde tespit edildigi iizere, ozellikle Kavakdere ve Erikleryurdu Koylerimizde 
hasat a§amasma gelmis olan binlerce dekarlik alanda ekili olan karpuz ve kabak urunlerinin tamami 
dolu nedeniyle telef olmusUir. Bunun yaninda ekili olan diger uriinlerde de ciddi hasarlar olu?mu§tur. 

1-Kirklareli iline bagli yukarida belirttigim koylerde, 23.07.2008 tarihinde yagan dolu 
nedeniyle hasar meydana gelen tasinmaz miktannin toplami ne kadardir? 

2-Ozellikle Kavakdere ve Erikleryurdu koylerinde, hasat asamasina gelmis. iken dolu nedeniyle 
% 100'ii telef olan karpuz ve kabak mahsulii ekili ta§inmazlann toplami kag dekardir? Bu urunlerin 
di§inda zarar goren diger urunlerin ekili oldugu alanlar kag dekar dir? 

3-Dolu nedeniyle, tiimiiyle ya da kismen telef olan urunlerin toplam maliyeti ne kadardir? 

4-Dolu nedeniyle uriinlerini kaybetmis. olan iireticilerimizin zararlan karsjlanacak midir? 

5-Ureticilerimizin zararlarmin karsdanmamasi halinde, ureticilerimiz ugradigi bu dogal afet 
nedeniyle hangi agilardan destekleneceklerdir? 
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18.- Kirklareli Milletvekili Turgut Dibek 'in, Kirklareli 'deki dolu zararina, 

- Aydin Milletvekili Ozlem Cercioglu 'nun, TMO 'nun bugday alimina ve kurakhk magduriyetine, 

- Adana Milletvekili Yilmaz Tankut 'un, kagak tanm ilaglarina, 

Zirai ilaglann barkodlu takibine, 

Iliskin sorulan ve Tanm ve Koyisleri Bakani Mehmet Mehdi Eker 'in cevabi (7/4736), (7/4737), 
(7/4738), (7/4739) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGFNA 

Asagidaki sorulanmin Tanm ve KSyisleri Bakani Sayin Mehdi EKER tarafindan yazih 
olarak yanitlanmasini saygi ile dilerim. 29.07.2008 



TBMM B:3 8 .10 . 2008 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSl BASKANLlGl'NA 

Asagida yer alan sorulanmin Tanm ve Koy isleri Bakani Saym Mehdi EKER tarafindan yazili 
olarak cevaplandinlmasini arz ederim. 

Yasanan kurakhk ciftciyi zora sokmustur. Aydin giftcisi elde ettigi mahsulu de TMO'ya 
satairak azda olsa zaranni kapatmaya gahsiyor. Bakanlik olarak kurakliktan etkilenen 
giftgilere, bolgelerini afet bolgesi olarak kabul edip yardim yapilacagi duyurulmasma ragmen 
hala bir Odeme yapilmamasi giftginin de odeyecegi krediyi takipli hale getirmistir. Buna gore; 

1- Bugdayi TMO'ya veren giftgi elde ettigi belgede fiyat aciklanmadigi igin piyasada 
nakde gevirememektedir. Fiyatin belirlenmesi ve bu giftgilerimizin nakit sikintisim 
gozecek bir girisiminiz olacak mi? 

2- Verilen belgede sadece tonaj yazarken, tiriin bedeli de yazilmamaktadir. Bu yil neden 
boyle bir uygulama segilmistir? 

3 - Ciftcimizin kurakliktan dolayi yasadigi zarann ddemesi ne zaman yapilacaktir? 

4- Aydin'a tanmsal destek olarak bir programmiz olacak mi? 

A s a g i d a k i s o r u l a n m i n T a n m v e Koyisleri Bakani Sayin Mehmet Mehdi Eker t a r a f i n d a n y a z i h 
o l a r a k c e v a p l a n d i n l m a s i n i ; A n a y a s a ' n i n 9 8 v e Igtiiziigiin 9 6 . m a d d e l e r i g e r e g i n c e s a y g i l a n m l a 
t a l e p e d e r i m . i 

Iran'dan piyasa degerinin gok altinda fiyatla getirilen kagak tanm ilaglannin, yabanci otlar 
ve diger zararhlarla mucadelede etkisiz kaldigi, aynca uzun vadede tanm alanlanni oiumsuz 
ydnde etkileyecegi bildirilmektedir. 

Bazi kagakgilann ise Iran'dan getirdikleri ilaclari, Tanm ve KOyisleri Bakanhgi onayli 
TUrkiye'de satilan standartlara uygun ilaglann bos kutulanna, tiner, boya gibi tanm urUnlerine ve 
ilaglama yapacak kisilere zarar verebilecek cesitli kimyasal maddelerin de kanstinldigi katki 
maddeleriyle hazirladiklan sahte ilaglan doldurarak sattiklan belirtilmektedir. 

Yapilan arastirmada, Cukurova'da her dort giftgiden birinin Iran ilaci kullandigi, bu oranin 
Guneydogu ve Dogu Anadolu bfilgelerinde daha fazla oldugu ve Zirai Miicadele Genel 
Mudurliigu'nun kapatdmasiyla bu alanda bir bosluk olustugu ve bu nedenle kagak ve sahte ilaca 
karsi yeterli onlemler ahnamadigi vurgulanmaktadir. 

Saygilanmla. 

2 8 / 0 7 / 2 0 0 8 

T t i R K I Y E B U Y U K M i L L E T M E C L I S I B A S K A N L I G I N A 

Y i l m a z T A N K U T i 
MHP Adana Milletvek/ili 
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B u b i l g i l e r g e r g e v e s i n d e ; 

1- Bakanhk olarak bu sekildeki, tarim ilaci ka9akciligindan haberiniz varmidir? Eger var 
ise bu kacakciligin oniine gecmek icin ne gibi cahsmalar yaptiniz? 

2- Bu kacakciligin olusmasinda ve artmasinda ilac fiyatlannin yuksekliginin bir etkisi var 
midir? Veya uygulanan Tarim Politikalannin etkisi vai- midir? 

3- Soz konusu kacakciligin onlenmesi icin diger bakanhk ve kamu kurumlarina uyarilarda 
bulundunuz mu? 

4- Sahte tanm ilaclarinda, ilaclama yapacak kisilere zarar verebilecek cesitli kimyasal 
maddelerin olabildigini, katki maddelerinin bircogunda kanserojen degerler 
bulunabilecegini biliyormusunuz?. 

5- Bu kacakciligin ulkemiz tanmma olan zaranni tespit ettiniz mi? Ettiyseniz zarann 
rakamsal buyukliigii nedir? 

Asagidaki sorulanmin T a n m ve Koyi§leri Bakani S a y i n M e h m e t M e h d i E k e r tarafindan yazili 
olarak cevaplandinlmasini; Anayasa'mn 98 ve Ictuzugun 96. maddeleri geregince saygilanmla 
talep ederim. 

Bakanhginiza bagh Koruma ve Kontrol Genel Mudurlugu'nun 19.12.2003 tarihinde 
almis oldugu karar geregi Turkiye genelinde zirai ilac s'atan flrmalarda UrUnlerin Barkod Takipli 
kullanimim saglamak uzere yayinlamis oldugu genelge geregince ilaclann barkodlu olarak takibi 
amaclanmisti. 

Bu sistem ile stok ve raftaki mevcut ilaclann hangi tarihte, ne miktarda ve kimden 
alindigi, mevcut ilaclann hangi tarihte, ne miktarda, hangi sarj no'sunun kime ve hangi urunde 
kullanilmak uzere satildigmin izlenebilecegi, ahnan ve dagitimi yapilan firmalarin (bayi ve 
toptanci vb.) kayitlann tutulmasi ve bu kayitlann ilgili ilaclar ile eslestirildigi, belirtilen 
veritabani ile bilgilerinin sorgulanip raporlanabilecek bir barkod okuma programi kullanimim 
zorunlu tutulmustu. 

B u b i l g i l e r c e r c e v e s i n d e ; 

1- Bakanhk olarak bu genelgenin aktif olarak uygulamp uygulanmadigini kontrol etmekte 

2- Bu genelgenin yurUrlugU devam etmekte midir? Genelge yururlukten kaldinldi ise ne 
zaman ve neden kaldinlmistir? 

3- Bu genelgenin yururlugu devam ediyorsa yogun ve etkin kullanilmakta midir? 

4- Bu genelge ile 2003 yilindan gunumuze kadar ila? kullanimma yonelik nasil etkileri 
olmustur? Barkodlu takip sonucu tanmin yogun oldugu Adana, Antalya, Mersin, Mugla 
ve diger Onemli illerde hangi ilac ne kadar tuketilmistir? 

5- Bu takip sonucunda kacak ilac yakalanmis midir? Yillar itibari ile Ozellikle yukanda 
belirtilen illerde kac zirai ilac bayisinin ruhsati iptal edilmistir? 

T U R K i Y E B U Y U K M I L L E T M E C L I S I BASKANLl6lNA 

Y i l m a z T A N K U T 
MHP Adana Milletvekili 

misiniz? 
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T.C. 

TARIM VE KOYISLERI BAKANLIGI 
Strateji Geli§tirme Ba§kanhgi 

Sayi : B.12.0.SGB.0.03-6107 3 
Konu : Yazili Soru Onergeleri - 6 E K I M 2008 

TfJRKiYE BUYUK MiLLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi: 02.09.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-8348 sayili yazi. 

Ilgi yazi ekinde alman Kirklareli Milletvekili Turgut DIBEK'e ait 7/4736, Aydin 
Milletvekili Ozlem CERCIOGUTna ait 7/4737, Adana Milletvekili Yilmaz TANKUT'a ait 
7/4738, 7/4739 esas nolu yazih soru onergelerine iliskin Bakanligimiz goriisleri ekte 
sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1) Goriis 7/47361 
2) Goriis 7/47371 
3) Gdriis 7/47381 
4) Goriis 7/47391 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 
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YAZILI SORU ONERGESI 

23.07,2008 Carsamba gunii aksam saatlerinde yagan dolu nedeniyle, segim bolgem olan Kirklareli 
Ili Merkez ilceye bagh Kavakdere, Dececatak, Bayramdere Koyleri ile Babaeski ilgemize bagh 
Erikleryurdu ve Kummlar Kdylerimizdeki mahsullerin bh kismi tamamen bh kismi jse biiyiik oranda 
zarar gormii§tur, 
Tarafimca da yerinde tespit edildigi uzere, ozellikle Kavakdere ve Erikleryurdu Kdylerimizde hasat 
asamasina gelmis olan binlerce dekarhk alanda ekili olan karpuz ve kabak urunlerinin tamami dolu 
nedeniyle telef olmustur. Bunun yaninda ekili olan diger urunlerde de ciddi hasarlar olusmustur. 

SORU 1) Kirklareli Iline bagh yukanda belirttigim koylerde. 23.07.2008 tarihinde yagan dolu 
nedeniyle hasar meydana gelen ta§mmaz miktannin toplami ne kadardir? 

SORU 2) Ozellikle Kavakdere ve Erikleryurdu koylerinde, hasat asamasina gelmis, iken dolu 
nedeniyle % 100' ii telef olan karpuz ve kabak mahsulu ekili tasmmazlann toplami kag dekardir? Bu 
urunlerin di§mda zarar goren diger urunlerin ekili oldugu alanlar kag dekar dir? 

SORU 3)Dolu nedeniyle, tiimiiyle ya da kismen telef olan urunlerin toplam maliyeti ne kadardir? 

SORU 4)Dolu nedeniyle uriinlerini kaybetmi? olan ureticilerimizin zararlan kanjilanacak midir? 
i 

SORU 5)Ureticilerimizin zararlannin karsrianmamasi halinde, ureticilerimiz ugradigi bu dogal afet 

nedeniyle hangi agilardan destekleneceklerdir? 

CEVAP 1-2-3-4-5) 5363 sayih Tanm Sigortalan Kanununun 12. maddesine istinaden alman 
30.12.2007 tarih ve 26742 sayih Resmi Gazete' de yayimlanan 2007/13010 sayih Bakanlar 
Kurulu Karan ile 2008 yihnda; "Bitkisel urunler igin, dolu ana sigortasi teminati ile birlikte 
yangin, heyelan, firtma, hortum ve deprem ek teminatlan paket halinde; aynca, agik alanda 
yetistirilen meyveler igin yukanda belirtilen teminatlara ilave olarak istege bagh don riski 
teminati; ilgili genel sartlar, teknik sartlar, tarife ve talimatlar kapsaminda, Giftgi Kayit 
Sistemine kayitli giftgilerin arazi ve iiriin bilgileri dikkate alinarak Tanm Sigortalan Havuzu 
tarafindan verilir." Hiikmii yer almaktadir. 

Kirklareli il genelinde bitkisel uretim konusunda toplam 7.551 adet olmak iizere Merkez 
ilgeden 774 adet ve Babaeski ilgesinden 742 adet devlet destekli tanm sigortasi poligesi 
duzenlenmi§ olup, 23.07.2008 tarihinde dolu yagi§i nedeniyle meydana gelen hasar sonucunda, 
hasar ihban yapilan poligelerle ilgili ekspertiz isjemleri tamamlanmistir. 

Tanm sigortasi yaptirmayan ureticiler igin; 5363 sayih Tanm Sigortalan Kanununun Yardim 
ve Borg Ertelemesi ile ilgili 17 inci maddesinde belirtilen; "Bu Kanun kapsaminda, uygulama 
yihnda yer alan riskier igin tarim sigortasi yaptirmayan ureticiler, 20.6.1977 tarihli ve 2090 
sayih Kanundan yararlanamaz." hukmii uygulanmaktadir. 
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Onerge Sahibi: Turgut DIBEK 
Kirklareli Milletvekili 

Esas no : 7/4736 
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Y A Z I L I S O R U O N E R G E S I 
O n e r g e S a h i b i : Ozlem CERCIOGLU 

Aydin Milletvekili 
E s a s n o : 7/4737 

Yasanan kurakhk ciftciyi zora sokmusUir. Aydin ciftcisi elde ettigi mahsulii de TMO' ya satarak 
azda olsa zaranni kapatmaya gahsiyor. Bakanlik olarak kurakliktan etkilenen giftgilere, bolgclerini 
afet bolgesi olarak, kabul edip yardim yapilacagi duyurulmasina ragmen hala bir odeme yapilmamasi 
giftginin de odeyecegi krediyi takipli hale getirmistir. Buna gore; 

S O R U 1) Bugdayi TMO' ya veren giftgi elde ettigi belgede fiyat agiklanmadigi igin piyasada 
nakde gcvirememektedir. Fiyatin belirlenmesi ve bu giftgilerimizin nakit sikintisini gdzecek bir 
girisiminiz olacak mi? 

S O R U 2) Verilen belgede sadece tonaj yazarken, iiriin bedeli de- yazilmamaktadir. Bu yil neden Oyle 
bir uygulama segilmi§tir? 

C E V A P 1-2) Temmuz 2008 tarihinde emanet ahm fiyatlannm ilan edilmesiyle birlikte, Toprak 
Mahsulleri Ofisince uriinlerini emanete birakan ureticilere makbuz senedi tanzim edilerek 
verilmeye ba§lanilmi?tir. Verilen makbuz senedi uzerinde ureticinin kimlik bilgileri, iiriin gesjt 
ve depo bilgileri, tarti bilgileri, uriiniin ozelliklerini yansitan grup ve kodu ile fiyat ve tutar 
bilgileri yer almaktadir. 

Urununu ileriki aylarda satmak igin bekleten, ancak finansman ihtiyaci duyan ureticilere talep 
etmeleri halinde makbuz senedi uzerindeki tutar uzerinden %30 avans odemesi 
yapilabilmektedir. Diger taraftan, avans kullanmak istemeyen ureticiier ise Toprak Mahsulleri 
Ofisince sozlesme imzalayan bankalardan uygun sartlarda kredi kullanabilmektedirler. 

Piyasa fiyatlannm Toprak Mahsulleri Ofisinin ilan ettigi emanet alim fiyatlannm altina 
diismesi durumunda, dileyen ureticiier makbuz senetlerini TMO' ya ciro edebilecekler, CKS 
(Ciftgi Kayit Sistemi) belgesindeki uretim miktanm kapsayacak miktar ile ilan edilen emanet 
ahm fiyatlan esas alinarak olusan tutar, ureticilerin banka hesaplanna yatinlacaktir 

S O R U 3) Ciftgimizin kurakliktan dolayi ya§adigi zarann odemesi ne zaman yapilacaktir? 
S O R U 4) Aydin' a tanmsal destek olarak bir programiniz olacak mi? 

C E V A P 3-4) Bilindigi uzere Bakanligimiz tarafindan, kurakhk nedeniyle yapilan galismalar 
sonucunda; 2008/13881 ve 2008/14074 Sayih Kurakhk Kararnameleri 19/07/2008 ve 
29/08/2008 tarihlerinde Resmi Gazete'de yayimlanarak yururluge girmi§tir. Bu Kararnameler 
gergevesinde kurakhgin % 30 ve uzeri oldugu 36 ll'de kuru alanda bugday, arpa, mercimek, 
nohut, fig, burgak ve murdiimuk ekilisj olan ve Ciftgi Kayit Sistemine kayith giftgilere, 
kaybettikleri urun miktanna karsihk gelen alan igin; kurakhk destegi odenecektir. 
Aydin Ili bu Kararnameler kapsaminda bulunmamaktadir. Ancak Bakanligimizca yuriitiilen 
"2090 Sayili Tabii Afetlerden Zarar Goren Ciftgilere Yapilacak Yardimlar Hakkinda Kanun"a 
gore gesjtli afetler nedeniyle tanmsal varhklan %40'in uzerinde zarar goren, bu zararlanni 
tanm ve tanm di?i diger gelirleriyle kar§ilayamayacak durumda oldugu ll Hasar Tespit 
Komisyonlannca belirlenen giftgilere, karsiliksiz nakdi yardim yapilabilmektedir. 
Diger illerimize oldugu gibi Aydin Ilimiz giftgilerine de Dogrudan Gelir Destegi, mazot 
destegi, kimyevi giibre destegi, sertifikah tohum destegi, siibvansiyonlu kredi destegi, 
hayvancilik dcstckleri,yagh tohumlar pirim destegi, kooperatif destekleri gibi destekler 
verilmektedir. 
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YAZILI SORU ONERGESi 
Onerge Sahibi :Yilmaz TANKUT 

Adana Milletvekili 
Esas No :7/4738 

iran'dan piyasa degerinin 90k altinda fiyatla getirilen kagak tanm ilaclarinm, yabanci otlar ve 
diger zararhlarla mucadelede etkisiz kaldigi, aynca uzun vadede tanm alanlanm olumsuz 
yonde etkileyecegi bildirilmektedir. 

Bazi ka9ak9ilarin ise iran'dan getirdikleri ilaclan, Tanm ve Koyisleri Bakanligi onayli 
Turkiye'de satilan standartlara uygun ila9lann bos kutulanna, tiner, boya gibi tanm uriinlerine 
ve ila9lama yapacak kisilere zarar verebilecek gesitli kimyasal maddelerin de kari§tinldigi 
katki maddeleriyle hazirladiklan sahte ilaglan doldurarak sattiklan belirtilmektedir. 

Yapilan arastirmada, Gukurova'da her dort 9ift9iden birinin Iran ilaci kullandigi, bu oramn 
Giineydogu ve Dogu Anadolu bolgelerinde daha fazla oldugu ve Zirai Mucadele Genel 
Mudurlugu'nun kapatilmasiyla bu alanda bir bo§luk olu§tugu ve bu nedenle kagak ve sahte 
ilaca karsi yeterli onlemler ahnamadigi vurgulanmaktadir. 

Bu bilgiler cerfevesindc; 

SORU 1-Bakanhk olarak bu sekildeki, tanm ilaci ka9ak9ihgindan haberiniz varmidir? Eger 
var ise bu ka9ak9ihgin oniine ge9mek igin ne gibi ?ahsmalar yaptiniz? 
SORU 3-S6z konusu ka9ak9ihgin onlenmesi i9in diger Bakanhk ve kamu kurumlarina 
uyanlarda bulundunuz mu? 

CEVAP 1-3- Bakanligimizca ka9ak ve sahte bitki koruina urunlerinin yurda girmemesi ve 
9iftgilerimizin magduriyetinin onlenmesi i9in gereken tedbirlerin alinmasi hususu 2000 
yilindan itibaren her yil Gumruk Muste$arhgina bildirilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak Gumruk Miistesarhgi; bu tip kagak ve sahte bitki koruma urunlerinin 
yurda girisinin onlenmesi hususunda Gumriik Muhafaza Basmudiirlugii ve Gumruk 
Ba§miidurluklerine talimat verildigini, aynca ka9ak olarak yurda getirildigi iddia edilen bu 
iiriinlere ait somut bir bilgi (yer, firma adi, adres, ara9 plakasi vb.) gdnderilmesi halinde 1918 
sayih Ka9ak9ihgin Men ve Takibine Dair Kanun kapsaminda arastirma ve somsturma 
yapilacagini Bakanhgimiza bildirmi§tir. 

Konu Gumruk Miistesarhgi'na, l9i§leri Bakanligi Emniyet Genel Muduriugu Ka9ak9ihk 
Daire Baskanhgi'na ve Jandarma Genel Komutanligi Ka9ak9ihk ve Organize Solaria 
Mucadele Daire Baskanhgi'na iletilmis ve bu tip kagak ve sahte iiriinlerin ulkemize giri$inin 
onlenmesi 19m gerekli tedbirlerin alinmasi hususu bildirilmistir. Aynca Bakanhgimiz Di§ 
iliskiler ve Avrupa Toplulugu Koordinasyon Dairesi Baskanligi vasitasiyla Iran yetkili 
Makamlanna konu iletilmistir. 

Bakanhgimiz konuya gereken hassasiyeti gdstermekte olup; ka9ak ve sahte bitki koruma 
urunlerinin yurda girmemesi i9in gereken tedbirlerin almmasi hususunda soz konusu kurumlar 
ile surekli irtibat halindedir. 

Yine bu genjevede Tanm II Mudurliiklerimiz, zirai mucadele ilag bayi kontrollerini 
siklastirmistir. Denetim sayilan artinlmistir. 
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SORU 2-Bu kagakgihgin olusmasinda ve artmasinda ilag fiyatlannm yiiksekliginin bir etkisi 
var midir? Veya uygulanan Tanm Politikalannin etkisi var midir? 

CEVAP 2- Bakanligimizca .ruhsatlandirilan bitki koruma uriinlerinin fiyatlandinlmasi; 
13.03.1985 tarih ve 18693 sayili Resmi Gazete' de yaymlanan 85/9192 sayih Bakanlar Kurulu 
Karan'na, 15.6.1985 tarih ve 18785 sayili Resmi Gazete'de yaymlanan Bakanligimiz 
Tebligine ve 27.12.1958 tarihli ve 4/11142 sayih Zirai Mucadele ilag ve Aletleri Hakkinda 
Nizamname hukumlerine gore yapilmaktadir. Soz konusu mevzuat gergevesinde, Bitki 
Koruma Urunleri Bitki Koruma Urunlerinin imalatgi ve ithalatgilan tespit ettikleri azami satis 
fiyatlanni, uriinii piyasaya arz etmeden once Bakanligimiza bildirmekte, Bakanligimiz beyan 
edilen fiyati on giin iginde reddetmedigi taktirde, yeni fiyat yururluge girmektedir. 
Fiyatlandirmada, fiyatin olusniasinda biitiin maliyet unsurlanni gosterir belgelerin (fatura, 
makbuz vb.) ibraz edilmesi esastir. 

Fiyat artisjarinda ise, enflasyon oranlan baz alinmaktadir. Firmalarca bildirilen ve 
Bakanligimizca uygun goriilen bitki koruma urunlerinin fiyatlan, azami satis fiyatlandir. Bu 
fiyatlann uzerinde satis yapilmasi soz konusu olmayip, yapilmasmm tespiti halinde mevzuat 
kapsaminda ilgililer hakkinda i§lem yapilmaktadir. 

Firmalar, ruhsatlandinlan ve fiyatlandinlan bitki koruma uriinlerinin; piyasaya arzi, 
pazarlanmasi, dagitimi ve sati§ kanallanmn belirlenmesi konulannda serbest piyasa 
kosullarinda ticari tercihlerini belirlemekte ve birbirlerinden bagimsiz olarak hareket 
edebilmektedirler. Dolayisiyla Bitki Koruma Urunlerinin piyasa sati? fiyatlan, serbest 
piyasada rekabet nedeni ile Bakanhga bildirilen fiyatlann altinda kalmaktadir. 

Ulkemizde kullanilan Bitki Koruma Urunlerinin biiyiik bir gogunlugu hazir mamul olarak yurt 
di?indan iilkeye ithal edilerek temin edilmektedir. Ulkemizde imal edilen Bitki Koruma 
Urunlerinin tamamina yakinimn imalinde kullanilan etkili maddeler, yine ithal edilerek 
saglanmaktadir. Dunya piyasalanndaki ekonomik dalgalanmalar, doviz kurlanndaki 
degisjklikler, hammaddeler ve enerji fiyatlanndaki artisjar, dogrudan ic piyasadaki fiyatlann 
enflasyon oraninin oldukga uzerinde arti§ina neden olabilmektedir. 

SORU 4-Sahte tanm ilaglannda, ilaclama yapacak kisjlere zarar verebilecek gesitli kimyasal 
maddelerin olabildigini, katki maddelerinin birgogunda kanserojen degerler bulunabilecegini 
biliyormusunuz? 

SORU 5-Bu kagakgiligin ulkemiz tanmina olan zaranni tespit ettiniz mi? Ettiyseniz zarann 
rakamsal biiyiiklugu nedir? 

CEVAP 4-5-Kimyasal maddelerin tiimii zehirlidir. Ancak ulkemizde zirai mucadelede 
kullanilan bitki koruma urunlerinin ruhsatlandinlmasi asamasinda, iiriine ait toksikolojik-
ekotoksikolojik, kalinti, biyolojik etkinlik, fizikokimyasal ozellikler, diger iilkelerdeki ruhsat 
ve tavsiyeye ait bilgi ve belgeler dikkate alinmakta; yapilan degeriendirme sonucunda insan, 
bitki ve gevre agisindan uygun bulunan uriine ruhsat verilmektedir. Insan, bitki ve gevre 
agisindan zararli bulunan urunler ruhsatlandirilmamaktadir. 
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YAZILI SORU ONERGESi 
Onerge Sahibi : : Yilmaz TANKUT 

Adana Milletvekili 
:7/4739 Esas No 

Bakanhginiza bagh Koruma ve Kontrol Genel Mudurlugu'nun 19.12.2003 tarihinde almis 
oldugu karar geregi Turkiye genelinde zirai ilac satan firmalarda urunlerin barkod takipli 
kullanimim saglamak iizere yaymlamis oldugu genelge geregince ilaglann barkodlu olarak 
takibi amaclanmisti. 

Bu sistem ile stok ve raftaki mevcut ilaglann hangi tarihte, ne miktarda ve kimden alindigi,' 
mevcut ilaglann hangi tarihte, ne miktarda, hangi sarj no'sunun kime ve hangi uriinde 
kullanilmak iizere satildiginin izlenebilecegi, ahnan ve dagitimi yapilan firmalann (bayi ve 
toptanci vb.) kayitlann tutulmasi ve bu kayitlann ilgili ilaglar ile e§le§tirildigi, belirtilen 
veritabani ile bilgilerinin sorgulanip raporlanabilecek bir barkod okuma programi kullanimi 
zorunlu tutulmu§tu. 

Bu bilgiler gergevesinde; 
SORU 1-Bakanhk olarak bu genelgenin aktif olarak uygulanip uygulanmadigini kontrol 
etmekte misiniz? 
CEVAP 1- Barkod uygulamasi Bakanhk Merkez ve II Mudurliiklerimizce duzenli olarak 
kontrol edilmektedir. 

SORU 2-Bu Genelgenin yuriirlugii devam etmekte midir? Genelge yuriirliikten kaldinldi ise 
ne zaman ve neden kaldinlmishr? 
CEVAP 2- Barkod uygulamasina Turkiye genelinde butiin bayilerde devam edilmektedir. 

SORU 3-Bu Genelgenin yiirurlugu devam ediyorsa yogun ve etkin kullanilmakta midir? 
CEVAP 3- Barkod programi, bayilerin zamaninda ve eksiksiz olarak bilgi girisj yapmalan 
durumunda istenilen sonuglan vermektedir. Soz konusu program yapilan denetimlerde, 
denetimi yapanlara biiyiik kolayhklar saglamakta aynca bayilere de ticari faaliyetlerinde ve 
teknik gahsmalannda yardimci olmaktadir. Bayilerce yapilan veri giri§leri Bakanhgimizm 
denetimlerinde kontrol edilmektedir. 

SORU 4-Bu Genelge ile 2003 yilindan guniimiize kadar ilag kullanimma yonelik nasil etkileri 
olmustur? Barkodlu takip sonucu tanm in yogun oldugu Adana, Antalya, Mersin, Mugla ve 
diger onemli illerde hangi ilag ne kadar tuketilmistir? 
CEVAP 4-Barkot sisteminde asil amag; tavsiye disi Bitki Koruma Urunu kullanimim 
engellemek ve kahnti problemini ortadan kaldirmak olmustur. Bu sistemin uygulanmasiyla 
ulke genelinde olumlu sonuglar gozlenmeye ba§lami§tir. 

SORU 5- Bu takip sonucunda kagak ilag yakalanmi§ midir? Yillar itibari ile ozellikle 
yukanda belirtilen illerde kag zirai ilag bayisinin ruhsati iptal edilmistir? 
CEVAP 5- Barkod sistemiyle kagak Bitki Koruma Uriinii tespiti soz konusu olmamakla 
birlikte 2002-2007 yillan arasinda Adana'da 13, Antalya'da 125, Mersin'de 5, Mugla'da 1 ve 
Izmir'de 4 adet Bitki Koruma Uriinii bayilerinin faaliyetleri degisik nedenlerle 
durdurulmustur. 
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19.- Yalova Milletvekili Muharrem ince'nin, fiziki mekanlarin ve teknolojik altyapinin iyilesti
rilmesi ile personelin bazi ozliik haklarina iliskin sorusu ve Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskan Ve
kili Nevzat Pakdil'in cevabi (7/4747) 

TURKIYE BUYIIK MiLLET MECLiSi BASKANLIGI'NA 

Asagidaki sorularimin TBMM Baskani Sayin Koksal Toptan tarafindan yazili olarak 
yamtlanmasini saygilanmla arz ederim. 27.06.201)8 

TBMM personelinin ozellikle 22. ve 23. Donemde ozliik haklan bakimindan bir 90k 
kamu kurulusu personelinden geriye dtistugu, personel servislerinin kaldinldigi, 
milletvekillerinin gahsmalannda en gok emek veren damsrnanlarin oturacak sandalyelerinin 
bile olmadigi. damsrnanlarin TBMM personeli iginde giyim yardimi almayan tek gahsan 
grubu oldugu, personelin ve milletvekillerinin kullandigi teknolojik imkanlann son derece 
yetersiz oldugu. internet baglantilannin surekli kesildigi, personel tarafindan kullamlan 
bilgisayarlann eski oldugu. personelin ve parlamento muhabirlerinin galisjigi fiziki 
mekanlarin \ etersiz oldugu. bir gok kamu kurulusunda personelin galistigi mekanlarda klima 
bulunmasina ragmen TBMM personelinin bu agir sicaklarda klimasiz ortamlarda galis.tiklan 
bilinmektedir. 

1- Turkiye'nin en itibarh kurumlanndan birisi olan TBMM'nin fiziki mekanlannm 
yenilenmesi ve modernle§tirilmesi. teknolojik imkanlann iyilestirilmesi igin hangi 
cahsmalari yapiyorsunuz? Bu amagla TBMM biitgesinin arttinlmasi igin bir girisimde 
bulundunuz mu? 2009 yili biitgesinde bu isleri yapmak amaciyla biitgenin arttinlmasi 
yoniinde bir talebiniz olacak midtr? 

2- TBMM'de kadrolu. gegici gorevli. emniyet gorevlileri, gegici isgi olarak galisan 
herkes giyim yardimi ahrken damsrnanlarin bu yardimdan mahrum birakilmasmm 
gerekgesi nedir? Bu adaletsiz uygulamaya son verilmesi konusunda bir galismaniz 
bulunmakta midir? 

3- TBMM'nde gegici i§gi statiisiinde gahsanlar ile kadrolu gahsanlar ayni yerde aym isi 
yapmalanna ragmen gegici isgi statiisiinde galisanlann diger kadrolu galisanlann yansi 
kadar maas almalan, diger ozliik haklarindan yararlanamamalan gibi adaletsiz 
uygulamaya son vermek igin gegici i§gilerimize kadro verilmesi yoniinde bir 
galismaniz bulunmakta midir? 
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4- Personel servislerinin kaldirilmasmdan sonra personele servis parasi verilecegi 
yoniinde sozler verilmis, olmasina ragmen heniiz personele bu yonde bir odeme 
yapilmamistir. TBMM Personeline servis parasi odenmesi yonunde bir cali$maniz 
bulunmakta midir? Servislerin kaldirilmasmdan sonra kendi imkanlanyla bir araya 
gelen personelin anlastigi ozel servislerin TBMM Dikmen kapisi tarafindaki otoparka 
ahnmayarak personelin magdur edildigi dogru mudur? Dogru ise ozel servis 
araejarmm otoparka alinmamasinm gerekcesi nedir? 

5- Personele gectigimiz yil odenen promosyon parasi bu yilda odenecek midir? 
6- TBMM'nde kullanilan teknolojik altyapimn yenilestirilmesi ve ozellikle internet 

baglantisinda yasanan sorunun oniine gecilmesi. bilgisayarlann yenilenmesi 19111 bir 
cahsjnaniz bulunmakta midir? 

ilgi: 27/6/2008 tarihli vc (7/4747) esas numarali yazih soru oncrgeniz. 

Fiziki mekanlarm ve teknolojik altyapimn iyilestirilmesi ile personelin bazi ozliik 
haklarma iliskin, ilgi onergenizde yer alan sorulanmz ekte ccvaplandinlmi?tir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
.Saygilanmla. 

I'i'lKKiYK BIIYUK MILLET MECLISI UASKANLK.T 
GENEL SEKRETERLiGi 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi 
Kanunlar vc Kararlar Mudurlugu 

Sayi: A.OI.O.CiNS.0.10.00.02-7/4747-7722/16158 8 Ekim 2008 

Sayin Muharrem iNCIi 
Yalova Milletvekili 

Nevzat PAKDiL 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi 

Baskanvekili BK.: Soru cevabi 
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CEVAPLAR: 

Cevap I.- 2007 yilinda hazirlanan METSiS -Meclis Enformasyon vc 
Telekomunikasyon Sistemleri- Projesi gergevesinde kamera guvenlik sislcmi, internet 
altyapisinm gunccllenmesi ve telefon santralinin yenilenmesi konulannda projeler 
gclislirilmislir. Bu projeierin hayata gegirilmesi amaciyla Tiirk Telekom A.S- iic 19.2.2008 
tarihinde bir sozlesme imzalanmistir. Kamera guvenlik sistemi vc internet altyapisinm 
gunccllenmesi isinin 2008 yih sonunda, telefon santralinin yenilenmesi isinin isc 2009 yihnin 
ilk yansinda tamamlanmasi planlanmisttr. Fiziki mekanlarin yenilenmesi ve teknolojik 
imkanlann iyilestirilmesi cahsmalari, Biilce Kanununda belirtilen hiikiimlcr cercevesinde 
2009 y111 biilgemizde dikkate ahnacaktir. 

Cevap 2.- TBMM personeline, 22.05.1984 tarihli ve 20 sayih Baskanlik Divani 
Karanyla kabul edilen Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Memurlan Giyecek Yardimi 
Yonetmeligi kapsaminda giyim yardimi yapilmaktadir. Buna gore soz konusu yardim, idari 
teskilat kadrolannda gorev yapmakta olan personele yapilmaktadir. Bu nedenle milletvekili 
danismani olarak gorev yapan personelin bu yardimdan yararlanmasi mumkun degildir. Soz 
konusu Yonetmeligin degistirilmesi yoniinde bir gahsma bulunmamaktadir. 

Cevap 3.- TBMM'de gecici isgi gahsmamaktadir 657 sayili Devlet Memurlan 
Kanununun 4. maddesinin (C) fikrasina gore cahstinlan gegici personele, mcmuriyet gorevi 
yapmadiklanndan, kadro verilmesine yonelik bir gahsma bulunmamaktadir. 

Cevap 4.- Personel servisleri, ekonomik omrunu doldurmus oldugundan 10.10.2003 
tarihli ve 19 sayih Baskanlik Divani Karanyla hizmetten kaldinlmis ve Maliye Bakanligina 
gonderilmistir. Elde kalan servislcrle sabah erken gelen personel ile aksam geg gikan ndbelgi 
personele hizmet verilmektedir. 

Servis purasi odenmesi yoniinde bir gahsma bulunmamaktadir. 
Personelin anlastigt ozel scrvislcrden resmi belgeleri bulunanInr ziyaretgi otoparkina 

almmnktndir. 
Cevap 5.-Millctvckilleri ile TBMM personelinin maas ve diger mali haklannin 

odenmesi konusunda Turkiye Is Bankasi Genel Muduriugu ile 2007 yihnda yapilan 
sozlesmenin stircsi bes yildir. Bankanin tahsis ettigi promosyon olarak adlandinlan kaynaktan 
personele tek seferde bir odeme yapilmistir. Kalan miktar Bankada agilan bir hesapta 
tutulmakta olup yine kurum personelinin ihtiyaglan dogrultusunda degerlendirileccktir. 

Cevap 6.- TBMM'de kullamlan kablo alt yapisimn ve bilgisayar sistemindeki aktif 
cihazlann yenilenmesine yOnelik bir projenin bu yil iginde gergeklestirilmesi planlanmaktadir. 
Bilgisayarlann yenilenmesi kapsaminda 2007 yih igerisinde 323 masa iistii, 36 diz iistii 
bilgisayur vc 14 is istasyonu; 2008 yili igerisinde 200 masa iistii, 19 diz ustii bilgisayar 
alinmistir. Yenileme gahsmalan bilgisayar ahmlan ile devam etmektedir. 
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TORKiYE B T J Y U K M i L L E T M E C L I S I 

GUNDEMI 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

3 UNCU BIRLE§iM 
8 EKIM 2008 C;AR§AMBA 

SAAT: 15.00 

K I S I M L A R 

B A S K A N L I G I N G E N E L K U R U L A S U N U S L A R I 

O Z E L G U N D E M D E Y E R A L A C A K I S L E R 

S E C I M 

O Y L A M A S I Y A P I L A C A K I S L E R 

M E C L I S S O R U S T U R M A S I R A P O R L A R I 

G E N E L G O R U S M E V E M E C L I S A R A S T I R M A S I 

Y A P I L M A S I N A D A I R O N G O R U S M E L E R 

S O Z L U S O R U L A R 

8 
K A N U N T A S A R I V E T E K L i F L E R i I L E 

K O M i S Y O N L A R D A N G E L E N D l G E R l S L E R 

E G E M E N L I K K A Y I T S I Z S A R T S I Z M i L L E T i N D I R 



DANISMA KURULU ONERISI 
1.- Genel Kurulun toplanti giinlerinden Sail giiniiniin denetim konulanna (Anayasanin siireye 

bagladigi konular harig), Car§amba ve Persembe gunlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diger isjerin goru§ulmesine aynlmasi, Sail ve Carsamba giinlerinde birlesimin ba
sinda bir saat sure ile sozlii sorulann gdriisulmesi, "Sunusjar" ve isaret oyu ile yapilacak secimle-
rin her giin yapilmasi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 iincii birlesiminde kabul edilmistir.) 

1.- 90 Sira Sayih Kanun Tasansimn; igtiiziigiin 91 inci maddesine gore Temel Kanun olarak 
gbriisiilmesi ve birinci bolumiiniin 1 ila 22 nci maddelerden, ikinci bolumiiniin iki gegici madde 
dahil olmak iizere 23 ila 49 uncu maddelerden olusmasi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birlesiminde kabul edilmistir.) 

2.- 96 Sira Sayih Tiirk Ticaret Kanunu Tasansimn igtiiziigiin 91 inci maddesine gore Temel 
Kanun olarak goriisulmesi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birlesiminde kabul edilmistir.) 

3.- Genel Kurulun; 8.10.2008 Carsamba giinkii birlesiminde sozlii sorular ve diger denetim 
konulannm gorusiilmeyerek Giindemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen 
Diger isler" kisminda yer alan islerin gdriisulmesi, 

8.10.2008 Carsamba ve 9.10.2008 Persembe giinlerindeki birlesimlerinde saat 20:00'ye kadar 
gahsmalanni siirdiirmesi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 7.10.2008 tarihli 2 nci birlesiminde kabul edilmistir.) 

GRUP ONERILERI 

KOMISYON TOPLANTILARI 

* Bayindirhk, Imar, Ulastirma ve 
Turizm Komisyonu 
9.10.2008 Persembe - Saat: 16.30 

* (10/3, 8,12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 
62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98,101,119, 
145, 146) Esas Numarali (Cevre) Meclis 
Arastirmasi Komisyonu 
8.10.2008 Carsamba - Saat: 13.00 



T u r k i y e B u y t j k M i l l e t M e c l i s i G u n d e m i 
3 U N C U B I R L E § i M 8 E K I M 2 0 0 8 C A R S A M B A SAAT: 15 .00 

1 - BAS, KANLIGIN GENEL KURULA SUNU§LARI 

1.- Tiirk Silahli Kuvvetleri'nin, Irak'in Kuzeyinden Ulkemize Yonelik Teror Tehdidinin ve 
Saldinlannin Bertaraf Edilmesi Amaciyla, Smir Otesi Harekat ve Miidahalede Bulunmak Uzere, 
Irak'in PKK Teroristlerinin Yuvalandiklari Kuzey Bolgesi ile Miicavir Alanlara Gonderilmesi ve 
Gorevlendirilmesi igin Turkiye Biiyiik Millet Meclisi'nin 17.10.2007 Tarih ve 903 Sayih Karanyla 
Hiikiimete Verilen Bir Yilhk izin Siiresinin Anayasa'nin 92 nci Maddesi Uyannca 17.10.2008 
Tarihinden itibaren Bir Yil Siireyle Uzatilmasina Dair Ba§bakanhk Tezkeresi (3/547) 

2 _ OZEL GUNDEMDE Y E R ALACAK I§LER 

1.- Kirklareli Milletvekili Tansel Bans ve 29 Milletvekilinin, Antalya Milletvekili Tayfur 
Siiner ve 21 Milletvekilinin, Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit ve 21 Milletvekilinin, Mersin 
Milletvekili Mehmet $andir ve 22 Milletvekilinin, Konya Milletvekili Ozkan Oksiiz ve 21 
Milletvekilinin, Usak Milletvekili Nuri Uslu ve 21 Milletvekilinin, Kirklareli Milletvekili Ahmet 
Gokhan Sangam ve 20 Milletvekilinin, Izmir Milletvekili Oktay Vural ve 19 Milletvekilinin, Bursa 
Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 32 
Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali 
Riza Ozturk ve 24 Milletvekilinin, Kuresel lsinmamn Etkileri ve Su Kaynaklannin Surdurulebilir 
Yonetimi Konusunda Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci Maddeleri Uyannca Bir 
Meclis Arastirmasi Agilmasina iliskin Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/1, 
4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) (S. Sayisi: 138) (Dagitma Tarihi: 1/10/2008) 

3 - SEQIM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK I§LER 

5 - MECLIS SORUSTURMASI RAPORLARI 

>Ctk 
>rp 

6 - GENEL G 6 R U § M E VE MECLIS ARASTIRMASI 
YAPILMASINA DAIR ONGORUSMELER 

7 - SOZLU SORULAR 

>Ctk 
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(X) Agik oylamaya tabi isleri gosterir. 
(**) Igtuzugiin 91 inci maddesine gore Temel Kanun olarak gorusiilmesi kabul edilmistir. 

- 4 - 3 UNCU BiRLESiM 

1. X - Hatay Milletvekili Mustafa Oztiirk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yihnda istanbul 
Sehrinde Yapilacak Besinci Diinya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi 
Kanununa Bir Gecici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Gevre ile Plan ve Butee 
Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayisi: 214) (Dagitma tarihi: 25.4.2008) 

2. - Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hiikmiinde Kararnamede Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/497) (S. Sayisi: 221) (Dagitma tarihi: 2.5.2008) 

3. - Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi, 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapasaoglu'nun; Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi, Milliyetgi Hareket Partisi Grup Baskanvekili ve izmir 
Milletvekili Oktay Vural ile izmir Milletvekili Senol Bal'm; 4562 Sayih Organize Sanayi 
Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, izmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde 
Eklenmesi Hakkinda Kanun Teklifi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlan Raporlan (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayisi: 222) 
(Dagitma tarihi: 2.5.2008) 

4. X - istanbul Milletvekili Mehmet Domac ile Antalya Milletvekili Husnii C:6M ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Miistesarhginm Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmunde 
Kararnamede ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Biitge 
Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayisi: 257) (Dagitma tarihi: 24.6.2008) 

5. X - Birlesmis Milletler iklim Degisikligi Gergeve Sozlesmesine Yonelik Kyoto 
Protokolune Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile Gevre ve Avrupa Birligi 
Uyum ile Disisleri Komisyonlan Raporlan (1/597) (S. Sayisi: 268) (Dagitma tarihi: 11.7.2008) 

6. - Sanayi ve Ticaret Bakanhginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun, Devlet 
Memurlan Kanunu ve Genel Kadro ve Usulii Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamede 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve Biitge Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayisi: 236) (Dagitma tarihi: 28.5.2008) 

7. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayih Denizcilik Miistesarhgimn Kurulus ve 
Gorevleri Hakkinda Kanun Hiikmunde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi 
ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayisi: 228) (Dagitma 
tarihi: 16.5.2008) 

8. - Kultur ve Tabiat Varliklanm Koruma Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun 
Tasansi ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayisi: 266) 
(Dagitma tarihi: 8.7.2008) 

9. - Tiirk Ticaret Kanunu Tasansi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayisi: 96) 
(Dagitma tarihi: 1.2.2008) (**) 
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10. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdol'iin; Gocuklann Ugucu Maddelerin Zararlanndan 
Korunmasina Dair Kanun Teklifi ile Saglik, Aile, Cah?ma V e Sosyal Isler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayisi: 89) (Dagitma tarihi: 4.1.2008) 

11. - Adiyaman Milletvekili Mehmet Erdogan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mucadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile Tanm ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu Kurulus ve Gorevleri 
Hakkinda Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mucadele ve Zirai 
Karantina Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum 
Komisyonu ile Tanm, Orman ve Koyisleri Komisyonu Raporlan (2/224, 1/545) (S. Sayisi: 229) 
(Dagitma tarihi: 20.5.2008) 

12. X - Tiirk Vatandashgi Kanunu Tasansi ve igisleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayisi: 
90) (Dagitma tarihi: 10.1.2008) (**) 

13. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikumeti ile Belarus Cumhuriyeti Hiikumeti Arasinda 
Veterinerlik Alaninda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayisi: 69) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

14. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikumeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda 
Savunma Sanayii isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayisi: 19) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

15. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Rusya Federasyonu Hukiimeti Arasinda Savunma 
Sanayii Alaninda Ikili Is Birligi Suresince Miibadele Edilen veya Olusturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karsihkh Korunmasi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayisi: 21) (Dagitma tarihi: 
10.10.2007) 

16. X - Turkiye Cumhuriyeti Kiigiik ve Orta Olgekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme 
Idaresi Baskanhgi ile Romanya KOBFler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasindaki Mutabakat 
ve isbirligi Zaptimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayisi: 18) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

17. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Sudan Cumhuriyeti Hukiimeti Arasinda 
Denizcilik Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayisi: 20) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

18. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Kore Cumhuriyeti Hiikumeti Arasinda iktisadi 
Kalkinma isbirligi Fonu Kredilerine iliskin Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayisi: 22) (Dagitma tarihi: 
10.10.2007) 

19. X - Asya Karayollan Agi Hiikiimetlerarasi Anlasmasina Katilmamizin Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Di§isleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayisi: 23) 
(Dagitma tarihi: 11.10.2007) 
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20. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Misir Arap Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Uluslararasi Karayolu Tasimacihgi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayisi: 24) (Dagitma tarihi: 
11.10.2007) 

21. X - Uluslararasi Karayolu Yolcu ve Esya Tasimacihgina iliskin Turkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasinda Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayisi: 26) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

22. X - Hava Yoluyla Uluslararasi Tasimacihga iliskin Belirli Kurallann Birlestirilmesine 
Dair Sozlesmenin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayisi: 28) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

23. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti, Misir Arap Cumhuriyeti Hukumeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Turizm Alaninda isbirligine iliskin Mutabakat Zaptinin 
Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayisi: 29) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

24. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Ticaret isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayisi: 30) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

25. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Bilim 
ve Teknoloji Alanlannda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayisi: 36) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

26. X - Turkiye Cumhuriyeti Basbakanlik Tiirk isbirligi ve Kalkinma idaresi Baskanligi ile 
Ozbekistan Cumhuriyeti Dis Ekonomik iliskiler Ajansi Arasinda isbirligi Protokolunun 
Onaylanmasimn Uygun Bulundugu Hakkinda Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayisi: 38) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

27. X - Turkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Orgutu Genel Sekreterligi Arasinda 
Gergeve isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayisi: 39) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

28. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasinda isbirligi 
Protokolunun Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayisi: 40) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

29. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Giiney Afrika Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda 
Giimruk idarelerinin Karsihkh Yardimlasmasina iliskin Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayisi: 41) 
(Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

30. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda 
Bilimsel ve Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayisi: 42) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

31. X - Gocuklarla Kisisel iliski Kurulmasina Dair Avrupa Sozlesmesinin Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayisi: 59) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 



8 - K A N U N T A S A R I V E TEKLiFLERi I L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I G E R I § L E R 

- 7 - 3 UNCU BiRLESiM 

32. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikumeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hiikumeti Arasinda 
Uluslararasi Terorizm, Organize Suclar, Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunlarin Katki 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kagakgihgi ve Diger Tiplerdeki Suclarla Mucadelede isbirligi 
Anla§masinin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayisi: 60) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

33. X - Milletlerarasi Mal Satimma Iliskin Sozlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler 
Antlasmasma Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayisi: 61) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

34. X - Avrupa Konseyi Terorizmin Onlenmesi Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayisi: 62) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

35. X - Guneydogu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulmasi Hakkinda 
Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayisi: 66) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

36. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Rusya Federasyonu Hiikiimeti Arasinda Iki 
Tarafli Askeri Teknik Isbirligi Gergevesinde Kullanilan ve Elde Edilen Fikri ve Sinai Miilkiyet 
Haklannin Karsilikh Korunmasina Iliskin Miisterek Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayisi: 67) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

37. X - Tiirkiye Cumhuriyeti ve Korfez Arap Ulkeleri Isbirligi Konseyi Uyesi Ulkeler 
Arasinda Ekonomik isbirligine iliskin Cergeve Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayisi: 70) (Dagitma tarihi: 
4.12.2007) 

38. X - Irak'a Komsu Devletler Htikiimetleri ile Irak Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda 
Terorizm, Simrlardan Yasadisi Sizmalar ve Orgiitlii Suglarla Mucadele Konulannda Giivenlik 
Isbirligine iliskin Protokolun Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayisi: 73) (Dagitma tarihi: 7.12.2007) 

39. X - Kalici Organik Kirleticilere Iliskin Stokholm Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile Cevre ve Disisleri Komisyonlan Raporlan (1/412) 
(S. Sayisi: 76) (Dagitma tarihi: 8.12.2007) 

40. X - Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerin Kagakgihgma Karsi Birlesmis Milletler 
Sozlesmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasina Iliskin Deniz Yoluyla Yapilan Kagakgihkla 
Miicadele Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayisi: 78) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

41. X - Tiirkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasinda Veterinerlik Alanmda 
Isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayisi: 79) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

42. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Afganistan islam Cumhuriyeti Hiikiimeti 
Arasinda Giimriik Konulannda isbirligi ve Karsihkh Yardimlasma Anlasmasimn Onaylanmasimn 
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Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayisi: 80) 
(Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

43. X - Turkiye Cumhuriyeti Disisleri Bakanligi ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterligi 
Arasinda Mutabakat Muhtirasinm Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayisi: 82) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

44. X - Ekonomik Isbirligi Teskilati (EIT) Kacakcilik ve Gumriik Suclan Veri Bankasinm 
Kurulmasi ve isletilmesine Dair Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayisi: 83) (Dagitma tarihi: 24.12.2007) 

45. - Malatya Milletvekili Mahmut Miicahit Findikh ve 7 Milletvekilinin; Sivilastinlmis 
Petrol Gazlan (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina 
Dair Kanunda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Kanunda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun 
Teklifi ve Adiyaman Milletvekili Ahmet Aydin'in; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayih Sivilastinlmis 
Petrol Gazlan (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina 
Dair Kanunda Degisiklik Yapilmasina iliskin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayisi: 86) (Dagitma tarihi: 
27.12.2007) 

46. X - Denizde Seyir Guvenligine Karsi Yasadisi Eylemlerin Onlenmesine Dair 
Sozlesmeye Ait 2005 Protokolunun Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayisi: 87) (Dagitma tarihi: 3.1.2008) 

47. X - Turkiye Cumhuriyeti Saghk Bakanligi ve Diinya Saglik Orgutu Avrupa Bolge Ofisi 
Arasinda iki Yillik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayisi: 88) (Dagitma tarihi: 4.1.2008) 

48. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 
Odeneklerinin Arttmlmasina ve Sosyal Guvenliklerine iliskin Kanun Teklifi ve igtiiziigun 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Giindeme Ahnma Onergesi (2/42) (S. Sayisi: 92) (Dagitma tarihi: 
10.1.2008) 

49. - Telsiz Kanununun Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda Kanun Tasansi ve 
igisleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayisi: 99) (Dagitma tarihi: 1.2.2008) 

50. - Ozel Ogretim Kurumlan Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve C o c u k Esirgeme Kurumu 
Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi ve Milli Egitim, Kultur, Genglik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayisi: 100) (Dagitma tarihi: 4.2.2008) 

51. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 2 Milletvekilinin; Yuksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Degisjklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi ve igtiiziigiin 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/47) (S. Sayisi: 106) (Dagitma tarihi: 
11.2.2008) 

52. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm; Turkiye Biiyuk Millet Meclisi igtuzugunun 
Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda igtiiziik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayisi: 107) (Dagitma tarihi: 12.2.2008) 

53. X - Asya-Pasifik Uzay isbirligi Orgutu (APSCO) Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayisi: 114) 
(Dagitma tarihi: 22.2.2008) 
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54. - Genel Kadro ve Usulii Hakkinda Kanun Hukmunde Karamamenin Eki Cetvellerin 
Genglik ve Spor Genel Mudurliigiine Ait Bdliimunde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi 
ile Plan ve Biitge Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayisr. 121) (Dagitma tarihi: 25.3.2008) 

55. - istanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkinda Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), igtiiziigiin 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (S. Sayisi: 122) (Dagitma tarihi: 25.3.2008) 

56. X - Dariilaceze Miiessesesi Genel Mudurlugii Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ile igisleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayisi: 126) (Dagitma tarihi: 27.3.2008) 

57. - Tiirk Ticaret Kanununun Yiiriirliigii ve Uygulama Sekli Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayisi: 131) (Dagitma tarihi: 4.4.2008) 

58. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates'in; Devlet Memurlan Kanununda Degisiklik 
Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi ve igtiiziigiin 37 nci Maddesine Gore Dogrudan Gundeme 
Ahnma Onergesi (2/116) (S. Sayisi: 132) (Dagitma tarihi: 7.4.2008) 

59. X - Gok Uluslu Cografi Veri Ortak Uretim Programi Mutabakat Muhtirasinm 
Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/525) 
(S. Sayisi: 134) (Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

60. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ve Avustralya Hukumeti Arasinda Askeri Alanda is 
Birligi G e rveve Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayisi: 135) (Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

61. X - Turkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Baskanligi ile Amerika Birlesik Devletleri 
Savunma Bakanligi Arasinda Savunma Uzay isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayisi: 136) 
(Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

62. X - Tapu Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile 
Tanm, Orman ve Koyisleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayisi: 218) (Dagitma tarihi: 28.4.2008) 

63. X - Engellilerin Haklanna iliskin Sozlesmenin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayisi: 227) (Dagitma tarihi: 
14.5.2008) 

64. - Posta Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Bayindirhk, imar, 
Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayisi: 230) (Dagitma tarihi: 16.5.2008) 

65. X - Corum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayih Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayih Toplu is Sozlesmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Degisiklik Yapilmasi 
Hakkinda Kanun Teklifi ile Saglik, Aile, Gahsma ve Sosyal isler Komisyonu Raporu (2/240) 
(S. Sayisi: 235) (Dagitma tarihi: 28.5.2008) 

66. - Erisme Kontrollu Karayollan Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair 
Kanun Tasansi ile Bayindirhk, Imar, Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayisi: 239) 
(Dagitma tarihi: 5.6.2008) 

67. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Birlesmis Milletler (BM) Gida ve Tanm Orgutu 
(GTO) Arasinda GTO Orta Asya Alt Bolge Ofisi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
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Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Disjsjeri Komisyonlan 
Raporlan (1/397) (S. Sayisi: 242) (Dagitma tarihi: 10.6.2008) 

68. X - Turkiye Cumhuriyeti Tanm ve Koyisleri Bakanhgi ile Avustralya Tanm, Bahkcihk 
ve Ormancilik Bakanhgi Arasindaki Tanm Alaninda Teknik, Bilimsel ve Ekonomik Isbirligi 
Konulu Mutabakat Zaptimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/411) (S. Sayisi: 243) (Dagitma tarihi: 10.6.2008) 

69. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Belarus Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda 
Karantina ve Bitki Koruma Alaninda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/416) (S. Sayisi: 244) (Dagitma tarihi: 
11.6.2008) 

70. X - Turkiye Cumhuriyeti Tanm ve Koyisleri Bakanhgi ile Yemen Cumhuriyeti 
Bahkcihk Bakanhgi Arasinda Bahkcihk ve Su Urunleri Alanlarinda Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik isbirligi Mutabakat Zaptimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi 
ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Disisleri Komisyonlan Raporlan (1/488) (S. Sayisi: 245) 
(Dagitma tarihi: 11.6.2008) 

71. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Moldova Cumhuriyeti Hukiimeti Arasinda Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alaninda Isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayisi: 246) (Dagitma tarihi: 11.6.2008) 

72. X - Dopingle Miicadele Kanunu Tasansi ile Milli Egitim, Kiiltur, Genglik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayisi: 250) (Dagitma tarihi: 16.6.2008) 

73. - Iskan Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Bayindirlik, imar, 
Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayisi: 251) (Dagitma tarihi: 17.6.2008) 

74. X - Kamu Ihale Kanunu ile Kamu Ihale Sozlesmeleri Kanununda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum ile Bayindirhk, Imar, Ulastirma ve 
Turizm Komisyonlan Raporlan (1/584) (S. Sayisi: 253) (Dagitma tarihi: 17.6.2008) 

75. - Istanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin Igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/102) (S. Sayisi: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

76. - Amasya Milletvekili Akif Gulle'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Ozkan ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/103) (S. Sayisi: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

77. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Firat'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
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Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Ozkan ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/104) (S. Sayisi: 141 ve 141 'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

78. - Trabzon Milletvekili Asim Aykan'm Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora Itirazi (3/105) (S. Sayisi: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

79. - Diizce Milletvekili Metin Kasikoglu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Unliitepe ve 4 Milletvekilinin Igtiiziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/106) (S. Sayisi: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

80. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'in Igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora Itirazi 
(3/107) (S. Sayisi: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

81. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdogan'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tiitiincu ve 4 Milletvekilinin Igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/108) (S. Sayisi: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

82. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutiincu ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/109) (S. Sayisi: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

83. - Trabzon Milletvekili Asim Aykan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutiincu ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora Itirazi (3/110) (S. Sayisi: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

84. - Bilecik Milletvekili Yasar Tuziin'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

- 11 - 3 UNCU BiRLESIM 
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Raporu ve Bilecik Milletvekili Yasar Tuziin'iin igtuzugun 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/111) (S. Sayisi: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

85. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutiincii ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/112) (S. Sayisi: 149 ve 149'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

86. - Kiitahya Milletvekili Hiisnii Ordu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutiincii ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/113) (S. Sayisi: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

87. - Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtuztigiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/114) (S. Sayisi: 151 ve 151 'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

88. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergun ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazhklannin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporlan ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugiin 133 uncu Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/115) (S. Sayisi: 152 ve 152'ye 1 inci 
Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

89. - Gaziantep Milletvekili Mehmet San'mn Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/116) (S. Sayisi: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

90. - Kiitahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiizugun 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/117) (S. Sayisi: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

91. - Karabuk Milletvekili Mehmet Ceylan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/119) (S. Sayisi: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 
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92. - Zonguldak Milletvekili Polat Tiirkmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/120) (S. Sayisi: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

93. - Trabzon Milletvekili Asim Aykan'm Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin Igtiiziigun 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora Itirazi (3/121) (S. Sayisi: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
20.6.2008) 

94. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora Itirazi (3/122) (S. Sayisi: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
20.6.2008) 

95. - Istanbul Milletvekili idris Nairn Sahin'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin Igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora Itirazi (3/123) (S. Sayisi: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

96. - Istanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin Igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora Itirazi (3/124) (S. Sayisi: 161 ve 161'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

97. - Sanliurfa Milletvekili Abdunahman Miifit Yetkin'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/125) (S. Sayisi: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

98. - Erzincan Milletvekili Erol Tinastepe'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tinastepe'nin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/126) (S. Sayisi: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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99. - istanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdogan'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/127) (S. Sayisi: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

100. - Eski§ehir Milletvekili Kemal Unakitan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/128) (S. Sayisi: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

101. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'in igtuzugiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/129) (S. Sayisi: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

102.- Burdur Milletvekili Bayram Ozgelik'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/130) (S. Sayisi: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

103. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temiir'un Yasama 
Dokunulmazhklannin Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovustunnanin Milletvekilligi Sifatinin 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Ozdemir ve 
4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/131) (S. Sayisi: 168 
ve 168'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

104. - istanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdogan, idris Nairn $ahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Agikahn ve Kirsehir Milletvekili Mikail Arslan'in Yasama 
Dokunulmazhklannin Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Ozdemir ve 
4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/132) (S. Sayisi: 169 
ve 169'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

105. - Konya Milletvekili Ozkan Oksiiz'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adiyaman Milletvekili $evket Kose ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/133) (S. Sayisi: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 
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106. - Kiitahya Milletvekili Hiisnii Ordu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 4 Milletvekilinin igtuztigiin 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/134) (S. Sayisi: 171 ve 171 'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

107.- Sanhurfa Milletvekili Abdmrahman Miifit Yetkin'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 4 Milletvekilinin igtiizugiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/135) (S. Sayisi: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

108. - Tokat Milletvekili Zeyid Asian'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/136) (S. Sayisi: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

109.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in igtiiziigun 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/137) (S. Sayisi: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

110.- Zonguldak Milletvekili Polat Tiirkmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 uncii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/138) (S. Sayisi: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

111.- Diyarbakir Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovustunnanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtuztigiin 
133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/139) (S. Sayisi: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

112. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Ustiin'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovustunnanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 uncii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/140) (S. Sayisi: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 
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113.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Agba'nin Yasama Dokunul
mazhklannin Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovu§turmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
ictuzugiin 133 iincii Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/141) (S. Sayisi: 178 ve 178'e 1 inci 
Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

114.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'm Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'm igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/142) (S. Sayisi: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

115. - Karabiik Milletvekili Mehmet Ceylan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
Igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/143) (S. Sayisi: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

116.- Kiitahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/144) (S. Sayisi: 181 ve 18l'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

117.- Kirsehir Milletvekili Mikail Arslan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
Igtiiziigiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/145) (S. Sayisi: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

118.- Kirklareli Milletvekili Ahmet Gokhan Sangam'm Yasama Dokunulmazhginin 
Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/146) (S. Sayisi: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

119.- Zonguldak Milletvekili Fazh Erdogan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincu 
Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/147) (S. Sayisi: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 
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120.- Bahkesir Milletvekili Ismail dzgiin'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
Igtuzugiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/148) (S. Sayisi: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

121.- istanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/149) (S. Sayisi: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

122. - Eskisehir Milletvekili Kemal Unakitan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/150) (S. Sayisi: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

123. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ve Slovak Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Ekonomik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulundugu Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Di?isleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayisi: 258) (Dagitma tarihi: 24.6.2008) 

124.- il idaresi Kanunu ile Bakanliklar ve Bagh Kuruluslarda Atama Usulune Iliskin 
Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve igisleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayisi: 260) (Dagitma tarihi: 25.6.2008) 

125.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Genglik ve Spor Genel 
Mudurlugunun Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun 
Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayir ve 2 Milletvekilinin; Cesitli Kanunlarda Degi§iklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Mill! Egitim, Kultur, Genglik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayisi: 262) (Dagitma tarihi: 25.6.2008) 

126. - Tiirkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasindaki Kara 
Sinin Boyunca Yapilacak Mayin Temizleme Faaliyetleri ile ihale i§lemleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Plan ve Biitge Komisyonlan Raporlan (1/543) 
(S. Sayisi: 263) (Dagitma tarihi: 26.6.2008) 

127. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti, islam Konferansi Orgutu ve islam Konferansi 
Diyalog ve isbirligi Genglik Forumu Arasinda islam Konferansi Diyalog ve isbirligi Genglik 
Forumunun istanbul'da Kurulmasi Hakkinda Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayisi: 265) 
(Dagitma tarihi: 27.6.2008) 

128. - Kiitahya Milletvekili Hiisnii Ordu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
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Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/151) (S. Sayisi: 188 ve 188'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

129. - Ordu Milletvekilleri Eyiip Fatsa ve Enver Yilmaz'in Yasama Dokunulmazhklannin 
Kaidinimasi Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporlan ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akmci ve 4 Milletvekilinin 
Igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/152) (S. Sayisi: 189 ve 189'a 1 inci 
Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

130.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in Igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/153) (S. Sayisi: 190 ve 190'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

131. - Samsun Milletvekili Haluk Kog'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Kog'un igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/155) (S. Sayisi: 191 ve 191'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

132.- Izmir Milletvekili Biilent Baratah'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Izmir Milletvekili Biilent Baratah'nin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/156) (S. Sayisi: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

133. - Samsun Milletvekili Haluk Kog'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Kog'un igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/157) (S. Sayisi: 193 ve 193'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

134. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Firat'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/158) (S. Sayisi: 194 ve 194'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

135.- Ordu Milletvekili Eyiip Fatsa'mn Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, 
Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara 
Milletvekili Zekeriya Akinci ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/159) (S. Sayisi: 195 ve 195'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

136.- Mersin Milletvekili Ali Oksal'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'in igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/160) (S. Sayisi: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 
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137.- Istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in igtuzugun 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/161) (S. Sayisi: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

138.- Izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/162) (S. Sayisi: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

139.- Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/163) (S. Sayisi: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

140. - Edirne Milletvekili Rasim Cakir'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Cakir'in igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/164) (S. Sayisi: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

141. - Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/165) (S. Sayisi: 201 ve 201 'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

142. - Zonguldak Milletvekili Polat Ttirkmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akinci ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora Itirazi (3/166) (S. Sayisi: 202 ve 202'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

143. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore 
Rapora Itirazi (3/167) (S. Sayisi: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

144. - Istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu'nun igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore 
Rapora Itirazi (3/168) (S. Sayisi: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

145. - Sanliurfa Milletvekili Ibrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/188) (S. Sayisi: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
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146. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in igtuzugiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/189) (S. Sayisi: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

147. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya 
Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/209) (S. Sayisi: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

148.- Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtuzugiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/215) (S. Sayisi: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

149. - Tunceli Milletvekili Serafettin Halis'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya 
Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/217) (S. Sayisi: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

150. - Mardin Milletvekili Ahmet Tiirk'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya 
Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/219) (S. Sayisi: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

151.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore 
Rapora itirazi (3/220) (S. Sayisi: 211 ve 21 l'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

152.- Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtuziigiin 133 uncii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/221) (S. Sayisi: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

153. - Nigde Milletvekili Miimin Inan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya 
Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/234) 
(S. Sayisi: 213 ve 213'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

154. X - Avrupa Toplulugunun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Cergeve Programinin (2007-2013) 
Girisimcilik ve Yenilik Ozel Programma Turkiye Cumhuriyeti'nin Katihmi Konusunda Turkiye 
Cumhuriyeti ile Avrupa Toplulugu Arasinda Mutabakat Zaptmin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayisi: 271) (Dagitma tarihi: 15.7.2008) 

155. - Kahramanmaras Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevliit 
Cavusoglu'nun; Cesitli Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi; Antalya 
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Milletvekili Sadik Badak ve 5 Milletvekilinin; Kadastro Kanununda Degisiklik Yapdmasi 
Hakkinda Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin; Tiirk Ceza 
Yasasinda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/283, 
2/270, 2/277) (S. Sayisi: 272) (Dagitma tarihi: 16.7.2008) 

156. X - Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumriik Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 
Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum ile Plan ve Biitge Komisyonlan Raporlan (1/605) 
(S. Sayisi: 275) (Dagitma tarihi: 25.7.2008) 

157. - Mersin Milletvekili Zafer Uskiil ve 21 Milletvekilinin; insan Haklan Komisyonu 
Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayisi: 278) (Dagitma tarihi: 
28.7.2008) 

158. - Milli Egitim Bakanliginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve Biitge Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayisi: 279) 
(Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

159. X - Baku-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Baglantisina Iliskin Anlasmanin Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayisi: 280) 
(Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

160. - Turkiye istatistik Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve 
Biitge Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayisi: 281) (Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

161. - Tekirdag Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un; Dernekler Kanununda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit ve 22 Milletvekilinin; 
23.11.2004 Tarihli ve 5253 Sayih Dernekler Kanununun 27. Maddesinde Kizilay ile ilgili 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Igisleri Komisyonu Raporu (2/290, 2/286) 
(S. Sayisi: 283) (Dagitma tarihi: 31.7.2008) 

162. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 2 Milletvekilinin; 26 Subat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafindan Azerbaycan'm Hocah Kentinde Gergeklestirilen Katliamin "Katilam" 
Olarak Taninmasi, 26 $ubat'in "Hocah Katliamim Anma Giinii" Olarak Kabul Edilmesine Iliskin 
Kanun Teklifi ve Igtiiziigiin 37 nci Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/148) 
(S. Sayisi: 285) ( Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

163. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ve Ukrayna Hiikiimeti Arasinda Enerji Alaninda 
Isbirligine iliskin Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/317) (S. Sayisi: 286) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

164. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikumeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasinda Bilimsel ve 
Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayisi: 287) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

165. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Tayland Kralhgi Hiikiimeti Arasinda Bilimsel ve 
Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/373) (S. Sayisi: 288) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

166. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi imtiyazlan ve Dokunulmazhklanna 
Dair Diizeltilmis Protokole Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayisi: 289) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

167. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Olusturan Diizeltilmis Sozlesmeye 
Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile C e v r e ve Disisleri Komisyonlan 
Raporlan (1/386) (S. Sayisi: 290) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

168. X - Turkiye Cumhuriyeti ile ispanya Kralhgi Arasinda Bilimsel ve Teknolojik isbirligi 
Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/399) (S. Sayisi: 291) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 
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169. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Sudan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Bilimsel 
ve Teknolojik Isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi 
ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayisi: 292) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

170. X - Afet ve Acil Durum Yonetimi Baskanligmin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ile Bayindirhk, Imar, Ulastirma ve Turizm; icisjeri ile Plan ve Butge Komisyonlan 
Raporlan (1/552) (S. Sayisi: 293) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

171. - Tiirk Akreditasyon Kurumu Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun ile Bazi Kanunlarda 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlan Raporlan (1/613) (S. Sayisi: 294) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 



Donem: 23 Yasama Yih: 2 

T B M M ( S . S a y i s i : 2 1 4 ) 
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F o r u m u n u n O r g a n i z a s y o n u i l e K a t m a D e g e r V e r g i s i K a n u n u n a 
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P l a n v e B i i t c e K o m i s y o n l a n R a p o r l a n ( 2 / 1 8 2 ) 

Not: Teklif, Baskanhkca tali olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile 
Cevre Komisyonlanna; esas olarak da Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilmistir. 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

2009 Yihnda Istanbul Sehrinde Yapilacak Besinci Diinya Su Forumunun Organizasyonu ile Kat
ma Deger Vergisi Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Genel Gerekge ve 
Madde Gerekceleri ekte gonderilmistir. 

Geregini arz ederiz. 

Bilindigi iizere, TBMM Genel Kurulunda 24 Ocak 2008 tarihinde onaylanmasi uygun bulunan 
"Besinci Diinya Su Forumu Organizasyonu igin Cergeve Anlasmasi" ile "Anla§ma Mektubu"nda 
taahhiit edildigi iizere 2009 yih Mart ayinda istanbul sehrinde Besinci Dunya Su Forumu, Bakanlar 
Konferansi, Fuan ve Sergisi ile sair faaliyetler yapilacaktir. Ancak soz konusu anlasma ve ekleri fo
rum organizasyonuna iliskin detaylan kapsamadigindan forum Sekretaryasinin gorev, yetki, gah§ma 
usul ve esaslan ile diger diizenlemeleri kapsayan kanun gikanlmasi gerekmektedir. 

Forum hazirhklanm yiiriitecek ve uygulayacak olan "Forum Sekretaryasi'na tiizel kisilik 
kazandinlarak idari, mali ve teknik konularda yetki ve sorumluluk verilmektedir. Bu meyanda forum 
organizasyonu, Sekretarya tasfiyesi ve diger hususlara iliskin olarak Cevre ve Orman Bakanliginin 
yonergelerle diizenleme yapmasi da hiikme baglanmaktadir. 

Mustafa Ozturk 
Hatay 

Omer Inan 
Mersin 

Hiisnii Tuna 
Konya 

Mehmet Halit Demir 
Mardin 

Taha Aksoy 
Izmir 

Hasan Angi 
Konya 

Ertekin Colak 
Artvin 

Safiye Seymenoglu 
Trabzon 

Abdiilhadi Kahya 
Hatay 

H. Hasan Sonmez 
Giresun 

Birnur Sahinoglu 
Samsun 

Ahmet Biiyiikakkaslar 
Konya 

G E N E L G E R E K C E 
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Hazirlanan kanun teklifi ile forum organizasyonuyla ilgili Cevre ve Orman Bakanligi, Devlet Su 
isleri Genel Muduriugu, istanbul Buyuksehir Belediyesi ile istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi 
Genel Muduriugu butcelerinden Forum Sekretaryasina finansman saglanmasi hiikiim altina ahn-
makta ve adi gegen kuruluslann mutabakat yapmasi ongoriilmektedir. 

Aynca Besinci Diinya Su Forumuna iliskin is, islem ve harcamalann Basbakanlik Yuksek 
Denetleme Kurulunun denetimine tabi oldugu diizenlenmektedir. 

istanbul'da yapilacak olan forumun simdiye kadar Fas, Hollanda, Japonya ve Meksika'da 
yapilmis olan forumlar ve bundan sonra yapilacak olan forumlar arasinda segkin ve basanh bir 
Sekilde yer almasi hedeflenmektedir. Diinya Su Forumlari suyun her ydniinun ele alindigi, ozellikle 
bin yil hedefleri ve iklim degisikligi ile benzeri onemli hususlann goriisiildiigii, seffaf, katilimci ve 
tavsiye kararlan iireten 15-20 bin kisinin istirak ettigi genis kapsamh bir organizasyondur. Besinci 
Diinya Su Forumu organizasyonunun gergeklesme surecinde ulkemize ekonomik ve sosyal getirisinin 
yiiksek olmasi, en az yiizden fazla iilkeden Devlet Baskani, Bakan, Parlamenter ve Yerel Yoneticiler 
yam sira su ile ilgili katihmcilann istirakiyle de medyanin ilgisinin gekilmesi ve boylece Tiirkiye'nin 
tanitiminin yapilmasi saglanmis olacaktir. 

Teklif bu amagla hazirlanmistir. 

MADDE GEREKCELERI 

Madde 1- Kanun amag ve kapsami belirtilmektedir. 
Madde 2- Besinci Dunya Su Forumunun basanh bir organizasyon igerisinde gergeklestirilmesini 

temin etmek igin Forum Sekretaryasina ozel hukuk hiikumlerine tabi kamu tiizel kisiligi kazandinl-
makta ve yetki verilmektedir. Organizasyon ile ilgili olarak Gevre ve Orman Bakanhginca yonerge 
gikanlmasi ongoriilmektedir. 

Keza Gevre ve Orman Bakanligi, Devlet Su isleri Genel Muduriugu, istanbul Biiyiiksehir 
Belediyesi ve istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mudurlugunun kurum biitgelerinde Forum 
igin aynlan odeneklerin Forum Sekretaryasina aktanlmasimn ongoriildugu bu maddeyle organizasyon 
kapsammdaki biitiin is, islem ve harcamalann Basbakanlik Yuksek Denetleme Kurulunun denetimine 
tabi oldugu da hiikme baglanmaktadir. 

Madde 3- Besinci Diinya Su Forumu organizasyonu ile ilgili olarak yapilacak her tiirlii mal ve 
hizmet ahmlan, kiralama ve ihale islerinin Katma Deger Vergisinden miistesna oldugu hiikme baglan
maktadir. 

Madde 4- Yiiriirliik maddesidir. 
Madde 5- Yiirutme maddesidir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 214) 
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Cevre Komisyonu Raporu 

Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 214) 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi 

Cevre Komisyonu 04/04/2008 

Esas No.: 2/182 

Karar No.: 8 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Baskanhgimzca; 12/03/2008 tarihinde esas olarak Plan ve Biitge Komisyonuna tali olarak da 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Komisyonumuza havale 
edilen "Hatay Milletvekili Mustafa Ozturk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yihnda istanbul Sehrinde 
Yapilacak Besinci Diinya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi Kanununa Bir 
Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/182)" Komisyonumuzun 03/04/2008 tarihli al
tinci toplantismda g6riisiilmu§tiir. 

Toplanti; Komisyon Baskanvekili ve Hatay Milletvekili Mustafa Ozturk baskanhginda Disisleri 
Bakanhgi ile Cevre ve Orman Bakanhgi temsilcilerinin de katihmlanyla gergeklestirilmistir. 

Teklif ve gerekgesine bakildiginda Teklif in; 24 Ocak 2008 tarihinde TBMM tarafindan onay-
lanmasi uygun bulunan "Besinci Diinya Su Forumu Organizasyonu igin Cergeve Anlasmasi" ile "An
lasma Mektubu"nda taahhiit edildigi iizere 2009 yih Mart ayinda istanbul'da yapilacak olan Besin
ci Dunya Su Forumunun organizasyonuna iliskin detaylan diizenlemek, Forum Sekretaryasina tiizel 
kisilik kazandirmak suretiyle Sekretaryanin gorev, yetki, gahsma usul ve esaslanni belirlemek, fi
nansman ihtiyacim ve bunlarin denetimini diizenlemek amaciyla hazirlandigi anlasilmaktadir. 

Teklif in geneli uzerinde yapilan goriismelerde; 
Teklif sahibi Hatay Milletvekili Mustafa Oztiirk Teklife iliskin olarak su goriisleri dile getir

mistir: Diinya Su Forumlari, suyun her yonii ile ele ahndigi, su konusundaki iyi uygulamalann 
tartisildigi ve her diizeyde genis katihmin saglandigi platformlardir. Gahsmalann; yerel yonetimler, 
Hiikiimet, Parlamento ve Cumhurbaskam seklinde 4 ayagi vardir. Bunlarin her biri galismalar tamam-
landiginda bir sonug deklarasyonu yayimlamaktadir. Teklif, ilgili belediye ve kurumlann Forum 
Sekretaryasina para aktanp seri bir bigimde harcamalann yapilabilmesi amaciyla verilmistir. 

Bakanlik Temsilcileri ise Teklif uzerinde su goriisleri dile getirmislerdir: Forum biitgesi 17.5 
milyon Avro olarak planlanmistir. Bu biitgeye aralannda yaptiklari bir mutabakat muhtirasi 
gergevesinde; DSI 7.5 milyon Avro, Istanbul Biiyiiksehir Belediyesi ve ISKI de 5'er milyon Avro 
katkida bulunacaklardir. Teklifle Forum organizasyonu kapsaminda yapilacak ahm, satim ve ihale i$-
lerinin tabi olacagi hukiimlerin belirlenmesi diger uluslararasi organizasyonlarda belirlendigi sekilde 
diizenlenmistir. Amag daha hizh bir sekilde sureci yiirutmektir. 

Bazi Komisyon Uyesi Milletvekilleri de $u hususlan dile getirmislerdir: 
- Forum organizasyonu kapsaminda yapilacak odeme ve harcamalar sadece bir hesap uzerinden 

yapilrnalidir. 

- Forum Sekretaryasimn yapacagi ahm, satim ve ihale isleri; Devlet ihale Kanunu, Kamu ihale 
Kanunu, Kamu ihale Sozlesmeleri Kanunu ile Sayistay Kanunu hiikiimlerinden muaftir. Dolayisiy
la bunlarin denetimi onemlidir. Forumun tamamlanmasindan itibaren de bes yilhk bir denetim sure
ci miimkiin olmahdir. 
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- Teklifte, Forumun tuzel kisiliginin ne zaman sonlandinlacagma yonelik hukum yoktur. Bu 
siire belirtilmelidir. 

- Kurumlann, Forumun biitcesine yapacaklan katki oranlan Teklifte yer almahdir. 
Aynca Teklifin cerceve 2 nci maddesinin (3) iincii fikrasinin ilk satinnda teknik bir yazim hatasi 

sonucu "kamu kuram ve kuruluslannca" seklinde yazilan ifade, "kamu kurum ve kuruluslannca" 
§eklinde duzenlenmesi uygun olacaktir. 

Teklif Komisyonumuza tali olarak havale edilmis oldugundan sadece Teklifin tiimii uzerinde 
goriismelerin yapilmasi, aynca maddelerinin gbriisulmemesi karara baglanmis ve tiimii uzerindeki 
goru§meler tamamiandiktan sonra genel uygunluk gorusiiniin esas komisyona bildirilmesi kabul 
edilmistir. 

Raporumuz, Esas Komisyon olan Plan ve Biitge Komisyonuna gdnderilmek iizere Yuksek 
Baskanhga saygi ile arz olunur. 

Baskanvekili Sozcii Katip 

Mustafa Oztiirk Hamza Yamlmaz Birnur Sahinoglu 

Adiyaman Elazig Samsun 

Uye Uye Uye 
Sedat Kizdcikh Sebahattin Karakelle Abdulmuttalip Ozbek 

Bursa Erzincan Hakkari 

Uye Uye Uye 

Fevzi Isbasaran Ali Guner Nusret Bayraktar 

Elazig Igdir Istanbul 

Uye Uye Uye 

Mehmet Sekmen Huseyin Devecioglu Ali Riza Alaboyun 

Istanbul Kilis Aksaray 

Uye Uye Uye 

Kemal Demirel Tansel Bans Mustafa Kemal Cengiz 

Bursa Kirklareli Canakkale 

Uye 
Hakan Coskun 

Osmaniye 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 214) 
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Plan ve Biitce Komisyonu Raporu 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi 

Plan ve Biitge Komisyonu 22/04/2008 

Esas No.: 2/182 

Karar No.: 19 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 
Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina 11/3/2008 tarihinde sunulan ve Ba§kanhkga 

12/3/2008 tarihinde tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolo
ji Komisyonu ile Cevre Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen Hatay 
Milletvekili Mustafa Ozturk ve 11 Milletvekilinin (2/182) esas numarali "2009 Yihnda istanbul 
Sehrinde Yapilacak Besinci Diinya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi Kanununa 
Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi", Komisyonumuzun 17/4/2008 tarihinde, 
Hukiimeti temsilen Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu ile Maliye Bakanhgi, Cevre ve Orman 
Bakanhgi, Devlet Planlama Teskilati Miiste§arhgi, Gelir idaresi Baskanhgi ve Devlet Su isleri Genel 
Mudurlugu temsilcilerinin katihmlarryla yaptigi 40 inci birlesiminde incelenip, g6ru§ulmiistiir. 

Bilindigi gibi; Dunya Su Konseyi, 22 Mart 1996 tarihinde Fransa'mn Marsilya kentinde kuru
lan; kar amaci giitmeyen, hukiimetler ve siyaset disi bir sivil toplum kurulu§udur. Konsey biitiin 
diinyada su konulanna yonelik bagimsiz ve tarafsiz bir forum olarak hizmet gormektedir. Konseyin, 
gesitli ulkelerin kamu ve ozel sektor kurulusjanndan 300'e yakin uyesi olup faaliyetleri iiyeler arasin
dan segilen yonetim kurulu vasitasiyla yiiriitiilmektedir. Diinya Su Konseyi'nin onemli faaliyet-
lerinden birisi, her iig yilda bir duzenlenen Dunya Su Forumu Bakanlar Konferansi ve Sergisidir. 
Ulkelerin sahip olduklan bilgi ve deneyimlerin paylasilmasina hizmet eden bu forum ve sergi, her 
donem 15-20 bin kisinin katihmi ile farkh bir iilkede gergekle§tirilmektedir. 

Tiirkiye, 1998 yilmda Dunya Su Konseyine iiye olmustur. 16-22 Mart 2006 tarihleri arasinda 
Meksika'da duzenlenen Dordiincii Diinya Su Forumu ve Bakanlar Konferansi'nda Turkiye, 2009 yih 
Mart ayinda yapilacak Be§inci Diinya Su Forumu ve Bakanlar Konferansi igin ev sahibi iilke olarak 
segilmi§tir. Ulkemizin ev sahibi iilke olarak segilmesinden sonra; 24 Haziran 2006 tarihinde 
Marsilya'da "Besinci Diinya Su Forumu Organizasyonu igin Cergeve Anla§ma" imzalanmistir. 
"Be§inci Diinya Su Forumu Anlasma Mektubu" ba§hgi altinda ek protokolleri kapsayan nihai an
lasma 18 Ocak 2007 tarihinde Ankara'da imzalanmi§tir. Cergeve anlasma ile anla§ma mektubu, 24 
Ocak 2008 tarihli ve 5732 sayih Kanunla TBMM tarafindan uygun bulunmu§tur. Cergeve anla§ma 
geregi Besinci Diinya Su Forumunun yuriitiilmesi amaciyla "Forum Sekretaryasi" olu§turulmu§tur. 
Forum sekretaryasimn gorev ve yetkileri ile gah?ma usul ve esaslan ve diger konularda yasal diizen
leme yapilmasi ihtiyaci bulunmaktadir. 

2/182 esas numarali Kanun Teklifi ve gerekgesi incelendiginde; 
- Forum Sekretaryasina tiizel kisilik kazandinlmasimn, aynca organizasyon bitiminde Sekre-

taryamn tasfiyesi basta olmak uzere uygulamaya iliskin usul ve esaslan belirleme yetkisinin Cevre 
ve Orman Bakanligina verilmesinin, 

- Sekretarya biitgesinden yapilacak ahm, satim ve ihale isjerinin, 2886 Sayih Devlet ihale Ka
nunu, 4734 sayih Kamu ihale Kanunu, 4735 sayih Kamu ihale S6zle§meleri Kanunu ve 832 sayih 
Sayistay Kanunundan muaf tutulmasimn, 

Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 214) 
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- Forum Sekretaryasimn biitgesinin kaynaklarinm belirlenmesinin, 
- Yapilacak her tiirlii is ve islemler ile harcamalann Basbakanlik Yiiksek Denetleme Kurulu 

tarafindan denetlenmesinin, 
- Diinya Su Formu ile ilgili olarak yapilacak her tiirlii mal ve hizmet ahmlan, kiralama, yapim 

ve ihale islerinin katma deger vergisinden muaf rutulmasinin, 

ongoruldiigu anlasilmaktadir. 

Teklifin geneli uzerinde, Teklif sahibi ve Komisyon iiyeleri tarafindan; 
- Forum Sekretaryasimn yapacagi ahm, satim ve ihale isleri; Devlet Ihale Kanunu, Kamu Ihale 

Kanunu, Kamu ihale Sozlesmeleri Kanunu ile Sayistay Kanunu hukiimlerinden muaf tutuldugu, an
cak bdylesi onemli bir organizasyon igin aynlacak biitgenin denetiminin onemli oldugu, bu nedenle 
konunun yeniden degerlendirilmesinin yararh olacagi, 

- Diinya Su Forumlanmn, suyun her ydnii ile ele alindigi, su konusundaki iyi uygulamalann 
tartisildigi ve her duzeyde genis katihmin saglandigi onemli bir platform oldugu, 

- Su konusunda uluslararasi olgekte en onemli platform olarak kabul edilen Diinya Su Forumu 
organizasyonlanna yaklasik 20 bin kisinin katildigi, bu katihmcilar arasinda devlet ba§kanlan, bakan
lar, parlamenterler, yerel yoneticiler disinda su ile ilgili ust diizey biirokratlar ile yazih ve gorsel basm 
kuruluslanmn temsilcilerinin oldugu, bu agidan Fommun, basta istanbul olmak iizere turn ulkenin 
tamtimma onemli katki saglayacagi, 

- Tiirkiye'nin su zengini bir ulke oldugu, ancak son donemde kuresel lsinmayla birlikte ortaya 
gikan sorunlarin iilkemizin su kaynaklanni olumsuz yonde etkiledigi, bu olumsuzluklann giderilmesi 
ve muzakere edilmesi agisindan Forumun istanbul'da yapilacak olmasinin onemli oldugu, 

§eklindeki gdrus ve temennileri miiteakiben, Hiikumet tarafindan yapilan tamamlayici agikla-
malarda; 

- Be?inci Diinya Su Forumu organizasyonunun, ulkemize ekonomik ve sosyal katkilanmn yiik
sek olmasi, en az yiizden fazla iilkeden devlet baskani, bakan, parlamenter ve yerel yoneticilerin yam 
sira su ile ilgili katihmcilar sayesinde medyanin ilgisinin gekilecegi, boylece Turkiye'nin tanitimina 
onemli katki saglayacagi, 

- Besincisi istanbul'da yapilacak olan simdiye kadar Fas, Hollanda, Japonya ve Meksika'da 
yapilan Diinya Su Forumunun su ile ilgili uluslararasi en onemli ve kapsamh toplanti oldugu, 

- 2009 yih Mart ayinda istanbul'da dtizenlenecek organizasyondan once ozellikle son yillarda 
yasanan su ile ilgili sorunlara goziim bulunmasi agisindan sulama, igme suyu, kuresel ismma gibi 
konularda Turkiye'nin farkh illerinde 15 buyiik bolgesel toplantimn diizenlendigi, bu toplantilarm 
diizenlenmesine devam edilecegi, aynca Besinci Su Forumu kapsaminda sonuncusu Bosna Hersek'te 
yapilan uluslararasi bolgesel toplantilara da devam edildigi, 

- Soz konusu Forumun uluslararasi genis katihmh bir organizasyon olmasi nedeniyle, gesitli 
sivil toplum kuruluslan ve kamu kuruluslan ile bilgi ve gorev paylasiminin yapildigi, 

- Organizasyonla ilgili is ve islemlerin hizh bir sekilde yurutiilmesi agisindan Forum sekre
taryasimn Sayistay Kanunundan muaf tutulmasimn yararh olacagi, 

ifade edilmistir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 214) 
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Teklifin; 
- 1 inci maddesi aynen, 

- 2 nci maddesinin; birinci fikrasi, ifadeye aciklik kazandinlmasi igin redaksiyona tabi tutul-
masi ve tuzel kisiligin hangi tarihte sona erecegi hususuna agikhk getirilmesini teminen bir hiikmiin 
eklenmesi, uguncu fikrasi, daha once ihalelere katilmasi yasaklanmis olan firmalann bu Kanun 
geregince yapilacak olan ihalelere katilmalarinm onlenmesi amaciyla "ceza ve yasaklama hukumleri 
harig olmak iizere" ibaresinin eklenmesi, aynca Sekretaryanin yapacagi her tiirlii harcama ve ihaleye 
iliskin usul ve esaslann Cevre ve Orman Bakanligi tarafindan dtizenlenecek bir ydnetmelikle belir-
lenebilmesini teminen metne bir fikra eklenmesi suretiyle, 

- 3 uncii maddesi ile Katma Deger Vergisi Kanununa eklenen Gegici 25 inci madde, Forum 
Sekretaryasimn, organizasyonu gergekle§tirmek amaciyla yapacagi mal teslimleri ile hizmet ifalannin 
Katma Deger Vergisi Kanunundan muaf tutulmasi, bu istisna kapsaminda muaf tutulan mal teslim
leri ve hizmet ifalannin Katma Deger Vergisi Kanunu uyannca yiiklenilen KDV'nin indirim konusu 
yapilamayacaginin hiikme baglanmasi, aynca istisnanin uygulanmasma yonelik usul ve esaslann 
Maliye Bakanligi tarafindan belirlenmesini teminen degistirilmesi suretiyle, 

- Yiirurliik ve yiirutmeye iliskin 4 iincii ve 5 inci maddeleri aynen, 

kabul edilmistir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayina sunulmak iizere Yuksek Baskanhga saygi ile arz olunur. 

Baskan • Sdzcii Katip 
Sait Acba Hasan Fehmi Kinay Siireyya Sadi Bilgic 

Afyonkarahisar Kiitahya Isparta 

Uye Uye Uye 
Necdet Uniivar Halil Aydogan Sadik Badak 

Adana Afyonkarahisar Antalya 
Uye Uye Uye 

Mehmet Gtinal Ali Osman Sali Cahit Bagci 

Antalya Bahkesir Corum 
Uye Uye Uye 

Emin Haluk Ayhan Mehmet Yuksel Necdet Budak 

Denizli Denizli Edirne 
Uye Uye Uye 

Alaattin Biiyiikkaya Esfender Korkmaz ibrahim Hasgiir 

Istanbul Istanbul Izmir 

Uye Uye Uye 
Harun Oztiirk Tugrul Yemisci Mustafa Ozbayrak 

Izmir Izmir Kinkkale 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 214) 



- 8 -

Uye Uye Uye 

Muzaffer Bastopcu Mustafa Kabakci Mustafa Kalayci 

Kocaeli Konya Konya 

Uye Uye Uye 

Ferit Mevlut Aslanoglu Omer Faruk Oz Erkan Akcay 

Malatya Malatya Manisa 

Uye Uye Uye 

Ali Er Miinir Kutluata Kadir Tingiroglu 

Mersin Sakarya Sinop 

Uye Uye Uye 

Hasip Kaplan Faik Oztrak M. Akif Hamzacebi 

Sirnak Tekirdag Trabzon 

(Imzada bulunamadi) 

Uye Uye 
Kerem A Itun Abdulkadir Akgiil 

Van Yozgat 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 214) 
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HATAY MILLETVEKiLi MUSTAFA 
OZTURK VE 11 MiLLETVEKJLiNiN 

TEKLIFI 
2009 Y I L I N D A I S T A N B U L S E H R I N D E 
Y A P I L A C A K B E S I N C I D U N Y A S U F O R U -
M U N U N O R G A N I Z A S Y O N U I L E K A T M A 
D E G E R V E R G I S I K A N U N U N A B I R G E G I C I 
M A D D E E K L E N M E S I N E D A I R K A N U N 

T E K L I F I 
A mac v e kapsam 
M A D D E 1- (1) Bu kanun, 24/1/2008 tarih

li ve 5732 sayih Kanun ile uygun bulunan 
Besinci Diinya Su Forumu Organizasyonu igin 
Gergeve Anla§ma ve Anlasma Mektubu'na uy
gun olarak 2009 Yih Mart Ayinda istanbul 
Sehrinde Yapilacak Besinci Diinya Su Forumu-
nun organizasyonundan sorumlu Forum 
Sekreteryasimn gorev, yetki, gahsma usul ve 
esaslan ile diger duzenlemeleri kapsar. 

B e s i n c i d i i n y a su f o r u m u n u n o r g a n i 
z a s y o n u 

M A D D E 2- (1) Forum Sekreteryasi; bu 
Kanunun 1 inci maddesinde adi gegen anlas-
malara uygun olarak forum hazirhklanna ve fo-
ruma matuf biitiin isleri yapar ve yaptinr. Foru
mun organizasyonu, sekreteryasimn tasfiyesi ve 
diger hususlar Gevre ve Orman Bakanhginin 
ydnergeleriyle diizenlenir. Forum Sekretaryasi 
ozel hukuk hukiimlerine tabi olup kamu tiizel 
kisiligine sahiptir. 

(2) Besinci Dunya Su Forumu Organizas
yonu igin; ilgili kuruluslar olan Gevre ve Orman 
Bakanligi, Devlet Su isleri Genel Mudurliigu, 
istanbul Biiyiiksehir Belediyesi ile istanbul Su 
ve Kanalizasyon idaresi Genel Muduriugu 
biiteelerine konulan ddenekler Forum Sekre
taryasi hesabina aktanhr. 

(3) Forum Genel Sekreterinin talebi uzerine 
diger kamu kurum ve kuruluslannca yapilacak 
olan veya Fomm Sekreteryasimn yapacagi; 
ahm, satim ve ihale isleri, 8/9/1983 tarihli ve 
2886 sayih Devlet ihale Kanunu, 4/1/2002 
tarihli ve 4734 sayih Kamu ihale Kanunu, 

PLAN VE BUTGE KOMiSYONUNUN 
KABUL ETTiGi METiN 

2009 Y I L I N D A I S T A N B U L S E H R I N D E 
Y A P I L A C A K B E S I N C I D U N Y A S U F O R U 
M U N U N O R G A N I Z A S Y O N U I L E K A T M A 
D E G E R V E R G I S I K A N U N U N A B I R G E G I C I 
M A D D E E K L E N M E S I N E D A I R K A N U N 

T E K L I F I 
A m a c v e kapsam 
M A D D E 1- Teklifin 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmistir. 

Be$ inc i d i i n y a su f o r u m u n u n o r g a n i 
z a s y o n u 

M A D D E 2- (1) Forum Sekretaryasi; bu 
Kanunun 1 inci maddesinde adi gegen anlas-
malara uygun olarak forum hazirhklanna ve fo-
ruma matuf biitiin isleri yapar ve yaptinr. Forum 
Sekretaryasi tiizel kisilige sahip olup, is ve 
islemleri ozel hukuk hukiimlerine tabidir. Forum 
Sekretaryasimn tiizel kisiligi en geg 30/6/2010 
tarihinde sona erer ve bu siire iginde tasfiye 
islemleri tamamlanir. 

(2) Gevre ve Orman Bakanligi, Devlet Su 
isleri Genel Muduriugu, istanbul Biiyiiksehir 
Belediyesi ile istanbul Su ve Kanalizasyon 
idaresi Genel Mudurliigu biiteelerine Besinci 
Diinya Su Forumu Organizasyonu igin konulan 
ddenekler Forum Sekretaryasi hesabina aktanhr. 

(3) Forum Sekretaryasimn yapacagi ahm, 
satim ve ihale isleri, ceza ve yasaklama hiikiim
leri harig olmak uzere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 
sayih Devlet ihale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 
4734 sayih Kamu ihale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli 
ve 4735 sayih Kamu ihale Sozlesmeleri Kanunu 
hukiimlerine tabi degildir. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 214) 



- 1 0 -

(Hatay Milletvekili Mustafa Ozturk ve 
11 Milletvekilinin Teklifi) 

5/1/2002 tarihli ve 4735 sayih Kamu Ihale 
S6zle§meleri Kanunu ile 21/2/1967 tarihli ve 
832 sayih Sayistay Kanunu hukumlerine tabi 
degildir. 

(4) Besinci Diinya Su Forumu Organizas
yonu kapsamindaki biitun is, islem ve harca-
malar Basbakanlik Yiiksek Denetleme Kuru
lu'nun denetimine tabidir. 

MADDE 3- (1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 
sayih Katma Deger Vergisi Kanununa asagida
ki gegici madde eklenmistir. 

"GECICi MADDE 25- (1) Besinci Diinya 
Su Forumu ile ilgili olarak yapilacak her tiirlu 
mal ve hizmet ahmlan, kiralama, yapim ve ihale 
isleri Katma Deger Vergisinden miistesnadir." 

Yiiriirluk 
MADDE 4- (1) Bu Kanun yayimi tarihinde 

yururluge girer. 
Yuriitme 
MADDE 5- (1) Bu Kanun Hukiimlerini 

Bakanlar Kurulu yiiriitiir. 

(Plan ve Biitge Komisyonunun 
Kabul Ettigi Metin) 

(4) Besinci Diinya Su Forumu Organizas
yonu kapsamindaki biitiin is, islem ve harca-
malar Basbakanlik Yuksek Denetleme Kurulu
nun denetimine tabidir. 

(5) Forumun organizasyonu, Forum Sekre
taryasina aktarilan tutarlann harcama ve ihale 
usul ve esaslan ile Sekretaryasinin tasfiyesi ve 
diger hususlar Gevre ve Orman Bakanhgi'mn 
gikaracagi bir yonetmelikle diizenlenir. 

MADDE 3- (1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 
sayih Katma Deger Vergisi Kanununa asagida
ki gegici madde eklenmistir. 

"GECICi MADDE 25- (1) 2009 yili Mart 
ayinda istanbul'da yapilacak Besinci Diinya Su 
Forumunun organizasyonundan sorumlu Forum 
Sekretaryasina bu Forumun gergeklestirilmesi 
igin yapilacak mal teslimleri ile hizmet itfalan 
Katma Deger Vergisinden miistesnadir. 

(2) Maliye Bakanhgi, istisnanin uygulanmasi
na iliskin usul ve esaslan belirlemeye yetkilidir." 

Yiiriirliik 
MADDE 4- Teklifin 4 iincu maddesi Ko-

misyonumuzca aynen kabul edilmistir. 
Yuriitme 
MADDE 5- Teklifin 5 inci maddesi Ko-

misyonumuzca aynen kabul edilmistir. 
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