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I.- GECEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te agilarak iic oturum yapti. 

Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit, Ardahan ve Dogu Anadolu'daki egitim sorunlanna, 
Antalya Milletvekili Mevliit Gavusoglu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 29 Eyliil-

3 Ekim 2008 tarihleri arasinda Strazburg'da gergeklesen Genel Kurul toplantisina, 

Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu, Tiirk Hava Yollannda yasanan sorunlara, 

Iliskin giindem disi birer konusma yaptilar. 

1/8/2008 tarihli ve 5803 sayih Elektronik Haberlesme Kanunu'nun bir daha goriisiilmek iizere 
geri gonderildigine iliskin Cumhurbaskanhgi tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu ve 20 arkadasinin, 4/C magduru vatandaslanmizin 
sorununun tespiti ve goziim yollanmn belirlenmesi, 

§irnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 arkadasinin, Olimpiyat Oyunlan'nda Tiirk sporculan-
nm basansiz olmasinin nedenlerinin arastirilmasi ve gerekli politikalann uretilmesi, 

Amaciyla birer Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergeleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; dnergelerin giindemdeki yerlerini alacagi ve on goriismelerinin, sirasi geldiginde yapilacagi 
agiklandi. 

TBMM Saghk, Aile, Cahsma ve Sosyal isler Komisyonu Baskani Cevdet Erdbl'un, Diinya Sag
hk Orgiitii tarafindan Hirvatistan'in baskenti Zagreb'de diizenlenecek olan "Sehirlerdeki Siirduriile
bilir Kalkinma ve Saghk ile Saghkli §ehirler Hareketinin Yirmi Yili Kapsayan Turn Yerel 
Politikalannda Saglik" konulu konferansa ismen davet edildigine, 

Slovakya Ulusal Meclisi Dis iliskiler Komitesince, Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi Disisleri Ko
misyonu, AB Uyum Komisyonu ve Turkiye-Slovakya Parlamentolararasi Dostluk Grubu uyelerin
den olusan ortak bir heyetin Slovakya'ya davet edildigine, 

iliskin Baskanhk tezkereleri kabul edildi. 

Ulastirma Bakani Binali Yildinm'm, Fransiz Guyanasi'na, 
Devlet Bakani Kiirsad Tiizmen'in, ispanya'ya, 

Basbakan Recep Tayyip Erdogan'in; 

Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti'ne ve 
"Barselona Sureci: Akdeniz igin Birlik Zirve Toplantisi"na katilmak uzere, Fransa'ya, 
Yaptigi resmi ziyarete refakat eden heyetlere istirak eden milletvekillerine iliskin Basbakanlik 

tezkereleri kabul edildi. 
Turk Silahh Kuwetlerinin, Irak'in Kuzeyinden Ulkemize Yonelik Teror Tehdidinin ve Saldin-

lanmn Bertaraf Edilmesi Amaciyla, Simr Otesi Harekat ve Miidahalede Bulunmak Uzere, Irak'in 
PKK Teroristlerinin Yuvalandiklari Kuzey Bolgesi ile Miicavir Alanlara Gonderilmesi ve Gorev-
lendirilmesi igin Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin 17/10/2007 Tarih ve 903 Sayih Karanyla Hiiku
mete Verilen Bir Yilhk izin Siiresinin Anayasa'nin 92'nci Maddesi Uyannca 17/10/2008 Tarihinden 
itibaren Bir Yil Siireyle Uzatilmasina Dair Basbakanlik Tezkeresi (3/547), gorusmeleri tamamlana
rak, istem uzerine yapilan agik oylamadan sonra, kabul edildi. 

Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan, bazi konusmacilann partisine satastigi iddiasiyla bir konusma 
yapti. 
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N o . : 5 

I I . - G E L E N K A G I T L A R 

9 E k i m 2008 Per§embe 

Tasa r i 

1.- Yuksekogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi (1/651) (Milli Egi
tim, Kultur, Genglik ve Spor Komisyonuna) (Baskanhga gelis tarihi: 6.10.2008) 

Meclis A ras t i rmas i One rge le r i 

1.- Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, enerji politikasi konusunda Anaya
sanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi agilmasina ilis
kin onergesi (10/268) (Baskanhga gelis tarihi: 1.9.2008) 

2.- Diyarbakir Milletvekili Giiltan Kisanak ve 20 Milletvekilinin, Dogu ve Giineydogu Anadolu 
Bolgelerinde ortaya gikan orman yangmlanyla ilgili iddialann arastirilarak alinmasi gereken on
lemlerin belirlenmesi amaciyla Anayasanin 98 inci, igtiiziigiin 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 
bir Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/269) (Baskanhga gelis tarihi: 15.9.2008) 
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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 Meh
met Sandir ve 22 Milletvekilinin, Konya Milletvekili Ozkan Oksuz ve 21 Milletvekilinin, Usak Mil
letvekili Nuri Uslu ve 21 Milletvekilinin, Kirklareli Milletvekili Ahmet Gokhan Sangam ve 20 
Milletvekilinin, Izmir Milletvekili Oktay Vural ve 19 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal De-
mirel ve 33 Milletvekilinin, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 32 Milletvekilinin, Bursa Milletve
kili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Riza Oztiirk ve 24 Milletvekilinin, 
Kiiresel lsinmanin Etkileri ve Su Kaynaklannin Surdiiriilebilir Yonetimi Konusunda Anayasanin 
98'inci, igtuzugiin 104 ve 105'inci Maddeleri Uyannca Bir Meclis Arastirmasi Agilmasina Iliskin 
Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu'nun (10/1,4, 5, 7,9,10,11,13, 14, 15,16,17) 
(S. Sayisi: 138) g6rii§meleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazir bulunmadigindan ertelendi. 

Hatay Milletvekili Mustafa Oztiirk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yihnda istanbul Sehrinde Yapi
lacak Be§inci Diinya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi Kanununa Bir Gegici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Gevre ile Plan ve Biitge Komisyonu Raporu'nun (2/182) 
(S. Sayisi: 214) tiimii uzerinde bir siire goriisiildii. 

9 Ekim 2008 Persembe giinii saat 15.00'te toplanmak iizere, birlesime 19.42'de son verildi. 

Sukran Guldal MUMCU 

Baskan Vekili 
Harun TUFEKCI Fatos GURKAN 

Konya Adana 
Katip Uye Katip Uye 
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9 Ekim 2008 Persembe 
BiRINCi OTURUM 
Acilma Saati: 15.00 

BASKAN: Baskan Vekili Sukran Giildal MUMCU 
KATiP UYELER: Fatos GURKAN (Adana), Harun TUFEKCi (Konya) 

ft 
BASKAN - Saym milletvekilleri, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 4'iincii Birlesimini agiyo-

rum. 
III. - YOKLAMA 

BASKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacagiz. 
Uc dakika siire veriyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapddi) 
BASKAN - Sayin milletvekilleri, toplanti yeter sayisi yoktur, be§ dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.05 

• 
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I K I N C i O T U R U M 

Ay i ! rm i Saati : 15.14 

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

K A T I P U Y E L E R : Fatos G U R K A N (Adana) , H a r u n T U F E K C i ( K o n y a ) • 
BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Buyuk Millet Meclisinin 4'iincii Birlesiminin Ikinci 

Oturumunu agiyorum. 
I I I . - Y O K L A M A 

BASKAN - Yapilan ilk yoklamada toplanti yeter sayisi bulunamami§ti. Simdi tekrar yoklama 
yapacagiz. 

Uc dakika sure veriyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapildi) 
BA§KAN - Toplanti yeter sayisi vardir, gdriismelere ba§hyoruz. 
Gundeme gecmeden once ug sayin milletvekiline giindem disi soz verecegim. 
Giindem di§i ilk soz, tekstil ve tekstil sektoriiniin icinde bulundugu sorunlar hakkinda soz iste

yen Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemiir'e aittir. 
Buyurunuz Sayin Ertemur. (CHP siralanndan alkislar) 

I V - G U N D E M D I § I K O N U § M A L A R 

A) MiLLETVEKiLLERiNIN GUNDEM DISI KONUSMALARI 

/.- Denizli Milletvekili Ali Riza Ertemur un, tekstil sektoriiniin sorunlanna iliskin gundem disi 
konusmasi ve Gevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 

ALI RIZA ERTEMUR (Denizli) - Tesekkur ediyorum Sayin Baskamm. 
Sayin Balkan, degerli milletvekilleri; tekstil ve tekstil sektoriiniin iginde bulundugu sorunlar 

hakkinda giindem disi soz almis, bulunuyorum. 
Sozlerime baslamadan once Aktutiin Karakolunda sehit diisen askerlerimize ve diin Diyarba-

kir'da hain saldinda §ehit dii§en guvenlik gorevlilerirnize Allah'tan rahmet, ulusumuza ve yakmla
rina bassaghgi, yarahlarimiza da acil sjfalar diliyorum. 

Sayin Baskamm, degerli arkadaslanm; ya§adigimiz kuresel krizin yarattigi dalgalanma ve Hii
kumetin yanhs politikalan pek gok alanda oldugu gibi sanayimizi de derinden etkilemi§tir. Sanayide 
ortaya gikan oiumsuz tablodan en gok nasibini alan sektorlerin basinda tekstil gelmektedir. Ekono-
mimizin onemli sektorlerinden biri olan tekstil, tarihinde hig olmadigi kadar ciddi bir krizin igine 
suriiklenmistir. Ya§anan kriz nedeniyle ba§ta Denizli olmak iizere pek gok ilimizde, tekstil ve hazir 
giyim sektoriiniin yogun oldugu illerimizde isletmeler birer birer kapanmaya baslami§tir. Faaliyetleri 
devam edenler ise ciddi istihdam kayiplanna ugrami§tir. 

Sayin Baskamm, sayin milletvekilleri; tekstilde ya§anan sorunlann etkiledigi illerin basinda De
nizli gelmektedir. Sayin Ba§bakan bugune kadar Denizli ilimize pek gok defa gelmis, yaptigi bu zi-
yaretler sirasinda tekstilcilere sorunlann goziimii konusunda ciddi vaatlerde bulunmu§tur. Maalesef, 
Sayin Basbakanin verdigi vaatler, pek gok konuda oldugu gibi, sadece sozde kalmistir. Sayin Bas
bakanin verdigi sozler nedeniyle umutlanan tekstilcimiz kendi kaderleriyle bas basa birakilmi§tir. 
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Degerli milletvekilleri, her yil oldugu gibi, bu yil da AKP iktidanmn kagit uzerinde gosterdigi 
rakamlara, ihracatta ust uste kinlan rekorlara tanikhk etmekteyiz. Ulkemizin en onemli ihracat ka-
lemlerinden biri de tekstildir. Gazete sayfalannda ve televizyon kanallannda anlatila anlatila bitiril-
meyen bu rakamlar, sanki sanal bir diinyaya aittir. 

Tekstilde son bir yil iginde, sadece Denizli ilimizde, yaklasik 3.581 kisi isini kaybetmistir, bu, 
resmi kayitlarda. Gayriresmi olarak iicretsiz izinle aynlan binlerce isgimiz issiz olarak devam et
mektedir. Denizli ilimizde tekstil alaninda uretim yapan onlarca firma kapisma kilit vurmustur. Bugiin 
tekstil sektorunden ekmegini kazanan insanlarimiz, sabah isjne gidip aksam eve issiz olarak donme-
nin korkusunu yasamaktadirlar. Simdi, Sayin Basbakana soruyorum: Bu aci tablo ihracatta rekorlar 
kiran bir ekonomiye ait olabilir mi? 

Degerli arkadaslanm, sadece tekstil sektdriimiiz degil, esnafimiz, ciftcimiz, koylumiiz, sanayi-
cimiz, cumhuriyet tarihimizin en kotii tablosunu yasamaktadir. Biitiin sektorlerde bugune kadar gd-
riilmemis bir durgunluk yasanmaktadir. 

Degerli milletvekilleri, tekstil, ulkemizin uluslararasi piyasalarda en fazla rekabet sansi olan ve 
yuziimuzii agartan, oviingle bahsettigimiz sektorlerden biridir. Yaklasik 6 milyon ailenin gegim ka-
pisi olan bu sektor, diger pek gok sektor gibi can gekismektedir. Elbette her sektoriin ekonomimizde 
ayn bir yeri ve dnemi vardir, ama unutulmamahdir ki, tekstilin dibe vurmasi, ulke ekonomisinde te-
lafisi giig yaralara yol agacaktir. 

Ongoriilen odur ki, tekstil ve hazir giyim sanayisinde son yillarda yasanan sikintilar ve kan 
kaybi, ekonomiyi ve istihdami tehdit edecek boyutlara ulasmistir. Hukumet, bu sektorde ya§anan so
runlar karsisinda bir an once ciddi onlemler almazsa kapisina kilit vuran firmalann sayisi her gegen 
giin biraz daha artacaktir. 

Bu durum, boyle ulke sanayisini, ihracatimizi ve yan sektorleri de olumsuz yonde etkilemekle 
beraber, artma trendine giren issizligi de iyice koriikleyecektir. 

Sayin Baskamm, degerli milletvekilleri; yasamlan ciddi sorunlar nedeniyle tekstil sektoriimiiz, 
her gegen giin piyasalarda rekabet giiciinii kaybetmektedir. Tekstil ureticilerimiz, girdi fiyatlannda ya
sanan artislar, agir vergi yiikii nedeniyle birer birer baska iilkelere gitmektedirler. Uziilerek ifade et-
meliyim ki, bugiin tekstil sektoriimiiz, Bulgaristan, Romanya, Misir gibi iilkelerde kendisine umut 
arar duruma getirilmistir. 

Degerli milletvekilleri, bu olumsuz tablonun altindaki nedenler sunlardir: Ulkemizde sosyal gii
venlik primleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BA§KAN - Lutfen sozlerinizi tamamlayiniz. 
ALI RIZA ERTEMUR (Devamla) - Tesekkiir ederim Baskamm. 
...iicret uzerinden ahnan vergiler, isveren payi OECD ortalamasinin 2 kati fazladir. 
Bu sektorlerde rekabet ettigimiz ulkelerin pek gogunda is giicii maliyetleri konusunda ciddi siib-

vansiyonlar uygulanirken ulkemizde bu konuyla ilgili bir gahsma yoktur. 
Ulkemiz tekstil ve hazir giyim sanayisinde ortalama isgi maliyeti, rakiplerimizden biri olan 

Cin'in 4 kati daha pahahdir. 
Tekstil ve hazir giyim sektorunde en buyiik enerji girdisini olusturan elektrigin iilkemizdeki fi

yati diinya ortalamasinin neredeyse 2,5 katidir. 
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Degerli arkadaslanm, tekstil sanayimiz icin onemli konulardan biri de tesvik uygulamalandir. 
Bugun umutlarla beklenen Tesvik Yasasi'ndan da beklenen desteklerin saglanmamasi uzerine sek
tor de buyiik hayal kinkhgina ugrami§tir. 

Strateji belgesi kapsaminda agiklanan ve belirli bolgelere tasmmasi karsihginda uygulanmasi on
goriilen te§vikler halen netlesmemistir. Ancak, ongoriilen tesvikler tamamen uygulamaya konsa dahi 
sektor agisindan yeterli goriilmemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Lutfen tamamlayiniz. 
ALI RIZA ERTEMUR (Devamla) - Tesekkur ederim. 
Sektoriin 5084 sayih Tesvik Yasasi mevcut haliyle iller arasinda yurt igi haksiz rekabet yarata-

caktir. Sektordeki beklenti ise tesviki mevcut tesislere uygulamasini beklemektir. 
Sayin Baskamm, degerli milletvekilleri; diyelim ki Hiikumetin agikladigi tesvikler nedeniyle 

Denizli'de faaliyet gosteren firmalar tesvik almak igin baska illere tasindi, Denizli'de tekstil sekto-
riiyle gegimini saglayan yaklasik 50.000 kisinin durumu ve Denizli ilimizin ekonomisi ne olacaktir? 
Denizli'de faaliyet gosteren bir firmamn tesvik almasi igin tesvik kapsaminda olan baska bir yere ta-
Sinmasi gerekmektedir. Tasinan bu ilimizde tekstil altyapisinm bulunup bulunmadigi, tekstil sekto
runun ihtiyag duydugu egitimli is giiciine sahip olup olmadigi neden dikkate ahnmamistir? 

Hiikumetin acilen bolgesel ustiinliiklere dayah sektdrel bazda bir tesvik uygulamasini hayata 
gegirmesini diliyor, hepinize saygilar sunuyorum. (CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyoruz Saym Ertemiir. 
Sayin Bakan, cevap mi vereceksiniz? 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Sayin Baskan, hepsine 

birden cevap verecegim. 
BA$KAN - Peki. 
Gundem disi ikinci soz, $irnak ilinin sorunlan hakkinda soz isteyen $irnak Milletvekili Hasip 

Kaplan'a aittir. 
Buyurunuz Sayin Kaplan. 
2.- Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan 'in, Sirnak ilinin sorunlarina iliskin gundem disi konusmasi 

ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 

HASIP KAPLAN (Sirnak) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; "$ehri Nuh $irnak" denince 
akla Dicle Nehri gelir. islam dunyasinin en biiyiik filozofu, eserleri dunya klasiklerinde yer alan 
buyiik sair, tasawufgu Melayi Ciziri, "Feyzimiz Nil gibidir. Ancak, biz Dicle ve Firat'iz." der. 

Dicle'nin kiyisinda, siiphesiz, Mir Bedirhan'in Cizre'si, kalesi, Ahmedi Hani, Mem u Zin, Fe-
giye Teyran ve teknolojide ilk bilgisayan 1136'da, ilk robotu, ilk su robotunu ve otomatik termos 
dahil ilk abdest makinesini bulan, ilk mekanikgi Ebul-iz Cezeri de Smiakh. 

Tabii, §miak sadece cografyasi itibanyla $emdinli'den Habur'a kadar Irak sinin, oradan Nu-
saybin'e kadar Suriye sinin gibi gok stratejik bir alanda ve Dicle dismda Habur, Hezil, Botan, Ner-
diis, Kizilsu, Ruyisur gibi onlarca lrmagm aktigi bir cografya. 

Biiyuk iskender'in asamadigi Kato Dagi'nm altm kapisindan Farasin yaylalanna, Beytii$sebap-
Giigliikonak-idil-Cizre-Silopi arasinda isvigre'den giizel onlarca dag silsilesinin bulundugunu soy
lemek istiyorum. idil'den Habur'a, Dinger petrollerinden komiire, hayvancihga, tanma, zengin bir 
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doga Sirnak ilimizde mevcut. Ancak bu stratejik alanda, ya§adigimiz bu suregte, Suriye sinir ma-
yinlannin temizlenme yasa tasansi gundeme gelirken -Habur simnnda biten bu uygulama- ne yazik 
ki Irak sininyla ilgili uluslararasi sdzle§meye uygun bir adim atilmi§ degil. 

Habur Kapisi guvenlik gerekgesiyle kapatilmi§, 2 milyon esnaf peri§an dumma getirilmis, al
ternatif kapilar, yine Kiirt bolgesine yonelik ambargo amaciyla Nusaybin'de bir yeni kapi gahsma-
sina doniilmiistur. 

Issizlik orani $irnak ilinde yiizde 60 oraninda bu Habur Kapisi'mn kapatilmasi sonucu. Tesvik
ler maalesef uygulanmami§tir. 

Universite egitimi fecaat durumdadir. Bunun sonuncu OSS ve SBS sinavlannda Sirnak ilinin gik-
masindan kaynaklaniyor. 5.200 ogretmen kadrosu olmasina ragmen agik 1.500. Yani mevcut okul-
lann arag geregleri harig bu bolgedeki ogretmenler maas olarak, kira yardimi olarak benzer desteklerle 
desteklenmedigi siirece bu sikmtilann a§ilmasi mumkun degil. 

Barajlar olarak da GAP kapsaminda biliyoruz ki Cizre Baraji giindemde. GAP kapsamindaki 
Cizre Baraji'nin da Kasrik Bogazi'nin hemen yamndan baslayarak Feki Teyran Camisini, Finik Ka-
lesi'ni, Asur Kuleleri'ni, yine Timurlenk Pengelerini, Alodini Kasn'm ve kalesini ve birgok tarihi 
eseri sular altmda birakacagim da buradan ifade etmek istiyorum. 

Aym sekilde Ihsu Baraji'mn akabinde kurulacak bir baraj olmasi nedeniyle, ancak son kredi 
veren konsorsiyumlann, Turkiye'nin gevre kosullanna uymadigi gerekgesiyle altmis giinliik bir sure 
verdigini biliyoruz. 

Yine, Uludere tarafinda bir akarsuyumuza yedi bent in$a ediliyor. Bunun da enerji ve sulama 
amagh olmadigim biliyoruz. 

5233 sayih teror tazminatlan igin $irnak'ta kesiflere gidilmiyor, uygulanmiyor alti senedir, uy-
gulananlara da komik rakamlar, ornegin evi yanan birisi igin bin YTL gibi rakamlar konuyor. 

Orman yanginlan ise Gevre ve Orman Bakanhgimizin dikkatini gekmiyor. Cudi, Gabar, Ba-
gok'taki birgok orman yangininin giivenlik nedeniyle yasandigim biliyoruz. 

Komiir: Ne yazik ki $irnak'ta komiir 6zelle§tirilmis ve Hukumet, yakilmasi yasak ve zararh 
olan Sirnak asfaltit kdmurlerini ahp, segim gahsmalan nedeniyle komiir yardimi olarak 1 milyar 
dolar odedigi bu komiirleri dagitmis halka ve Sirnak'ta bugiin de bu komure dayah termik santraller 
kurulmakta, $irnak'taki halk buna isyan etmektedir. CED raporlanna uyulmayan bu uygulama kar
sisinda anlatilacak bir sey yok. 

Saghk yonunden ayn bir vahamet yasaniyor. Hala uzman ve pratisyen hekim agigi kapatilmis 
degil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Liitfen sozlerinizi tamamlayimz. 
HASIP KAPLAN (Devamla) - Hayvancihgin yayla yasagina takildigi, tarimda kurakhk zarar-

lanmn karsilanmadigi, sel odemelerinin hala yapilmadigi, ulasimda Uzungegit, Uludere gibi yolla-
nn dahi hala yapilamadigi; 10 bin yurttasinin -$irnak niifusuna bagh- sinir otesine gog ettigi bilindigi 
halde, Mamur Kampi'nda Birle$mis Milletlerle ilgili bir gahsmamn yapilamadigi dikkate ahnmiyor. 

Kurtulus Savasi'nda ne yazik ki, 30-35 bin insanimizi yitirmistik. Ancak, bu son olaylarda Tur
kiye'de 40 bini askin insammiz yasamini yitirirken en hassas il §irnak'ta da her yoniiyle bu konuda 
bir sikinti yasanmaktadir. Bu sorunlann iilke sorunlariyla birlikte oldugunu diisiiniiyoruz ve Sirnak 

- 1 5 2 -



TBMM B : 4 9 .10 . 2008 0 : 2 

sorunlanni bu anlamda dile getirirken gengligimizin, ozellikle Simak'taki genclerin topluma kazan-
dinlmasi ve daga gikilmasinin onlenmesi isteniyorsa, bir Skorsky helikopterin fiyatmin 14 milyon 
dolar oldugu dusuniilurse... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Lutfen soziiniizii baglayiniz. 
HASIP KAPLAN (Devamla) - Baghyorum. 
... 14 milyon dolann her 1 milyon dolan sadece bir ile tahsis edilirse, spor, kultur ve uretim mer-

kezlerine acihrsa, bu genclerimizi burada istihdam ederiz. Genclerimizi -bir Skorsky helikopterin fi-
yatiyla soyliiyorum- on dort ilde yapilacak bu calismalarla 90k ciddi bir bosluktan alabiliriz. Peki, 
bunlan yapmazsak, genglere istihdam ve etkinlik alani agamazsak, bu genglerimizin ayni sekilde 
kulturel isteklerine cevap bulamazsak... Bunlann da daga gikmasini bu sekilde onlemis olamaz 
miyiz? Suphesiz bu da bir olgiidiir ve biz sunu diyoruz: Dili, kultiirii, tiirkusii, sanati da yasaklan-
madiktan sonra genglerimizin bdylesi etkin bir gaba, gahsmayla bu tur kaygilan da yasamayacagini 
diliyoruz. Bu kaygilarla Sirnak sorunlarinin da -guvenlik sorunu, problemi disinda- goziilmesi ge
rektigini diisiiniiyoruz. 

Tesekkur ediyorum. (DTP siralanndan alkislar) 
BA$KAN - Tesekkiirler Sayin Kaplan. 
Gundem disi uguncu soz, Manisa ili ve iizum iireticilerinin sorunlan hakkinda soz isteyen Ma

nisa Milletvekili Ahmet Orhan'a aittir. 
Buyurunuz Sayin Orhan. (MHP siralanndan alkislar) 
3.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan 'in, Manisa ili ve iiziim iireticilerinin sorunlarina iliskin 

gundem disi konusmasi ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 

AHMET ORHAN (Manisa) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Manisa'miz ve iiziim iire-
ticilerimizin sorunlanyla ilgili gundem disi soz almis bulunmaktayim. Bu vesileyle yiice heyetinizi 
saygiyla selamhyorum. 

Konuyla ilgili goriislerime gegmeden once dun kahpe bir tuzak sonucu hayatini kaybeden 6 gii
venlik mensubumuza Allah'tan rahmet dilerken, yaralananlara acil sifalar, aileleri ve Turk milletine 
ba§saghgi ve sabirlar diliyorum. 

Nufus bakimindan Turkiye'nin on ikinci buyiik ili olan Manisa'da tanmla ugra$an niifus orani 
yiizde 43 olup ilgeler bazinda bu oran kimi yerlerde yuzde 80'e ulasmaktadir. Manisa'da tanmin tab-
losunu gizmek gerekirse orta yerde son derece iiziicu bir durum mevcuttur. Tiirkiye'de endiistriyel 
tanmin en onemli unsuru olan pamuk tarimimn terk edilmek zorunda kahnmis olunmasi sonrasi sulu 
tanm alanlannda misir ve gesitli sebzelerin ekimi onem kazanrmsttr. Misirda bir onceki yil agihsta 
42-50 yeni kurus arahginda olan fiyat bugiin igin serbest piyasada 37 yeni kurusa gerilemis, basta do
mates olmak uzere karpuz, kavun dahil birgok iiriin tarlada kalmistir. Saiga fabrikalanmn, 13 yeni ku-
rustan sozlesme yaptiklari domatesi sozlesme disi olarak piyasadan 6 yeni kurustan temin ettikleri 
goriilmektedir. Uriin planlamasinin olmamasi sebebiyle, milyarlarca YTL'lik milli deger maalesef 
topraga gdmiilerek israf edilmistir. 

Doksan alti tiir bitki ve meyvenin uretildigi ilimizde, rum dunyada hakli bir sdhrete sahip olan 
gekirdeksiz sultaniye iiziimii en onemli yeri tutmaktadir. Ulkemizde yaklasik 5 milyon dekar arazide 
3,5 milyon ton iiziim uretimi gergeklestirilmektedir. Bu uziimiin yiizde 90'i Ege Bolgesi'nde, onun 
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da yiizde 75'lik kismi Manisa ilimizde yapdmaktadir. icinde bulundugumuz sezon giibre, ilag, mazot, 
elektrik gibi kimi tanmsal girdilerde yiizde 100'leri a§an fiyat artislan olmasina ragmen, kuru iiziim 
fiyatlannda gegtigimiz sezonun baslangig fiyatlannm bile altinda rakamlar soz konusu olmaktadir. 
2002 yilinda alinan tedbirler sonucu fiyati 1,2 YTL olan kuru iizumde bu sezon, yani alti yd sonra 
1 YTL'lik fiyat soz konusu olmu§tur. 2002-2008 yillan arasindaki toplam genel enflasyon ve ta
nmsal girdilerdeki fiyat artisjan dikkate alindiginda durumun ne kadar kotii oldugu daha iyi anla-
silmaktadir. 

Basta Manisa olmak uzere, izmir ve Denizli illerimizde 1 milyon insanimiz iiziim ziraatiyla ug-
rasarak gegimini temin etmektedir. Milli ekonomiye bu insanlarimizin katkisi, yas. ve gekirdeksiz 
kuru iiziim olarak ihracat gelirleri itibanyla 500 milyon Amerikan Dolan seviyesine ula§maktadir. Zi
raat odalan tarafindan yapilan tespitler sonucunda 1 kilogram kuru iiziim maliyeti 1,7 YTL olarak tes
pit edilmi§tir. Bir iiziim iireticisi olarak bu rakamin gergekgi oldugunu teyit etmek isterim. Bugune 
kadar kuru iiziim olarak tahmini 80 bin ton iiziim, tiiccar, ihracatgi ve Taris tarafindan satin ahnmis 
olup, dovizdeki hareketler sonucunda ortalama fiyat 1,4 YTL seviyesine ulasmistir ki, bu da, ureti
cinin aim terinin karsihginin verilmedigi anlamina gelmektedir. ihracat fiyatlanna baktigimizda ure
tici maliyetini gikaramazken, bazi spekiilatdrlerin fahis kar ettigi gorulmektedir. 

Cekirdeksiz iiziim tanmini degerlendirirken Alasehir-Sangol bolgesinin aynca ele alinmasina ih
tiyag vardir. Gegtigimiz yil bu ilgelerde kuru iiziimiin yam sira ya§ iiziim ihracatinda 180 bin ton se
viyesine ulasjlarak yaklasik 150 milyon dolar gelir elde edilmi§tir. Yagisjar nedeniyle daha fazla 
dahnda durmasi mumkun olmayan yuksek kaliteli uriinun sicakhk degerlerinin yetersiz olmasi ne
deniyle kurutma islemine imkan vermemesi sonucunda iiziimii saraphk olarak degeriendirme mec-
buriyeti ortaya gikmistir. Bu sebeple, soz konusu bolgemizde iiriin kaybinin toplam rekoltede 40 bin 
ton eksilmeyle sonuglanacagi ongoriilmektedir. Maalesef, diin itibanyla, yagmura maruz kalan iiziim-
lerin 10 yeni kuru§tan ahci buldugu bildirilmistir. Bu, bolge giftgisi igin tarn anlamiyla bir felakettir. 
Ureticiier 2007 yih mayis ayinda 3 YTL uzerinde fiyat ile satilan kuru uziimii bu sezonda yan fiya-
tin altinda satmamak igin her yola basvurmaktadir. Son yillarda oldugu gibi, varsa once traktoru dahil 
olmak iizere para eden her §eyini elinden gikarma pahasina miicadelesini siirdiirmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Liitfen sozlerinizi tamamlayimz. 
AHMET ORHAN (Devamla) - Tesekkur ederim. 
Ziraat Bankasindan sonra kendisine giftgi olarak kredi veren bankalarm kapismda beklemekte-

dir. Alacagi kredilerle i§gilik iicretlerini odemeye gahsmaktadir. 
Yukarida bahsettigimiz tiim olaylar ya§amrken AKP iktidan ne yapmaktadir? Ne yazik ki, par-

tisinin ilge kongresinde, kendisinin ve bolge ciftcisinin sikayetlerini dile getirmeye gah§an Turgutlu 
ilgemizin Musacah koyliisii Siileyman Aksu'yu azarlamaktadir. ilgililere, kdylunun milletin efendisi 
oldugunu hatirlatmak isterim. Bu vesileyle, giftgilerin sorunlarinin kamuoyuna duyurulmasini sag-
ladigi igin Sayin Suleyman Aksu'ya da huzurlanmzda tesekkiir etmek istiyorum. 

Umanm ki, Hiikumet de, sirtini dondiigii Tiirk uzumciisiinii hatirlayarak ihtiyag duyuldugunda 
piyasayi duzenleme sorumlulugunu yerine getirir ve giftgilerin aim terinin korunmasi gerektigi ger-
gegini hatirlar, gerekli miidahaleleri gecikmeden siiratle yapar, giftgileri, tiiccar ve ihracatgimn insa-
fina terk etmez. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
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AHMET ORHAN (Devamla) - Biraz daha musaade ederseniz... 
BASKAN - Soziinuzii tamamlayiniz. 
AHMET ORHAN (Devamla) - Cekirdeksiz kuru iiziim, destekleme ahmi kapsamina ahnmah 

veya iiziim iireticilerinin aim terinin olmasi gereken makul seviyelerde ahm satimimn yapilmasi icin 
giftgi kuruluslan uygun kredilerle desteklenmeli ve piyasa uygun yollarla denetlenmelidir. 

Bu duygu ve diisiincelerle yiice heyetinizi tekrar saygiyla selamhyorum. (MHP siralanndan al
kislar) 

BASKAN - Tesekkur ediyoruz Sayin Orhan. 
Hukumet adma Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu cevap verecektir. 
Buyurunuz efendim. (AK PARTI siralanndan alki§lar) 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Sayin Baskan, gok de

gerli milletvekilleri; ewela hepinizi saygiyla selamhyorum. Gundem disi soz alan gok degerli iig 
milletvekilimize cevap vermek maksadiyla soz almis bulunuyorum. Sdzlerime baslamadan once, 
gerek Aktutiin'de gerekse Diyarbakir'da hayatlarmi kaybeden, sehit diisen askerlerimize, polisleri-
mize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin basi sag olsun efendim. 

Simdi, once tekstil sektdriine iliskin kisa bir degerlendirme yapmak istiyorum. Yaklasik olarak 
500 milyar dolarlik ticaret hacmine sahip diinya tekstil ve hazir giyim sektorii igerisinde ulkemiz 23 
milyar dolar ile yiizde 4,5'luk bir paya sahiptir. Ulkemiz Avrupa Birligi iilkelerine gore tekstil ve 
hazir giyim ihracatinda 2'nci sirada, pamuk uretiminde diinyada 7'nci sirada, pamuk tuketiminde 
dunyada 4'uncii sirada, elyaf ring iplik uretiminde diinyada 5'inci sirada, open end iplik iiretiminde 
dunyada 4'iincii sirada ve organik pamukta ise dunyada 1 'inci sirada yer almaktadir. 

Ulkemiz, is giicii, ham madde ve pazarlama faktorleri dikkate ahndiginda, Cin, Hindistan ve 
Giiney Kore ile birlikte diinyamn en biiyiik rekabetgi ulkeleri arasinda yer almaktadir. Gayrisafi yurt 
igi hasila igindeki payi dis ticaret potansiyeli, istihdam, yerli girdi kullanimi gibi parametreler dik
kate ahndiginda, sektdrumiiziin ihmal edilmesi miimkiin degildir. Hukumetimiz de tekstil sektdriine 
gereken her tiirlii onemi vermektedir, vermeye de devam edecektir. 

Diinya ticareti sisteminde 2005 sonrasi yasanan gelismeler olumsuz etkilerini, oncelikli olarak, 
mukayeseli ustunliikler yasanmasi paralelinde, fiyat esnekliginin yiiksek oldugu ve rekabetin fiyat
lar iizerinde yogunlastigi sektorlerde hissettirmeye baslamistir. Hukumetimiz esasen sektoriin mese-
lelerine vakif olup yakm bir diyalog surdurmiistur sektor yetkilileriyle. 

ALI RIZA ERTEMUR (Denizli) - Ne yapmi§tir Sayin Bakanim? Ne yapilmi§tir bugune kadar? 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - Anlatryorum. 
Bu gergevede, sektoriin sorunlanna iliskin, 27 Mart 2008 tarihinde, genis katihmh, Ekonomik 

Sorunlan Degerlendirme Kurulu toplantisinda sorunlar masaya yatirilmi§ ve sektor temsilcilerinin ta
lepleri alinmistir. 

ALI RIZA ERTEMUR (Denizli) - Bu surekli yapiliyor, fakat Denizli'ye gelince sonug yok! 
GEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - Bu gergevede, bakin, 5084 

sayih Yatinmlann ve istihdamin Tesvikiyle Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun 
kapsamina girmeyen yerlerde -bakin, girmeyen yerlerde- tekstil, hazir giyim, deri ve deri urunleri sek-
tdrlerinde faaliyet gosteren mevcut isletmelere, uluslararasi rekabetgi konumumuzun devam ettiril-
mesini saglamak maksadiyla, gegici bir siire igin -bu da iki yil siireyle- enerji ve sigorta prim destegi 
verilmesi kararlastinlmi§tir. 
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Ikinci husus: Surdurulebilir rekabet §artlanni saglayacak tekstil, konfeksiyon ve hazir giyim, 
deri bolgesel kumelerinin kurulmasiyla ilgili gahsmalann hizlandinlmasi gergeklestirilmistir. 

Pamuk uretiminin artinlmasi igin destekleme prim sisteminin iyilestirilmesi ve verimlilik ted-
birlerinin ahnmasi kararla§tirilmi§, Eximbank imkanlanmn gelistirilmesi ve giimriik vergilerinin -di-
§andan gelen, ihracati nispeten kesilen- yukseltilmesi... 

ALI RIZA ERTEMUR (Denizli) - Sayin Bakan, Denizli'deki fabrikalar niye kapamyor o 
zaman? 

CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - ... ve dahilde isleme rejimi-
nin Tiirkiye'de yeterli miktarda uretilen ara mallar igin milli ekonomik gikarlan gozetecek sekilde re-
vize edilmesi, ayrica du§iik kiymet ve yanh§ beyanh ithalatin onlenmesi ve sektor ithalatinin kayda 
ahnmasi, piyasayi gozetim, denetim sisteminin etkinle§tirilmesi seklindeki talepleri Ekonomik So
runlan Degeriendirme Kurulu toplantisinda dile getirilmi? ve neticede Hiikumetimiz tekstil, hazir 
giyim ve deri sektoriiniin ya§adigi sorunlann goziimiine yonelik doniisiimiin ana eksenlerinin olus-
turacagi kisaca "3D" ile adlandirdigimiz "Degi§im-D6nu§iim-Destek" olarak adlandinlan sektor stra
teji sini... 

ALI RIZA ERTEMUR (Denizli) - Saym Bakamm, yanhs. bilgi vermi§ler size. 

CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - ...kamu ve ozel kesimin 
geni§ katihmiyla yogun bir gahsmaya hazirlamistir. Degisim doniisiim sureci, sektoriin fiyat-maliyet 
rekabetinden ziyade kalitenin rekabeti belirledigi, yuksek kalitede moda, tasanm, marka ve bilgi 
bazh urunlerin iiretildigi ve satildigi bir yapiya doniisniesini igermektedir. 

Strateji, sektorlerin orta ve uzun vadede donu§umiinii saglayacak tedbirlerin yam sira, kisa va
dede de sektoriin nefes almasini saglayacak tedbirleri de ihtiva edilmekte olup, az once belirttigim 
iizere, sektoriin sorun olarak gundeme getirdigi hususlarda da 5084 sayili Kanun kapsamindaki 
"Bolge gozetilmeksizin tiim sektore tesmil edilmesi harig" taniminda sorunlara goziim olacak ted
birler getirilmistir. 

ALI RIZA ERTEMUR (Denizli) - Denizli'ye var mi te§vik Sayin Bakamm, Denizli'ye var mi? 

CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - Onu izah edecegim. 

AKIF AKKUS (Mersin) - Mersin'e var mi Mersin'e? 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - Bu tedbirler, kisaca, fiziki 

ve finansal altyapimn gelistirilmesi, insan kaynaklari, uretim altyapismm giiglendirilmesi, i§letme 
kapasitelerinin desteklenmesi, maliyetlerin azaltilmasi alanlarinda gelistirilmi§tir. Bu tedbirlerin, 
bakin, hayata gegirilmesi igin yirmi sekiz adet eylem plani hazirlanmi§tir. 

ALI RIZA ERTEMUR (Denizli) - Hani nerede? 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - Bakm, tedbirlerin izlenmesi 

ve gerektiginde... 
ALI RIZA ERTEMUR (Denizli) - "Tasiyin fabrikayi." diyorsunuz. Nasil ta§iyacaklar? 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - ...yeni tedbirlerin ahnmasi 

gayesiyle kamu ve ozel sektoriin butiin taraflanni kapsayan dinamik bir mekanizma olu§turulmu§-
tur. Kendi basjmiza karar almiyoruz, bu ozel sektoriin temsilcileriyle birlikte ortak karar ahyoruz. Ni
tekim strateji, sektorde rekabet giicunii artirmayi ve d6nii§iimu yonetmeyi hedeflemektedir. 
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Donusumun yonetiminde basanmn saglanmasi, surecin izlenmesi, degerlendirilmesi ve gerek-
tiginde ilave tedbirlerin ahnmasryla mumkun olacaktir. Surecin izlenmesi, raporlanmasi, yonlendi
rilmesi gayesiyle izleme ve degeriendirme komitesi kurulmu§ olup, komite eylem planini ve sektorii 
takip ederek sonuglan degerlendirip ahnmasi gereken tedbirler hakkinda Ekonomik Sorunlan De
geriendirme Kurulu, ekonomik degeriendirme toplantisi gibi platformlarda ve kamunun karar me-
kanizmalannda tavsiyeler olusturacak ve bu tavsiyeler de yururluge girecektir. 

ALi RIZA ERTEMUR (Denizli) - Sayin Bakamm, alti yildir bunu bekliyoruz biz, alti yildir. 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - Bakm, Denizli'yle ilgili de 

sunu soyleyeyim: Denizli'ye ben sahsen daha once gittim ve orada koordinasyon toplantisi dayapa-
rak -Denizli milletvekilleri burada- Bakanhgimla alakah oradaki... 

ALI RIZA ERTEMUR (Denizli) - Sayin milletvekilim gok iyi bilir! 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) -...asagi yukan biitiin isleri 

yonlendirdik, hizlandirdik. Bunu siz de biliyorsunuz Sayin Vekilim. 
Ayrica bakin bu yetmedi, diger bakanlanmiz da gidiyor. Misal olarak: Bu hafta sonunda Sanayi 

ve Ticaret Bakanimiz Denizli'ye giderek sektor temsilcileriyle oturacak, meseleleri masaya yatira-
cak; bu bir. Onumiizdeki hafta Ba§bakan Yardimcimiz Nazim Ekren Beyefendi yine Denizli'ye gi
derek Denizli'deki meseleleri masaya yatiracak. 

Ben Denizli'yi gok iyi biliyorum. Ciinkii benim babam da manifatura, tuhafiye, konfeksiyon, 
hazir giyimle i§tigal eden bir esnafti, dolayisiyla Denizli'den de mal ahrdik. IstanbuPda, Denizli'de 
tekstil sanayisiyle alakah gok sayida dostlanmiz var, onlarla da temas halindeyiz. Ben her ne kadar 
dogrudan, direkt bu konuyia muhatap bir bakan degilsem de, Denizli ve tekstil sektoruyle olan ala-
kamdan dolayi yakinen alakadar olacagim. Meseleleri -tabii ekonomik kriz ortada- en ucuz sekilde, 
en diisiik maliyetle hep beraber atlatmamn ve gegistirmenin gayretini yasayacagiz Sayin Vekilim. 
Bunu, diinyadaki ekonomik sikintiyi siz de biliyorsunuz. 

Simdi, miisaadenizle, bir de -Sayin Milletvekili Hasip Kaplan Sirnak'la ilgili birtakim sorunlan 
dile getirdi- ben sunu ifade edeyim: Bakin, $irnak iline ve o bolgeye yapilan yatinmlari liitfen geg-
mi§ donemle bir mukayese edin. Sadece benim Bakanhgimin bu sene §irnak'a yaptigi yatinm 35-40 
trilyon, yani 35-40 milyon YTL. Yani, esasen bakin, §irnak iliyle ilgili igme suyu problemi vardi. Mil
letvekilleri gegen donem dile getirmisti. Ben de DSI Genel Miidiiriiydiim. Orada biliyorsunuz komiir 
ocaklan agildigi igin Sirnak igme suyunda problem vardi. Sayin Ba§bakammiz talimat verdi. Her ne 
kadar §irnak'in niifusu o tarihte 1053 sayih Kanun'a gore DSI'nin miikellefiyetinde degildiyse de, 
Saym Ba§bakanimiz "Projeyi bir an once yaptir, 1053 sayih Kanun'u degistiririz, §irnak'in da pro-
jesini Devlet Su isleri, Hukumetimiz yapsin." diye talimat verdi. Biz daha kanun gikmadan, gegen 
sene 1053 sayih Kanun'da degisiklik yapilmadan, niifus kriterine bakmadan, $irnak ilimizin proje-
lerini yildinm hiziyla yaptik. Projeyi bizzat ben kendim takip ettim, bizzat ilgilendim. Ciinkii ger
gekten gok uzak bir mesafeden, yaklasik 48.738 metre uzaktan bir kaynak suyunu Sirnak'a 
getirmek... Sadece $irnak degil, Balveren, Gegitboyu, §enoba ve Yeni Hilal'e de su vermek maksa
diyla projeyi bitirdik, ihaleyi de yaptik ve merkezi yonetim biitgesinden, Degerli Milletvekilim, bakin 
Sirnak igin, igme suyu igin sadece yil basinda merkezi yonetim biitgesinden 4 milyon YTL aynl-
misti; biz, Basbakanimiz Diyarbakir'da GAP'la ilgili paketi agtiktan sonra §irnak'a sadece igme suyu 
igin 20 trilyon ilave gonderdik, digerlerini soylemiyorum. Dolayisiyla, miiteahhide talimat verdik 
"para sikintisi yoktur, 2009 yih sonunda bitecek olan bu projeyi, gerekirse gece gundiiz gah§arak bu 
sene bitir" talimatini verdik. Bunu siz de biliyorsunuz. 
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Bunun disinda taskin koruma, Cizre ilcesi merkezi, Silopi Celali Deresi, aynca ozellikle vekil-
lerimizin, o bolgedeki belediye ba§kanlannin talep ettigi Kasrik beldesi taskin koruma, Uludere, Bu-
lakbasj beldesi ta§km korumalannin da projesini bitirdik, onlann da bir an once ihale edilip insaata 
baslamasi talimatini verdim. Aynca Cizre Baraji, evet Ihsu Barajl'nm mansabinda. Fakat bildiginiz 
gibi Cizre Baraji o bolgeye hayat verecek, Cizre'deki bu ovalan sulayacak olan, biiyiik olgiide hem 
enerji hem de sulama maksath gok onemli bir baraj. Bunu da insallah, Su Kullanim Hakki Anlasmasi 
Yonetmeligi gergevesinde kisa zamanda bitirecegiz, onun proje gahsmalan devam ediyor. 

Aynca, sizin bahsettiginiz bentler veya barajlar var. Bu barajlar sadece baraj degildir, oncelikle 
baraj kismi ihale edilmi§tir, fakat bunlar tamamen elektrik uretim maksadina matuftur, akabinde, ba-
rajlar bittigi zaman hidroelektrik santraller de kurulacaktir. Hizh olmasi agisindan biz once baraj gov-
delerini, barajla ilgili miitemmim ciizleri ihale ettik, hidroelektrik santralleri bilahare 
gergeklestirecegiz. Yani, §unu ozetle soylemek istiyorum: Hastanesinden tutun okuluna kadar, iini-
versitesine kadar, Hukumetimiz Sirnak'a gerekli her tiirlii destegi vermeye devam edecektir. Ben de 
Cevre ve Orman Bakani olarak Sirnak'in meselesiyle yakindan ilgileniyorum, herhangi bir yapila
cak husus varsa, agaglandirma, gevre, su, baraj, igme suyu temini konusunda her tiirlii destegi ver
meye hazinz, onu ozellikle belirteyim. 

Bir de Sayin Milletvekilimiz Ahmet Orhan Bey'e de -surem az kaldi ama- kisaca cevap vere-
yim. Tabii ki Manisa'daki iiziim iireticilerinin sorunlanni biliyoruz. Ozellikle bu senenin kurak geg
mesi -tabii takdir buyurursunuz- ve yagisjarin da beklenenden once gelmesiyle kuruma islemleri 
gergeklesmedi. Yani, bu kurakhktan ve yagislann eyliil ayinda birdenbire gelmesinden gelen birta
kim problemler var. 

AKIF AKKUS (Mersin) - iyi ki kuraklik geldi Sayin Bakan! 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - Ancak tabii siz de biliyor-

sunuz ki biz Manisa'ya biiyuk yatinmlar gergeklestiriyoruz, yapmaya devam edecegiz. 

Gordes Barajl'ni bu sene bitirdigimizi daha once soylemistim. 
OSMAN DURMUS (Kinkkale) - Uziimii soyle! 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - Gdrdes'le ilgili bilgi ver-

meyecegim. 

Sulama projesiyle ilgili, yap-islet-devret veyahut da baska usullerle sulama projesini yapaca-
giz. Aynca, alti adet taskin koruma tesisine 2008 yih basinda 1,5 trilyon ayirmistik, onu ilave ode-
neklerle yakla§ik 3 trilyona, yani 3 milyon YTL'ye gikardik, onlan da biiyiik olgiide bitirecegiz. 

Aynca, Koseler Yunt Dagi Goleti'ni bitirdik. Bu sene de insallah, 2008 yihnda -size bir miijde 
vereyim- Manisa Kirkagag Baku Gdleti ve sulamasimn projesi bitti, onun da ihalesini 2008 yih so
nunda gergeklestirecegiz. 

AHMET ORHAN (Manisa) - Saym Bakamm, iiziim ureticilerine miijde veremiyor muyuz? 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - Yani ozellikle tabii ki iiziim 

iireticileriyle ilgili konuyu Mecliste gundeme getirdiniz. Zaten Tanm ve Koyisleri Bakanhgimiz me
sele uzerinde gahsiyor. Diger ureticiler gibi koylulerimize, giftgilerimize verdigimiz her tiirlii destek 
elbette iiziim iireticilerine de verilecektir. 

RAMAZAN KERiM OZKAN (Burdur) - Sayin Bakan, biber, domates, kavun, karpuz tarlada 
kaldi. 
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OSMAN DURMU$ (Kinkkale) - Sayin Bakan tiziimu kurutamadi ama bagi kurutacak. 

CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Devamla) - Ben bu duygularla hepinizi 
tekrar saygiyla selamhyorum efendim. Sag olun. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkiir ediyoruz Sayin Eroglu. 

Sayin milletvekilleri, gundeme geciyoruz. 

Ba§kanhgin Genel Kurula sunuslan vardir. 

Sozlii soru onergelerinin geri alinmasina dair tezkere vardir, okutuyorum: 

V - B A § K A N L I G I N G E N E L K U R U L A S U N U $ L A R I 

A) ONERGELER 

I.- Tokat Milletvekili Resat Dogru 'nun (6/838, 6/842, 6/845, 6/870) esas numarali sozlii soru-
larini geri aldigina iliskin onergesi (4/86) 

Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina 

Giindemin sozlii sorular kisminin 375, 378, 381 ve 406 nci siralannda yer alan 6/838, 842, 845 
ve 870 esas numarali sozlii soru onergelerimi geri cekiyorum. 

Geregini saygilanmla arz ederim. 

Resat Dogru 

Tokat 

BASKAN - Sozlii soru onergeleri geri verilmistir. 

Komisyondan istifa tezkeresi vardir, okutuyorum: 

2.- Kirklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Anayasa Komisyonu iiyeliginden cekildigine iliskin 
onergesi (4/87) 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Anayasa Komisyonu tiyeligimden istifa ediyorum. Bilgilerinize arz ederim. 

Turgut Dibek 

Kirklareli 

BA§KAN - Bilgilerinize sunulmustur. 

Meclis arastirmasi agilmasina iliskin iki onerge vardir. 

ilk onergeyi okutuyorum: 

B) MECLIS ARASTIRMASI ONERGELERI 

I.- Sirnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 milletvekilinin, enerji politikasi konusunda Meclis 
arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/268) 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Ulkemizde sik sik tartisilan, di$a bagimh hale gelen enerji politikalannin arastirilmasi, enerji ve 
giivenlik konulannda gerekli gahsmalann yapilmasi, gevreye etkileri igin Anayasa'nin 98'nci, ig Tii-
ziik'iin 104 ve 105'inci maddeleri uyannca bir Meclis arastirmasi igin geregini arz ve talep ederiz. 

1) Hasip Kaplan (§irnak) 

2) Ahmet Tiirk (Mardin) 
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Ulkelerin toplumsal ve ekonomik gelisimlerinin siiriikleyici unsurlanmn basinda enerji gel
mektedir. Enerji, giinliik yasamimizin ve iiretimimizin en onemli girdilerinden birisidir. Bu nedenle, 
ulkenin ve enerji sektorunun ydnetimini ustlenenler toplumun ve ekonominin gereksinim duydugu 
enerjiyi yeterli, kaliteli, surekli, dusiik maliyetli ve gevre ile uyumlu bir sekilde sunmak yiikumliilu-
giindedirler. Aynca, ulkenin enerji arz guvenligi agisindan da bu kaynaklari gesitlendirmek zorun-
dadirlar. 

Ulkemizde oncelikli biitiin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklan tespit edilerek (gevre kosul
lan da goz onunde bulundurularak) tuketime sunulmasim amaglayan, enerji kaynagi ve kaynak ulke 
gesitlemesi dzelligini gdzeten, disa bagimhhgimn sakmcalarim iilke igi dnlemlerle ve stratejilerle en 
aza indirgeyen bir politikanm benimsenmesinde yarar vardir . 

Enerjinin kaliteli, ucuz, yeterli ve gevreyle uyumlu bir sekilde temini, tiim dunya ulkelerinin 
giindeminde olan bir konudur. Ulkemizde ise surdiiriilebilir kalkinma ve enerji konusunda uzun so-
luklu bir politika olusturulamami§tir. Cagdas medeniyetleri yakalama hedefi olan ve surduriilebilir 
bir gelisme ve buyume politikalanni benimseyen ulkemiz, dogru verilerden hareket ederek, ulkenin 
iginde bulundugu kosullan dikkate alarak, yerli ve yenilenebilir kaynaklara oncelik vererek, tekno-
lojik-ekonomik-sosyal-gevresel faktdrleri optimize eden bir enerji stratejisi, politikasi ve enerji arz-
talep dengesi olusturmak durumundadir. 
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3) Selahattin Demirtas (Diyarbakir) 

4) Fatma Kurtulan (Van) 

5) Emine Ayna (Mardin) 

6) Ayla Akat Ata (Batman) 

7) Sebahat Tuncel (istanbul) 

8) M. Nezir Karabas (Bitlis) 

9) Bengi Yildiz (Batman) 

10) Sim Sakik (Mus) 

11) M. Nuri Yaman (Mus) 

12) Ozdal Ucer (Van) 

13) Aysel Tugluk (Diyarbakir) 

14) Pervin Buldan (Igdir) 

15) Gultan Kisanak (Diyarbakir) 

16) Akin Birdal (Diyarbakir) 

17) ibrahim Binici (Sanhurfa) 

18) Sevahir Baymdir (Sirnak) 

19) Serafettin Halis (Tunceli) 

20) Osman Ozcelik (Siirt) 

21) Hamit Geylani (Hakkari) 

Gerekce: 
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Ulkemiz, toplam enerji tiiketiminin yaklasik dortte birini kendi 6z kaynaklanndan kalan kis-
mmi ise ithalat yoluyla kar§ilamaktadir. Enerji agigi ve disa bagimhhk 50 milyar dolan a§mi§ bu
lunmaktadir. Ulkemiz cok gesitli birincil enerji kaynaklanna sahip bir iilkedir. Ulkemizde 
ta§kdmiirii, linyit, bor, ham petrol, dogal gaz, uranyum ve toryum gibi fosil kaynak rezervleri ile hid
roelektrik, jeotermal, giine§, riizgar, dalga enerjisi gibi tiikenmez kaynak potansiyelleri bulunmak
tadir. 

Zengin kaynaklari olan iilkemizde yerli uretime gegilmedigi surece, "gegis enerjisi" politikalan 
di§a bagimhhk ve dogu bati arasinda boru hatlannin gegtigi bir koprii olma yakla§imi enerji agigini 
her gegen giin arttirmaktadir. Dogal gaz piyasasmda galisan sirketlerin dizayn edilmesi enerji iiretimi, 
kagagi, kullammi konusunda saghkli bir politikayi gelistirmemenin sonucu olarak 2008 yihnda dogal 
gaz, petrol ve elektrige defalarca yapilan ve yiizde yiizlere varan zamlarla ekonomi oiumsuz etki-
lenmi§ 2009 ki§im sogukta gegirme tehlikeleri ba§ gostermistir. 

59 ve 60'mci AK Parti Hiikumetleri ithal enerji uzerinde durarak ve enerjisinin biiyiik gogun-
lugunu Iran, Bakii-Ceyhan veya Kerkiikten petrol boru hatlanyla alarak, ulkemiz risk altina sokul-
mu§tur. Bir gun bu vanalann kapanabileceginin hesabi yapilmamistir. 

Hukumet bir yandan ithal enerji ile disa bagimhhgi geli?tirirken, diger yandan "yenilenebilir 
enerji kaynaklari" yerine gegis cografyasi politikasi uyguluyor. Ote yandan enerji agigini kapatmak 
igin de nukleer enerji santrallerine ba§vuruluyor. Halbuki nukleer enerji santrallerinin Tiirkiye'deki 
payi enerji uretiminde % 2'yi gegmiyor. Cevrecilerin duyarhhgi karsjsinda Ba§bakan "Ben gevreci-
lerin daniskasiyim" dese de, Sinop, Mersin, Firtina vadisi, Sirnak ve Allianoi'da birgok yerde nuk
leer ve komure dayah santralar yasam hakkim ve gevreyi tehdit ediyor. 

Yapilacak Ihsu baraji ile tarihi Hasankeyf, Cizre barajiyla da Alo Dino kalesi, Findik harabeleri, 
Fekayi Tayran camisi, Timur Pengeleri, Asur kuleleri gibi tarihi yerler sular altinda kalacak, dogal 
gevre binlerce yilhk tarih sulara gomulecek, ekolojik dengeler sarsilacaktir. 

iran'm zaman zaman vanalan kapatmasiyla karsjlasilan durum, Ortadogu'da siiren sava§ ve Kaf-
kaslarda patlak veren gerilimler her an boru hatlannm kapatilma riski oldugunu gosteriyor. Enerji
nin iilke giivenligiyle baglantisi dikkate ahndigi zaman, oniimuzdeki yillarda kulturel degerlerimizi 
ve gevreyi de koruyan enerji kaynaklanna yonelme konusunda yeni politikalann gelistirilmesi kagi-
mlmazdir. 

Kuzey Irak Kiirt yonetimi ile iyi iliskiler, yapilacak petrol aramalan, Kerkuk'te bansgil ve tarafsiz 
bir politika, Kiirt sorununun ban§gil demokratik goziimii, enerji sorununu da gozmeye katki suna-
caktir. 

Enerji konusunda ara§tirma yapilarak yeni bir planlamaya gidilmesi, ithal ve gegi§ enerjisi ye
rine kaynak enerjisi saglanmasi, ulkemizin dogal zenginliklerinin degerlendirilmesi, gevreye duyarli 
bir yaklasim riskleri azaltacak, enerji agiklanni kapatacak, ulkenin ekonomisine ve giivenligine ciddi 
katkilar sunacaktir. Bu nedenle Meclis arastirma komisyonu kurulmasinin yararh olacagini diisiinu-
yoruz. 

BASKAN - Bilgilerinize sunulmu§tur. 
Ikinci onerge be§ yiiz kelimeden fazla oldugu igin ozeti okunacaktir ancak tarn metni tutanak der-

gisinde yayinlanacaktir. 
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Simdi dnergenin dzetini okumyorum: 

2.- Diyarbakir Milletvekili Gultan Kisanak ve 20 milletvekilinin, Dogu ve Giineydogu Anadolu 
Bolgelerinde ortaya cikan orman yangmlanyla ilgili iddialarin arastirilarak alinmasi gereken on
lemlerin belirlenmesi amaciyla Meclis arastirmasi agilmasina iliskin onergesi (10/269) (x) 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanligma 

Dogu ve Giineydogu Bolgelerinde 2008 yili bahar aylanndan itibaren sik sik orman yanginlan 
gundeme gelmektedir. Yanginlann baslama sekli, sondiirme, sogutma gahsmalannin zamaninda ve 
yeterli duzeyde yapilmamasi, bolgenin yeniden agaclandmlmasinin, lslahinin ve iyilestirilmesinin ya
pilmamasi gibi konularda onemli iddialar gundeme gelmektedir. Bolgedeki yaygin kani, ormanlann 
"guvenlik" gerekcesiyle yakildigi ya da askeri operasyon sirasinda gikan yanginlara "guvenlik" ge-
rekgesiyle mudahale edilmesinin engellendigi ydniindedir. 

Bu iddialarin arastinlmasi amaciyla Anayasa'mn 98. TBMM igtiiziigii'niin 104. ve 105. mad
deleri geregince Meclis Arastirmasi agilmasi igin geregini arz ederiz. 

1) Gultan Ki§anak (Diyarbakir) 

2) Ahmet Tiirk (Mardin) 

3) Selahattin Demirtas (Diyarbakir) 

4) Fatma Kurtulan (Van) 

5) Emine Ayna (Mardin) 

6) Ayla Akat Ata (Batman) 

7) Sebahat Tuncel (istanbul) 

8) M. Nezir Karabas (Bitlis) 

9) Bengi Yildiz (Batman) 

10) Sim Sakik (Mus) 

11) M. Nuri Yaman (Mus) 

12) Ozdal tiger (Van) 

13) Aysel Tugluk (Diyarbakir) 

14) Pervin Buldan (Igdir) 

15) Akin Birdal (Diyarbakir) 

16) Ibrahim Binici (Sanhurfa) 

17) Hasip Kaplan (Sirnak) 

18) Sevahir Baymdir (Sirnak) 

19) Serafettin Halis (Tunceli) 

20) Osman Ozgelik (Siirt) 

21) Hamit Geylani (Hakkari) 

(x) (10/269) esas numarah Meclis Arastirmasi Onergesinin tam metni tutanaga eklidir. 
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Ozet 
Dogu ve Giineydogu Bolgelerinde 2008 yih bahar aylanndan itibaren sik sik orman yanginlan 

yasanmaktadir. Ormanlann guvenlik gerekcesiyle yakildigi iddialan, gecmis yillarda oldugu gibi 
yine gundeme gelmektedir. Yanginlann genellikle askeri operasyonlar sirasinda cikmasi bu iddialan 
giiclendirmektedir. Aynca yangina zamaninda ve yeterli duzeyde miidahale edilmemesi, sondiirme 
ve sogutma gahsmalannin yapilmamasi, halkin orman yanginlanni sondiirme cabalarmin engellen-
mesi de bu iddialan desteklemektedir. 

Basina yansiyan ve bolge halkmdan edinilen bilgilere gore 2008 yih igerisinde asagida sirala-
nan yerlerde orman ve mera yanginlan yasanmistir: 

1. Tunceli ili Mazgirt ilgesi kirsah, Cigekli, Kocakdy koyleri, Hozat, Ovacik ilgeleri ve Nazi-
miye'ye bagh Dalhbahge, Asagidoluca koylerinde onnan kesimi ve yangim, 

2. Siirt ili Eruh ilgesi, Giinesli, Kelekgi, Gaziler koyleri, 
3. Elazig ili Karakogan ilgesi, 

4. Batman ili Hasankeyf, Sason ve Kozluk ilgelerinde, Palamut, Giinesli, Karamese, Kegili koy
leri ve Koyunlu mezralannda, 

5. Mardin ili Savur ilgesi Yesilalan, Durusu koyleri; Siirgiicii Beldesi, Ihsu, Dilan koyleri; Nu-
saybin ilgesi kirsal ormanlik alaninda ve Eski Hisar Koyii yakinlannda, 

6. Bingol ili Geng, Yayladere, Kigi, Yedisu ilgeleri, Akdogan, Doganh koyleri, 

7. Sirnak ili Cizre ilgesi ormanlik ve gahhk alani, Cevizdiizii Koyii, 
8. Hakkari ili Cukurca ve Semdinli ilgesine bagh ormanlik alan, 
9. Bitlis ili Karhbag Koyii ormanlik alani, 
10. Diyarbakir ili Kulp, Hani, Silvan, Lice, Hazro, Kocakdy ilgeleri ormanlik alaninda, Ergegit, 

Dolapdere, Ugdamlar, Yolgati, Senlik, Dagcilar, Yukan Turhalh Hedik koyleri, Akgapinar ve Kurnak 
mezrasmda gikan yanginlara da miidahale edilmemistir. 

iHD Diyarbakir Subesi'nin 22.07.2008 tarihli "Dogu ve Giineydogu Bolgesel insan Haklan Ra-
poru"nda, yalmzca Haziran ayinda 22 alanda orman yangim giktigi, yangina zamaninda ve yeterli mii
dahale yapilmadigi, halkin miidahalesine de genellikle izin verilmedigi belirtilmistir. 

Son olarak Diyarbakir'm Dicle ilgesine bagh Kirkpinar (Heridan), Kursunlu (Prijman) ve Kayas 
(Tonegra) koyleri gevresinde bulunan ormanlik alan, 07.09.2008 tarihinde yapilan operasyon sirasinda 
atese verilmistir. Soz konusu bolgede yaklasik 20 ayn noktada gikan orman yanginina yetkililerle ya
pilan tiim gdriismelere ragmen ancak uguncu giiniinde kismi bir miidahale yapilmistir. 

Bolgedeki ormanlann genellikle zor tutusan ve yavas yanan mese agaglanndan olusmasi ve or
manlann fazla sik olmamasi, yanginlann yerlesim yerlerine sigramasim dnlemi§, can kaybi yasan-
mamistir. Ancak 2008 yih igerisinde gikan yanginlarda gok genis ormanlik alanlar tahrip olmustur. 

Yorede yaygin olan kam, ormanlann guvenlik gerekgesiyle yakildigi yoniindedir. Yanginlann ge
nellikle askeri operasyonlar sirasinda gikmasi dikkat gekicidir. Yanginlara uzun siire mudahale edilme
mesi ve yore halkinin yanginlan sondiirme gabalannin engellenmesi de bu iddialan giiglendirmektedir. 

Dogu ve Giineydogu Bolgeleri endemik tiirleri, zengin flora ve faunasiyla dogal zenginligimiz 
ve varhgimizdir. Tiirkiye meralarinin % 30'undan fazlasina sahip olan bolge, hayvansal uretim ile 
ekonomik olarak da ciddi bir kaynaktir. Bir yil igerisinde sayilan yiizlerle ifade edilen bu yangmlarla 
doga yok olmaktadir. 
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Yerkurenin ekolojik dengesini en oiumsuz etkileyen faktorlerin basinda orman yanginlan gelmekte
dir. Kamu vicdamni rahatsiz eden, ekolojik dengeyi yok eden, yore halkini ekonomik olarak zor durumda 
birakan, bolgedeki orman yanginlannin arastmlmasi, tahribatin boyutlannin ortaya cikartilmasi ve so-
rumlulann tespit edilmesi amaciyla, Anayasa'nin 98. ictiizugun 104 ve 105. maddeleri geregince Meclis 
Ara§urma Komisyonu kurularak, konunun tiim boyutlanyla arasUnlmasim saygilanmizla arz ederiz. 

BASKAN - Bilgilerinize sunulmu§tur. 
Onergeler giindemdeki yerini alacak ve Meclis arastirmasi acihp acilmamasi konusundaki on go

riismeler sirasi geldiginde yapilacaktir. 
Giindemin "Ozel Giindemde Yer Alacak Isler" kismina geciyoruz. 
Bu kismm 1 'inci sirasinda yer alan, kuresel lsinmamn etkileri ve su kaynaklannin siirduriilebi

lir yonetimi konusunda Anayasa'nin 98'inci, ic Tiiziik'iin 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 gorii§meye kaldigimiz yerden devam edecegiz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLIFLERi ILE KOMISYONLARDAN 
GELEN DIGER ISLER 

A) KOMISYONLARDAN GELEN DIGER 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 
Sandir ve 22 Milletvekilinin, Konya Milletvekili Ozkan Oksiiz ve 21 Milletvekilinin, Usak 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 Milletve
kilinin, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 32 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Mil
letvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Riza Ozturk ve 24 Milletvekilinin, Kuresel lsinmamn Etkileri ve Su 
Kaynaklannin Surdurulebilir Yonetimi Konusunda 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) 

BASKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmistir. 
Simdi giindemin "Secim" kismma geciyoruz. 

VII.- SECIMLER 
A) KOMISYONLARDA ACIK BULUNAN UYELIKLERE SECIM 

I.- Adalet Komisyonunda agik bulunan iiyelige segim 

BASKAN - Adalet Komisyonunda bo§ bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna diisen 1 
iiyelik icin Kirklareli Milletvekili Turgut Dibek aday gosterilmistir. 

Oylanmza sunuyorum... 
K. KEMAL ANADOL (Izmir) - Karar yeter sayisi... 
BASKAN - Karar yeter sayisi arayacagim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayisi yoktur. 
Birle§ime on bes dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.10 
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U C U N C U O T U R U M 

A c i l m a Saat i : 16.32 

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

K A T I P U Y E L E R : Fatos G U R K A N (Adana ) , H a r u n T U F E K C I ( K o n y a ) • 
BA$KAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Buyiik Millet Meclisinin 4'iincii Birlesiminin Uguncu 

Omrumunu agiyorum. 
Biraz once yapilan oylamada karar yeter sayisi bulunamamisti. 
Adalet Komisyonunda bos bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna diisen 1 uyelik igin 

Kirklareli Milletvekili Turgut Dibek aday gosterilmisti. 
$imdi tekrar oylarmiza sunacagim ve karar yeter sayisi arayacagim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
2.- Anayasa Komisyonunda agik bulunan iiyelige segim 

BASKAN - Anayasa Komisyonunda bos bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna diisen 
1 uyelik icin Mersin Milletvekili isa Gok aday gdsterilmistir. 

Oylarmiza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Gundemin... 

OKTAY VURAL (izmir) - Sayin Baskan... 
BASKAN - Gok affedersiniz. 

Bu secimle ilgili Sayin Oktay Vural'in kisa bir aciklamasi olacaktir. 
Sayin Vural buyurunuz. 
iki dakika siire veriyorum. 

V I I I . - A G I K L A M A L A R 

I.- MHP Grubu Baskan Vekili Izmir Milletvekili Oktay Vural, AB Uyum Komisyonu Baskani 
Yasar Yakis 'in, 8 Eyliil 2008 tarihinde Danimarka Biiyiikelgisiyle yaptigi goriismede partilerini ya-
bancilara sikayet etmesi nedeniyle, gerekli uyarinin yapilmasi ve Komisyonun gorev suresinin dol-
masi sebebiyle yetkisiz kaldigi igin gerekli islemlerin Baskanlikga yurutiilmesi gerektigine iliskin 
agiklamasi 

OKTAY VURAL (izmir) - Evet, te?ekkiir ediyorum Sayin Baskamm. 
Tabii, iki konuyu vurgulamak istiyorum: 
Birincisi, Turkiye Buyiik Millet Meclisi AB Uyum Komisyonu Ba§kam Sayin Yasar Yakis, bu 

Komisyon sifatiyla yaptigi goriismelerde, 8 Eyliil 2008 tarihinde Danimarka Biiyiikelgisiyle yaptigi 
goriismede, maalesef partimizi mesnetsiz iddialarla yabancilara sikayet etme yolunu segmistir. Bunu 
Turkiye Buyiik Millet Meclisi uluslararasi komisyon baskanina yakistiramiyoruz. Dolayisiyla, bu 
konuda Sayin Komisyon Baskanimiza giivenimiz kalmami§tir. Boyle bir konuda Milliyetgi Hareket 
Partisini mesnetsiz iddialarla yabancilara sikayet etme, Turkiye Buyiik Millet Meclisinin uluslar
arasi komisyonlannin geleneginde yoktur. Bu konuda gerekli uyanmn, yine ig Tuzuk'umuziin 
14'iincu maddesine gore Baskanhgin denetlemek durumunda oldugu komisyon baskanina iletilmesi. 
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Diger taraftan, bu Komisyon Baskamnm temsil yetkisi de kalmami§tir. Bilindigi gibi kanuna 
gore iki yasama ydi igin secilir. Dolayisiyla bu Komisyon Ba§kammn, eger varsa yurt disina gitme-
siyle ilgili islemlerini ertelemesi, yeni bir segim yapilip, yeni komisyon olusup yeni ba§kan olu§tuk-
tan sonra bu konuda temsilin gergekle?mesi gerektigini dii§iiniiyoruz. Su anda bu Komisyon Baskani 
yetkisiz bir ?ekilde, segimsiz bir sekilde Komisyonu temsil etmektedir. 

Bu bakimdan gerekli islemlerin Ba§kanlik tarafindan yurutiilmesini arz ederim. 
BA$KAN - Tesekkur ederiz. 
Geregini dikkate almaya galisacagiz. 
NURETTiN CANIKLi (Giresun) - Sayin Baskan, yerimden kisa bir agiklama yapabilir miyim. 
BA$KAN - Buyurun efendim. 
2- AK PARTI Grubu Baskan Vekili Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Izmir Milletvekili Oktay Vu

ral 'in konusmasinda itham ettigi Komisyon Baskaninin gorev nedeniyle yurt disinda olduguna ve kendisi-
nin bulundugu bir oturumda bu konunun konusulmasinin uygun olacagina; komisyonlarin ve Baskanhk 
Divaninin gorev siireleriyle ilgili sorunun daha once yapilan diizenlemeyle halledildigine iliskin aciklamasi 

NURETTIN CANIKLi (Giresun) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 

Sayin Vural'in biraz once belirttigi husus tabii bizim ve arkadaslanmizin, Meclisin di?inda, bil-
gisi disinda bir husus ve en onemlisi itham edilen Komisyon Baskani arkadasimiz §u anda burada 
degil, bu gorev nedeniyle yurt disinda. Bu itibarla, boyle bir suglamanin ya da iddianin arkadasjmizin 
bulundugu bir oturumda yapilmasinin daha uygun olacagini ve daha §ik olacagini ben dusunuyorum. 

Ayrica, ilgili Komisyon Baskaniyla, yasama ddnemiyle ilgili tartisnialann ortadan kaldinldigim 
ve buna iliskin duzenlemelerin yapildigini hepimiz biliyoruz. Ayni husus Meclis Baskanhk Diva-
myla ilgili tartisma konusunda da vardi, o gergevede biitiin bunlar halledildi. 

Dolayisiyla, buradan yola gikarak bu konularda bir tarti§ma agmanin agikgasi Ig Tiiziik'e ve 
Meclis gahsma sistemine uygun olmadigim du§iiniiyorum. 

Tesekkiir ederim Sayin Ba§kamm. 
BA$KAN - Tesekkur ediyoruz efendim. 

Bu konu Ba§kanhgimizca degerlendirilecektir. 
Giindemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diger isler" kismina gegiyoruz. 

1 'inci sirada yer alan, Hatay Milletvekili Mustafa Ozturk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yihnda is
tanbul $ehrinde Yapilacak Besinci Diinya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi Ka
nununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Cevre ile Plan ve Biitge Komisyonu 
Raporu'nun goriismelerine kaldigimiz yerde edecegiz. 

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 ( D e v a m ) 

B) KANUN TASARI VE TEKLIFLERi 

1,-Hatay Milletvekili Mustafa Ozturk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yihnda istanbul Sehrinde Yapilacak 
Besinci Diinya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi Kanununa Bir Gecici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Gevre ile Plan ve Biitge Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayisi: 214) (x) 

(x) 214 S. Sayih Basmayazi 8/10/2008 tarihli 3 uncu Birlesim Tutanagina eklidir. 
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BASKAN - Komisyon? Burada. 

Hukumet? Burada. 

Gegen birlesimde teklifin tumii uzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma yapilan konusma 
tamamlanmisti. 

Simdi, soz sirasi Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Manisa Milletvekili Sayin Mustafa 
Enoz'e aittir. 

Buyurunuz Sayin Endz. (MHP siralanndan alkislar) 

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA ENOZ (Manisa) - Tesekkur ederim. 

Sayin Baskamm, degerli milletvekilleri; oncelikle diin Diyarbakir'da bdlucii teror drgiitiince ya
pilan menfur saldinda sehit olan guvenlik gorevlilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve 
yuce Tiirk milletine bassaghgi diliyorum. 

Degerli milletvekilleri, 214 sira sayih istanbul Sehrinde Yapilacak Besinci Diinya Su Forumu
nun Organizasyonuyla ilgili kanun teklifi uzerine Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina soz almis 
bulunuyorum. Yiice heyeti saygiyla selamlanm. 

Degerli milletvekilleri, hayatin vazgegilmez bir unsuru olan su, yerine baska bir madde ikame 
edilemeyen dogal bir kaynaktir. Su toplumsal bir deger olarak diisiiniilerek, saghkh suya ulasmak her 
Seyden once temel bir insan hakki olarak degerlendirilmelidir. 

Gunumiiz diinyasinda sosyal ve ekonomik faaliyetlerin siirmesi, buyiik olgiide yeterli su arzina 
sahip olmaya baghdir. Su, insanlann ekonomik faaliyetlerine kaynakhk etme ozelligiyle uluslann 
devamhhgi igin hayati bir kaynaktir. insan hayatimn vazgegilmezi olan suyun kullanimma iliskin re
kabet giderek artmaktadir. Su kaynaklannin gelistirilmesi, ekonomik iiretkenlik ve sosyal refaha dog
rudan katki yapmaktadir. 

Diinyadaki su kaynaklannin daha etkin ve verimli yonetimi amaciyla Diinya Su Konseyi ve Kii
resel Su Ortakhgi gibi uluslararasi birtakim sivil toplum kuruluslan kurulmustur. Bu kuruluslar suyla 
ilgili sorunlara yonelik ilgiyi artirmaya, ilgili aktdrler arasinda ortakliklar kurulmasina, ulusal, bol
gesel ve yerel diizeyde su kaynaklan ydnetimine iliskin faaliyetlerin gergeklesmesine yonelik gahs-
malarda bulunmaktadirlar. 

Diinya Su Konseyi 22 Mart 1996 yihnda Fransa'nin Marsilya kentinde kurulmus olup siyaset disi 
bir sivil toplum kurulusudur. Konsey, su konulanna yonelik olarak yaptigi gahsmalarda bagimsiz ve 
tarafsiz hizmet vermektedir. 

Cesitli iilkelerin kamu ve ozel kuruluslanndan iig yiize yakm iiyesi olan Diinya Su Konseyine, 
ulkemiz 1998 yihnda iiye olmustur. 15-20 bin kisinin katihmiyla gergeklestirilen konsey toplantila-
nmn ulkemizde iyi bir organizasyonla gergekle§tirilmesini arzu etmekteyiz. 

Degerli milletvekilleri, yasamin kaynagi olan su, bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda ve tiim canh 
organizmalardaki temel maddedir. Dunya niifusunun 6 milyara ulasmasi su tiiketimini dogal olarak 
artirmistir. Su tuketiminde bu artisin diger nedeni de sanayilesmis ulkelerde kisi basina diisen su tii
ketiminin artmis olmasidir. Gelismis ulkelerde sahsi ihtiyaglar igin kullamlan su miktan yilhk 1.200 
metrekup iken gelismekte olan iilkelerde bu rakam ortalama 520 metrekiiptiir. Diinya Saglik Teski-
latinin verilerine gore uguncu diinya iilkelerindeki hastahklann yiizde 80'i saghksiz ve yetersiz su kul-
lanimindan kaynaklanmaktadir. Yilda 2 milyar insan bu hastahklardan birisine yakalanmakta ve 
milyonlarca insan bu hastahklar sonucu hayatini kaybetmektedir. Dolayisiyla, gelecekte savaslann 
su yiiziinden gikacagi tahminlerini pek de yabana atmamak gerekmektedir. 

- 1 6 7 -



T B M M B : 4 9 . 10 . 2008 0 : 3 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; uzmanlar kuresel lsinmaya bagli olarak gegtigimiz yiiz
yilda kar orttisii ve buzul boyutlannda ktigtilmeler yasandigini belirtmektedirler. Oniimiizdeki sii-
regte lsinmaya bagh olarak okyanus sulanmn biraz lsinmasiyla birlikte dag buzullanmn ve 
kutuplardaki buz orttistintin erimeye devam edecegi ve bunun da deniz seviyelerinde yiikselmelere 
neden olacagi ileri siirtilmektedir. Uzmanlar, lsmmayla birlikte okyanus ve denizlerden daha fazla su 
buharla§acagim belirtmektedirler. Bunun yam sira, sert ve devamh riizgarlann suyun daha hizh bir 
§ekilde buharla§masina yol acacagi, bu durumun da bazi bolgelerin eskisinden daha kurak olmasina 
sebep olacagi belirtilmektedir. 

Kiiresel lsmmada ulkemiz risk grubu ulkeler arasinda yer almaktadir. Uzmanlar kuresel lsm-
manin ulkemizin ozellikle su kaynaklannin zayiflamasi, orman yanginlan, kurakhk ve gollesme ile 
bunlara bagh ekolojik bozulmalar gibi olumsuzluklardan etkilenecegini belirtmektedirler. Diinyamn 
ortalama yiizey sicakhgi 15 derece olup gegtigimiz yiizyilda bu sicakhgin 0,6 derecelik bir arti§ gos
terdigi belirlenmistir. Kitalar uzerindeki sicakhk okyanuslar ve denizlere oranla daha fazla artmistir. 

Degerli milletvekilleri, diinyamizda meydana gelmekte olan iklim degisikliginin olu§turacagi za
rarlar goz oniine alindiginda iklim degisikligi ile miicadele, degisen iklim sartlanna uyum saglan-
masindan ve zararlannin karsjlanmasindan tiim ulkeler sorumludur. Sorumlulugun paylasjlmasina 
yonelik prensiplerin ise uluslararasi seviyede kararlastinlmasi gerekmektedir. 

Iklim degisikligi sorununa mevcut ve gegmi§ sera gazi emisyonlan sebep olmaktadir. Bu ne
denle her bir ulkenin iklim degisikligi sorunundaki sorumlugu gegmis donemler dahil olmak iizere 
tiim donemlerde iirettigi sera gazi emisyonu ile orantihdir. Bugiin igin atmosferde biriken emisyon
lar Sanayi Devriminden bu yana artmaktadir. iklim degisikl igi kuresel seviyede bir sorundur. Bu 
sorun ile mucadele tiim iilkelerin sorumlulugunda olmakla birlikte sorunun olu§masmda, gegmis ve 
gelecekteki farkh emisyon miktarlanndan dolayi ulkelerin farkh sorumluluklan bulunmaktadir. 

Degerli milletvekilleri, niifus artisi, sulama, sanayilesme, §ehirle§me gibi faktorler yiiziinden 
2050 yihnda dunya niifusunun yansimn su yoklugu veya azhgi sorunu ile kar?ila§acagi tahmin edil
mektedir. Her iilkenin belli miktarda tath su rezervleri vardir. Bu rezervler yer alti sulan, innak ve 
gollerden olusmaktadir. Yagislann az oldugu iilkelerde tiiketilen su, kaynaklann a§in kullammi ve bu-
harla§manm neden oldugu kayiplar yiiziinden yenilenememektedir. Bu ulkeler giderek su rezervle-
rini tiiketmektedirler. 

Saym milletvekilleri, su kaynaklannin gelistirilmesi ekonomik iiretkenlik ve sosyal refaha dog
rudan katki yapmaktadir. Suyun bireysel agidan ifade ettigi hayati onemin otesinde, ulkelerin varligi, 
guvenlik gikarlan, niifus yapilan, tanmsal ve ekonomik gelisimleri agisindan onem arz etmektedir; 
bazi iilkelerin ig ve dis politikalanni da ydnlendirmektedir. "Su, Orta Dogu'da petrolden daha kiy
metli olup yoklugu ancak havamn yokluguyla kiyaslanacak bir unsurdur." seklinde belirtilen ifade, 
suyun ozellikle bolgemizdeki onem ve ciddiyetini daha agik bir sekilde ortaya koymasi agisindan 
oldukga kayda degerdir. 

Degerli milletvekilleri, 20'nci yiizyihn son geyregine damgasini vuran kurakhk, diinyamn ge
sitli bolgelerinde belirgin bir hal almi§tir. Ekolojik bozulma stireci goz oniine alindiginda, diinya ga-
pinda birgok nehrin ve tath su kaynaginin kirlenmesi, su kitligi sorunlanna bir de temiz igme suyu 
sikintisim eklemistir. Her yil 100 milyon insanin diinya niifusuna eklendigi dtistintiltirse 2010 yihnda 
toplam insan sayisi 7 milyar olacak ve bu stireden sadece on bes yil sonra 8 milyan gegecektir. Bu 
gergevede, 20'nci yiizyihn ikinci yansindan itibaren geli§mekte olan iilkelerde belirgin bir niifus ar-
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tisi olmus ve bunun sonucunda su talebi dogru orantdi bir sekilde artmi?tir. Bu kalabahklasan niifu
sun igme suyu ihtiyacinin, tanmsal ve sanayi amagh olarak kullanilacak suyun nasil kar§ilanacagi bi-
linmemektedir. 

Dunya tarihinde her zaman giig unsurlanmn dengesini ve medeniyetin kalitesini belirleyen su, 
hayati ve stratejik konumunu korumakta, hatta oniimiizdeki yinni yil igerisinde ban§gil girisjm ve po
litikalar uygulanmazsa suyun daha buyuk bir sorun kaynagi olmaya basjayacagi agiktir. Bu durum 
da etkin su politikalanmn gerekliligini ortaya koymaktadir. Su kithginda, dogal felaketlerin ve sanayi 
kaynakli kirlenme etkisinin yam sira suyun kotii idaresi ve yonetim hatalannin payi da onemlidir. 

Saym Balkan, degerli milletvekilleri; Orta Dogu'ya baktigimizda ulkeler, uluslararasi sular ve 
yer alti sulanm kapsayacak bigimde, birbirlerinin gikarlanni gozetmeksizin, bir yan§ igerisindedir-
ler. Orta Dogu niifusunun hizla artmasi var olan sorunlann daha da iginden gikilmaz hale gelmesine 
yol agmaktadir. iginde bulundugumuz cografyada su kendine has politikalan ve stratejileriyle ele 
ahnmasi gereken bir konudur. Orta Dogu'da yer alti ve yer iistii sulan agisindan zenginligiyle tani-
nan Turkiye'nin "su stratejisi" kavramim gelistirmesi ve bolge iilkeleriyle mevcut olan sorunlan go-
ziicu ve kalici politikalar gelistirmesi gerekmektedir. Uluslararasi su sorununun incelenmesinde 
sadece sinira§an sular degil, su kitligi sinir sulan olarak da algilanmamahdir; denizler, goller, yer alti 
sulan da bu konunun genis yelpazesinde yer almaktadir. Bu sorunlarla birlikte 20'nci yiizyila dam-
gasini vuran su kirlenmesi konusu ile ilgili olarak da gerekli politikalar geli§tirilmelidir. 

Degerli milletvekilleri, diinyadaki su stoku 1,386 milyon kilometrekiip olarak hesaplanmakta-
dir. Bu sulann yuzde 97,5'u tuzlu su, yuzde 2,5'u ise tath sulardir. Tath su kaynaklannin da yiizde 
90'l kutuplarda ve yer altinda bulunmaktadir. Dunyada 400 milyonu gocuk olmak iizere 1,5 milyar 
insan, bir ba§ka deyisje diinya niifusunun dortte l'i yeterli ve saghkli igme suyuna sahip bulunma
maktadir. Gelecek yirmi yil igerisinde tiim dunyada su ile ilgili gerekli altyapi yatinminin yapila-
mamasi durumunda yeterli ve saghkli su hizmeti alamayan insan sayisinin 3,3 milyar kisjye ula§masi 
kaginilmaz olacaktir. 

Ulkemiz su zengini bir iilke degildir. Ulkemizin su ihtiyacim kar§iladigi nehirlerde, ozellikle 
son yillarda hizla bir kirlenme yasanmaktadir; Merig, Ergene, Gediz, Sakarya gibi nehirler ve yer 
alti sulanmn hemen hepsi kirlilik sorunuyla karsi karsiyadir. 

Turkiye'nin su kaynaklari potansiyeli yilhk ortalama 501 milyar metrekiip olarak hesaplan-
maktadir. Yagis, yer alti suyu beslemesi ve kom§u iilkelerden gelen miktarlar goz oniine alindiginda 
brut toplam yenilenebilir yiizeysel su potansiyeli ise 234 milyar metrekuptiir. Ancak, mevcut tekno
lojik ve ekonomik §artlar altinda bu deger yilda 112 milyar metrekiip mertebesinde degerlendiril
mektedir. Bu miktann 40,1 milyar metrekiipii kullanima agilmi§ bulunmaktadir. Ulkemizde 40,1 
milyar metrekiip suyun yiizde 74'ii sulama sektoriinde, yuzde 15'i igme suyu sektorunde ve yiizde 
1 l'i ise sanayide kullanilmaktadir. Buna gore, kisj basina dii§en teknik ve ekonomik olarak kullani
labilir yilhk su miktan 1.500-1.735 metrekiip civarinda kalmaktadir. Bu tiiketim ile iilkemiz su si
kintisi geken bir iilke konumundadir. Yilda kisj ba§i bin metrekiipiin altinda su kullanan ulkeler su 
fakiri, bin ila 3 bin metrekiip arasinda su kullananlar su sikintisi geken ulkeler, 10 bin metrekiipiin 
uzerinde su tiiketenler ise su zengini ulkeler olarak nitelendirilmektedir. Ulkemiz igin 2030 yili ve 100 
milyon niifus ongoriisiiyle su tiiketiminin yilda ki§i ba§i bin metrekiipiin altina dii§ebilecegi tahmin
leri yapilmaktadir. 

Degerli milletvekilleri, ulkemiz su konusunda neler yapmah konusunu sizinle biraz paylasmak 
istiyorum. 
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Turkiye, yer ustu ve yer alti su kaynaklanni cok iyi degerlendirmeli ve korumahdir. Su kay
naklarinm korunmasi ve kullammda, ilgili butiin kurumlar arasmda siki bir is birligi saglanmahdir. 
Ileriki yillarda bdlgemizde su nedeniyle bir savas yasanma ihtimaline karsi iilkemizin onderliginde 
bir organizasyona ihtiyac; bulunmaktadir. 

Turkiye, su sorununu ulusal cikarlanna uygun sekilde coziimleyebilmek igin su konusunda ya
pilacak olan zirve ve konferanslann duzenlenmesinde inisiyatifi elinde bulundurmahdir. 

Turkiye, aktif bir su politikasi izleyerek uluslararasi platformda kendi lehine kamuoyu yarat-
mahdir. 

Turkiye, su konusunda bolgesinin ozelliklerini ve kendi ihtiyaglanni da dikkate alacak goziim 
onerileri hazirlayarak bunlan uluslararasi kamuoyuna agiklamahdir. 

Ulkemizin yan kurak bir iklime sahip oldugu daima goz onunde bulundurulmah, biitiin su po
litikalan buna gore olusturulmahdir. 

Gerek tanmsal gerek sanayi ve gerekse bireysel amagh olsun, suyu kullanan sonugta insandir. 
Bu nedenle, kullanicilann bilinglendirilmesi son derece onemlidir. 

Bu konuda diger bir nokta da biitiin sektorlerin ayni kalitede su kullanmasinin yanhs olmasidir. 

Su sorununa uzun vadeli goziim projeleriyle yaklasilmah. Bu baglamda arz ve talebin dogru yd-
netilmesi, dogru yatinmlann dogru zamanda yapilmasi son derece onemlidir. 

Su stratejik bir dogal kaynaktir. Bu dzelligi ile milli giivenlik stratejilerinin aynlmaz bir pargasi 
olarak dikkate ahnmahdir. 

Mevcut sulardaki kayiplan, sebeke kayiplan, buharla§ma kayiplan, sizma kayiplan ve bilingsiz 
tiiketimden kaynaklanan kayiplar olarak siralamak miimkiindur. Bu kayiplarm diinya standartlanna 
gekilmesi saglanmahdir. Aksi takdirde, iilkemizin, bolgenin su sorununa goziim adi altinda dayatmaci 
politikalara maruz kalmasi kaginilmaz olacaktir. 

Degerli milletvekilleri, teklifin 2'nci maddesiyle Forum Sekretaryasina ozel hukuk hukiimle
rine tabi kamu tuzel ki§iligi kazandinlmasi, organizasyonla ilgili olarak Gevre ve Orman Bakanhginca 
ydnerge gikanlmasi, keza Gevre ve Orman Bakanligi, Devlet Su Isleri Genel Muduriugu, Istanbul Bii
yiiksehir Belediyesi ve istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mudurlugunun kurum butgele-
rinden aynlan ddeneklerin kurulacak sekreteryaya aktarilmasi ve yapilacak olan biitiin is, islem ve 
harcamalann Basbakanlik Yiiksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi oldugu hiikme baglan-
maktadir. 

3'uncii maddeyle de Besinci Diinya Su Forumu Organizasyonuyla ilgili olarak yapilacak her 
tiirlii mal ve hizmet ahmlan, kiralama ve ihale islerinin katma deger vergisinden mustesna oldugu 
hiikme baglanmaktadir. 

Bu baglamda Forum Sekreteryasi igin olusturulacak butgeden yapilacak olan harcamalann etkin, 
verimli ve amaca uygun olarak yapilmasini temenni etmekteyiz. 

Bu duygu ve diisiincelerle, Milliyetgi Hareket Partisi olarak teklife olumlu baktigimizi ifade edi
yor ve yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ediyoruz Sayin Enoz. 
Adalet ve Kalkinma Partisi Grubu adina Hatay Milletvekili Mustafa Oztiirk. 
Buyurunuz Sayin Oztiirk. (AK PARTi siralanndan alkislar) 
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AK PARTI GRUBU ADINA MUSTAFA OZTURK (Hatay) - Saym Baskan, degerli milletve
killeri; Diyarbakir'da sehit olan polislerimiz ve Aktiitiin Sinir Karakolunda sehit olan degerli asker-
lerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine bassaghgi dilerim. 

Bu kanun be§ maddeden olusmaktadir. 2009 yih mart ayinda istanbul'da yapilacaktir. Bu kanun 
teklifiyle, Forum Sekreteryasi tarafindan yurutiilecek idari, mali ve teknik konularda sekreteryaya 
yetki vermeyi amaglamaktadir. 

Forum Sekreteryasimn nasil denetlenecegi ve nasil feshedilecegi bu kanunda bulunmaktadir. 
Forum Sekreteryasimn ana mali kaynaklan, Devlet Su i§lerinden 7,5 milyon avro, istanbul Bu

yuksehir Belediyesinden 5 milyon avro, iSKi Genel Mudurliigunden ise 5 milyon avro olarak, 17,5 
milyon avro olarak temin edilecektir. 

Bu forumlar ug yilda bir yapilmaktadir. Bu Forum daha once Fas, Hollanda, Japonya ve Mek-
sika'da yapilmistir. 

Diinya Su Forumunda su her ydniiyle ele ahnmaktadir; dunyada su konusunda iyi uygulamalar 
her ydniiyle degerlendirilmektedir. Bu Forumun amaci, karar vericiler ile kamuoyunu bilgilendir-
mek, bilinclendirmek ve yasal diizenlemeler yapmak icin ilgili kurum ve kuruluslan bir araya getir-
mektir. Bu Forum su kaynaklan ve su yonetimi konusunda dunyada iyi uygulamalan paylasmayi 
hedeflemektedir. Yani iyi uygulama ve... Kotii uygulamalann nasil ortadan kaldiracagini hedefle-
mektedir. 

Herkesin bir su hakki vardir. Simrasan sular bu toplantida tartisilacaktir. Ozellikle simrasan sular 
bizim icin oldukga onemlidir. Bu toplantimn Tiirkiye'de yapilmasi da ve burada ozellikle Dicle, Firat, 
Merig gibi havzalardaki suyun kendi iilkemizde tarti§ilmaya agilarak goziim yollannin uluslararasi 
platformda tartisilmasi da ozellikle onemlidir. Ozellestirme konusu bu toplantida tartisilacaktir ve 
buna benzer konular toplantida detaylanyla gundeme gelecektir. 

Saym Baskan, degerli milletvekilleri; su hayattir. Su olmadan saghkh gida elde edemeyiz; kal
kinma, yani sanayide saghkh kalkinma yapamayiz. Temiz suya erisim her insanin, her vatandasm hak-
kidir. Su damlalan bizim rehberimiz olmahdir. 

2009 yih mart ayinda istanbul'da yapilacak toplanti dort bashk altinda yiiriiyecektir. Birincisi, 
devlet ve hukumet baskanlan diizeyinde, ikincisi bakanlar diizeyinde, iigiinciisii parlamentolar dii-
zeyinde, dordiincusii ise yerel ydnetimler diizeyinde. Bu toplantida, tekrar ediyorum, su, merkezin-
den yerel ydnetime vanncaya kadar turn ydnleriyle degerlendirilecektir. 

Bu Foruma yaklasik 15 bin ile 20 bin kisinin katilmasi beklenmektedir. Yani devlet ve hiikumet 
baskanlan, bakanlar, parlamenterler -ilk defa katihyor, parlamenterler diizeyinde ilk defa boyle bir 
toplanti olacak- belediye baskanlan, bilim adamlan, uzman kisiler, ilgili sivil toplum kuruluslan ve 
ilgili -altini gizerek soyliiyorum- basin mensuplan, uzman basin mensuplan da bu toplantiya katila-
caklardir. 

Bu toplantida sadece konular tartisilmayacak; bu toplantida fuarlar yapilacak ve sergiler agila-
caktir. Bugiine kadar ulusal ve uluslararasi duzeyde, bizlerin de degisik toplantilara katildigi on bes 
toplanti yapildi. Turkiye Biiyuk Millet Meclisi gatisi altmda bir gahsma grubu olusturuldu, bu gahsma 
grubu da degisik toplantilara katilmakta ve katilmaya devam etmektedir. Parlamento ayagini da ozel
likle bu 5 kisilik gahsma grubu yiiriitecektir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 21 'inci yiizyihn en biiyiik sorunu kuresel lsinmadir. Tabii, 
gogumuz "kuresel kriz" diyecegiz ama 21'inci yiizyihn en biiyuk sorunlanndan biri de kiiresel lsin-
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madir. Kuresel isinma ile yeryiiziinde yagis rejiminde ciddi degisiklikler olmaya ba§lami§tir. Kar ya-
gi§inda azalmalar goriilmeye baslamistir. Gegen sene, Finlandiya gibi, Isvec gibi iilkelerde kar ya-
gi§i g6riilmemi§tir, kar yagmiyor. Bir iilkede kar yagmamasi demek, suyu depolama kapasitenizin 
azalmasi demektir, dolayisiyla, ani yagisjar daha sikhkla meydana geliyor demektir. Buzullann eri-
yi§inde ciddi artislar gorulmektedir. Deniz suyu seviyesinde yukselmeler olmakta, diinya yagis reji
minde bir bolgeye ciddi yagis yagarken baska bir yer ciddi bir sekilde kurak gecmektedir. 

Dunyada yagis rejiminde anormallikler... Kiiresel lsinmayi biz soyle tarifliyoruz: Dunyada anor-
malliklerin arttigi, meteorolojik sartlarda anormalliklerin arttigi olay olarak kabul ediyoruz. Dolayi
siyla dunyada anormallikler meteorolojik §artlarda artmi§tir. Sel felaketinde bazi bolgelerde ciddi 
artislar olmustur. Sicakhgin artisi ile toprakta buharlasma ve akabinde tuzla§mamn arti§i goriilmeye 
ba§lanmi§tir. Yine bazi bolgelerde gollerde kurumalar baslamistir. Sulak alanlarda ciddi azalmalar var
dir. Eskiden "Sulak alan" dedigimiz zaman "Batakhk" derdik, "Batakhgi mutlaka kurutmamiz gere
kir." derdik. Sulak alanlar biyogesitliligin en zengin oldugu yerlerden biridir. Bu alanlann mutlaka 
korunmasi gerekiyor. Bu toplantida, 2009 Mart ayinda yapilacak toplantida kuresel lsinmamn su 
kaynaklari iizerine etkileri de turn yonleriyle degerlendirilecektir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; bu Forumda su konusunda farkhhklar ortaya konacak ve 
goziim yollan tartisilacaktir. 

Su ve saghk: Herkesin hijyenik suya kavusmasi hakkidir, bu tartisilacak. 
Su ve sehir saghgi: $ehirde yasayan insanlann saghkli suya ula§ma hakki tartisilacaktir. 
Su ve finansman: Peki, ben saghkli suyu elde edebilmem, ula§mam igin bu konuda nasil bir fi

nansman mekanizmasi olu§turacagim, bu tartisilacaktir. 
Su ve enerji: Hidroelektrik santrallerin degerlendirilmesi konusu tartisilacaktir. 

Su ve iklim degisikligi tartisilacaktir. 
Su ve gida: Ozellikle sulann en biiyuk etkisi gida uzerine olacak. Gida uzerinde, ozellikle agh-

gin ve fakirligin giderilmesi igin suyu nasil yonetmemiz gerektigi detaylanyla tartisilacaktir. 
Turkiye'de kullanilabilir haldeki so andaki toplam suyumuzun yuzde 74'iinii tarimda kullam

yoruz. Vahsi sulama yoluyla topragimizi tuzlastinyoruz. Dolayisiyla, basingh sulama dedigimiz su
lama sistemi konusuna ciddi sekilde Hiikumetimiz egilmistir ama bunun daha ileri adima gitmesi 
igin gerekli diizenlemeler, gerekli galismalar yapilmasi gereklidir. 

Su ve ulasim: Ozellikle suyu biz ulasim amaciyla kullanmiyoruz. Suyu mutlak surette ulasim 
amaciyla kullanmamiz lazim ve ug tarafi denizlerle gevrili bir iilkede tasimacihgin yiizde 95'i kara 
yolu tasimacihgiyla... Kara yolu tasimaciligi pahali bir tasimacihktir. Enerji maliyetinin fevkalade 
yiiksek oldugu bizim gibi iilkelerde, ithal ettigimiz enerjide, mutlak surette deniz tasimaciligi kara ta-
Simacihgindan 7 kat daha ucuzdur. Deniz tasimacihgina onem vermemiz lazim, iig tarafi denizlerle 
gevrili ulkemizde. Bu da degerlendirilecektir. 

Afetierin etkisi: Ozellikle kuresel lsinmayla beraber afet sikhginda artis olmustur, artislar da 
devam edecektir. Eskiden "Bu yagis, bu riizgar, bu siddet kirk yilda bir oldu." derdik, simdi dort 
yilda, bes yilda bir olmaya basladi. Anormallikler artik dort bes yilda bir kendini gostermeye basladi. 
Dolayisiyla, bu konular tartisilacak ve goziim yollan tiim yonleriyle degerlendirilecektir. 

Tath su ve deniz suyu arasindaki iliskiler ve etkilesimler bu toplantida degerlendirilecektir. 
Su konusunda bilinci mutlaka artirmahyiz. 
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Ben butun toplantilarda sunu soyliiyorum: Cevre lobicilikten, hobicilikten gikmah. Cevre bir 
sanayi sektoriidiir, cevre bir yatinmdir. Bu yatinmi ve gevreci mantigi olu§turmadigimiz miiddetce 
bizler kapah toplantilarda cevreyi konusuruz, ondan sonra da, suyumuzu da havamizi da topragimizi 
da saghkh ve dogru bir sekilde yonetemeyiz. Dolayisiyla, su kaynaklannin surdiiriilebilir bir yone
timi, uygulanabilir bir yapiyla olusturulmahdir diyoruz ve bu konuda bir yonetim sistemi devreye gir-
melidir diyoruz. Merkezi yonetim ile yerel ydnetimler arasinda iyi uygulamalar ve degerlendirmeler 
bu toplantida -2009 Mart ayinda yapilacak toplantida- turn yonleriyle tartisilacaktir. Kuresel tehdit 
olan susuzluga, gida guvenligine karsi etkin ve kahci coziimler uretmek iizere bu toplanti yapila
caktir. 

Turkiye'nin, ic Anadolu kurak bir bolgesi; Akdeniz Bolgesi, Ege Bolgesi, Trakya Bolgesi de 
dnumiizdeki yirmi yil igerisinde kurak iklim bolgesine dogru ydnelirken, Karadeniz Bolgesi, Dogu 
Anadolu Bolgesi ise ciddi yagis alacak bolgelerden biri olarak goriilmektedir. 

Saym Baskan, degerli milletvekilleri; bu Forumda dunyada su ile ilgili hukuki duzenlemeler, 
eksiklikleri ve goziim arayislan degerlendirilmek uzere bu toplantida tartismalar yapilacaktir. 

Sehirlesmeden dolayi su kirliliginin, su kaynaklari iizerine ciddi olumsuz etkileri vardir. Bu et
kiler nasil gdziildii, bunlarla ilgili ne gibi onlemler ahndi? Bu toplantida iyi uygulamalar tartisilacaktir. 

Turkiye'nin su ile ilgili yaklasik 30 milyar avroluk yatinma ihtiyaci vardir. Bu yatinmlann dogru 
yapilmasi ve tesislerin saghkh isletilmesi igin kugiik kiigiik belediyelerle atik su antimi, suyun sag
hkh olarak temin edilmesi mumkun degildir. Bunun ozellikle altim gizerek soyliiyorum. il bazinda 
su yonetim mantiklan olusturulmahdir. il bazinda uygulama, ama bolgesel bazda da merkezi yone
tim yapilanmasina gidilmelidir. Bu konuda mutlaka bir su kanunu gikmahdir. §u anda Turkiye'de 
suyla ilgili sorumlu on yedi tane kurum var. Cok bashhktan, su kaynaklanmizin, yer alti su kaynak
lanmizin, atik sularimizm, sanayi atik sulanmizm denetlenmesi, izlenmesi, kontrolii, tahsisi... Ka
lite ile tahsis ayni birimde olmahdir. Altim gizerek soyliiyorum: Kaliteyle, suyun kalitesini izleyen 
birim ile tahsis eden birim farkh olmamahdir. Bunun igin -Sayin Cevre ve Orman Bakammiz da bu 
konunun uzmanidir- bu konuda acilen Meclisimize bir su kanunu hazirlayip sunulmahdir. Yani bu ko
nuda gerekli adimlan atmahyiz. Ciinkii 21 'inci yiizyilda en fazla tartisilan konulardan biri gevre ola
caktir. Bununla ilgili onlemleri bir an once almahyiz. 50 metreden gikan sular 150 metreden gikmaya 
basladi. Bazi bolgelerimizde sulanmiz kumyor, yani gollerimiz kuruyor. Anormallikler artiyor. Tek
rar ediyorum: Tiirkiye'de yagista azalma yok ama Akdeniz Bolgesi'nde yagista azalma var ve Ak
deniz Bolgesi'nde, ig Anadolu Bolgesi'nde ozellikle yer alti suyunda ciddi dusiisler var. Ciddi 
dusiisler neticesinde oksijen yer alti suyuna sizdigi igin topragin altinda kimyasal yapi degisiyor. 
Kimyasal yapi degistigi igin suyun kalitesi degisiyor. Suyun kalitesi degistigi igin de kaliteli su va-
tandasa ulastirilamiyor. Dolayisiyla, bu konuda merkezde bir birim, yerelde bir birim; yereldeki bi
rimde il bazinda yapilanmaya gidilmelidir diyoruz. 

Tiirkiye'de sulann sadece yiizde 40'i antilabiliyor su anda, yiizde 60'i aritilamiyor. Aritma te
sisi olan yerlerde de yeterli bir sekilde teknik eleman olmadigi igin, isletme maliyeti de elektrik ma
liyeti de yuksek oldugu igin bunlann Cevre Kanunu'nda olan elektrik bedellerinin aynen uygulanmasi 
gerekli. Bunun igin bir bedel kondu, makul bir bedel. Bu konunun bir an once devreye girmesi lazim. 

Yine, ozellikle Cevre Bakanhginin giiglendirilmesi lazim. 2l'inci yiizyila girerken, Cevre Ba
kanligi havza bazinda giiglii bir yapiya doniismesi lazim; bolge bazinda, havza bazinda, entegre havza 
bazinda yapilanmaya girmesi lazim ve bu havza bazinda bu yapilanmayla denetleme, izleme, kont
rol, yaptinm, uygulama, planlama gahsmalanna ozen gosterilmesi lazim. Bir bolgede sehirlesme ya-
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piliyorsa, bir bolgede sanayi tesisi kuruluyorsa, bir bolgede tanmcdik yapihyorsa, su bilangosu gi-
kartdmadan bu yapilmamah, bu su bilangosu gikartdmah. Her havzanin mutlaka su bilangosu gikar-
tilmah. Bu su bilangosuyla, gelen su-giden su dengeli olmah. Yer alti suyunda, mutlaka Almanya 
gibi ulkelerin uyguladigi sisteme, Turkiye olarak acilen girmemiz lazim. Yer alti suyunu dengeli tut-
mamiz lazim. Dedigim gibi, 50 metreden, 30 metreden gikan suyumuz, §u anda 150, 200, 300 met
reden gikan yerlerimiz var. Cevre Bakanimiz -tekrar ediyorum- bu igin uzmanidir, bu isi gok saghkli 
bir sekilde gdzecegine inaniyoruz ama bu konuda kendilerini de mutlaka giiglendirmemiz gerektigi 
kanaatindeyim. Bize diisen bu konuda gorev neyse, bizler de geregini yapanz. 

Atik sulann -tekrar ediyorum- antimi konusunda, igme suyunun temini konusunda il bazinda go-
ziimler iiretilmeli. Bugiin yilda 6,5 milyar ton igme suyunu sehirlere veriyoruz. Ayse hamma, Fatma 
hamma diyoruz ki: Suyu verimli kullan. Ben diyorum ki: Ey belediyeler, sen once goziimiinii iiret. 
Yiizde 50-60 su kaybin var §ebekede, yiizde 50-60. 6,5 milyar tonun 3,5 milyar tonu §ebekede kay-
boluyor. Bu 3,5 milyar tonla ilgili mutlaka goziim iiretilmesi lazim. Dedigim gibi, bu yapiyla ilgili 
de gerekli denetleme, yaptinm mekanizmalarimn da devreye girmesi gerekiyor. Aksi durumda, de
digim gibi, su, §ebekede kaybolup gidiyor. Tertemiz su, kullanilabilir su ama biz goziim olarak Ay§e 
hamma, Fatma hamma... Ayse hanim, Fatma hanim en son gare diyoruz. 

Tarimda baslamisti gok giizel bir gah§ma. Avrupa Birligi iilkelerinde oldugu gibi, mutlaka yiizde 
50'liler seviyesine tarimda sulamayi getirmemiz lazim. $u anda yiizde 75'lerde. 

Nasip olursa onumiizdeki hafta kiiresel lsinmayla ilgili konuda, diger konulan, ozellikle hidro
elektrik santraller, ozellikle termik santraller, diger konularda ahnmasi gereken, yapilmasi gereken 
konulan detaylanyla verecegim ama mutlaka Cevre Bakanliginin giiglendirilmesi igin su kanunu ve 
mutlaka gevre ajansimn ortaya serilmesi lazim. Devlet Su i§lerinin Cevre Bakanligina baglanmasi fev-
kalade olumlu gelisme ama yeterli gelisme degildir. Bu konunun mutlaka degerlendirilip, giindeme 
alimp... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BA$KAN - Liitfen sozlerinizi tamamlayiniz. 
Buyurunuz efendim. 

MUSTAFA OZTURK (Devamla) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 

2009 yihnda yapilacak bu toplanti ulkemize, milletimize ve suyumuza hayirh, ugurlu olsun di
yorum. Bu kanuna vereceginiz destekten dolayi hepinize, kanunumuzu desteklediginizden dolayi 
sizlere tesekkur ediyorum. 

Sag olun, var olun efendim. (AK PARTI siralanndan alkisjar) 

BA$KAN - Tesekkiir ediyoruz Sayin Ozturk. 

Demokratik Toplum Partisi Grubu adina, Igdir Milletvekili Pervin Buldan konusacaktir. 

Buyurunuz Saym Buldan. (DTP siralanndan alki§lar) 

DTP GRUBU ADINA PERVIN BULDAN (Igdir) - Tesekkiir ederim Saym Baskan. 

Saym Baskan, degerli milletvekilleri; 2009 Yihnda istanbul Sehrinde Yapilacak Besjnci Dunya 
Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi hakkinda Demokratik Toplum Partisinin gdruslerini belirtmek iizere grubum 
adina soz almi§ bulunmaktayim. Sozlerime baslarken hepinizi saygiyla selamhyorum. 

- 1 7 4 -



TBMM B: 4 9 . 1 0 . 2 0 0 8 0 : 3 

Sayin Baskan, saygideger milletvekilleri; ulkemizde gokga kullamlan "sudan isler" tabiri dnem-
siz, 90k da ciddiyeti olmayan isleri ifade etmektedir. Fakat ne var ki, bugiin dunyamizin gelmis ol
dugu asamada suyla ilgili isler tiim insanligin ortaklastigi 90k onemli bir soruna denk diismektedir. 
Ciinkii bugiin itibanyla diinyada 1 milyan askin kisj temiz igme suyuna ulasamamakta, her yil 6 mil-
yona yakin insan kolera, dizanteri, ishal gibi temiz suya ulasamamaktan kaynaklanan hastahklardan 
dolayi yasamim yitirmekte ve temiz igme suyundan yoksun oldugu igin her otuz saniyede 1 gocuk 
ya§amini yitirmektedir. 

Uzunca siiredir dunyada ozellikle endustriyel atiklar ve iklimsel degisiklikler nedeniyle temiz 
su kaynaklannin hizla azalmasi tedirginlik yaratmaktadir. Diinya Bankasimn tahminlerine gore 2025 
yihnda dunya niifusunun sadece ugte 1 'i temiz ve igilebilir su kaynaklanndan faydalanabilecektir. Ul
kemiz de su agisindan zengin bir iilke olmadigi gibi, Turkiye'nin dniimiizdeki on bes yil iginde su fa-
kiri bir iilke olacagi uzmanlar tarafindan ongoriilmektedir. Nitekim, diinya su tuketimi ortalamasinin 
gerisinde kalan halkimiz daha sjmdiden su sorunlanndan kaynaklanan sikintilar yasamaya basla
mistir. 

Su konusunda Tiirkiye'de herhangi bir su politikasimn olmayisi, siyasi iktidann bilimsel daya-
naklardan yoksun su yonetimi, dogamn hoyratga kullanilmasina olanak saglayan devlet politikalan 
ulkemizin su konusunda gelecegini tehdit eder duruma gelmistir. Kisacasi, dogamn ve insanin yasa
mim surdiirmesi igin vazgegilmez bir kaynak olan su su anda diinyamn ve ulkemizin en onemli prob-
lemi olma asamasina tasinmistir. 

Degerli milletvekilleri, diinya ulkelerinin birgogunda hala su temin edilmesiyle ilgili faaliyetler 
kamu kurum ve kuruluslan tarafindan yiiriitiiliirken, kuresel olgekte ozellikle son on bes yd igerisinde 
su hizmetlerinin yonetiminde kamu hizmeti anlayismdan pazar ekonomisi anlayisina dogru hizh bir 
kayma goriilmektedir. Ozellikle de az gelismis ulkelerde ekonomik biitge yetersizligi, ig ve dis borg-
lardan kaynaklanan sikintilar su hizmetinin arzinda sikintilar yaratmistir ve bu sikintilar da yeni yo
netim arayislannin baslamasina neden olmus, kamu hizmetlerinin ozel sektore devredilmesini 
gundeme getirmistir. Kiiresel politikalar bu eksende olusturulmus ve bu politikalar az gelismis iil
kelere de zorunlu tercih olarak sunulmustur. 

Degerli iiyeler, su hizmetleri faaliyetleri Avrupa ulkelerinde yuzde 80, Kuzey Amerika'da yiizde 
95, Guney Amerika'da yuzde 96, Afrika'da yiizde 97 ve Asya ulkelerinde ise yiizde 99 oramnda 
kamu kurum ve kuruluslan tarafindan yurutiilmektedir. Ancak suyun ahnip satilan ve kar elde edi
len bir metaya ddniisturiilmesine yonelik olarak geli§tirilen kiiresel politikalar, toplam diinya niifu
sunun kullandigi suyun yiizde 5'inden fazlasinin ulus otesi sirketlerin tekeline gegmesine neden 
olmustur. 

Diinya su politikasi olusturmak igin bir araya gelen yapilann ortaklastiklan nokta, petrol ve ilag-
tan sonra gelecegin en onemli kuresel stratejisini olusturan suyun ticarilestirilmesine yonelik politika
lann gelistirildigini gOstermektedir. Buna gore Birlesmis Milletler, suyla ilgili olarak diizenledigi ve 
desteklenmesini istedigi metinde, suda fiyatlandirmayi temel ilke olarak kabul etmistir. OECD de su yo-
netiminin fiyatlandinlmasi gerektigini belirtmistir. Cok uluslu sirketlerin bir araya gelerek olusturdugu 
su ortakhgi da su ydnetiminin bu gok uluslu sirketlerin kontrolu altina ahnmasini benimsemistir. 

Iste bu politikalar dogrultusunda Dunya Su Konseyi olusturulmus, Bechtel, Suez, Vivendi, RWE 
gibi su sanayicileri olarak bilinen sirketlerin, Birlesmis Milletleri finanse eden ulkeler ve bunlarla ga-
hsan yerel yonetimlerin diizenledikleri Konsey her iig yilda bir diizenledigi Diinya Su Forumunun be-
sincisini 2009'da istanbul'da diizenleyecektir. 
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Foruma, 200 iilke, 200'e yakin bakan, 15 devlet baskani, mega §ehirlerin belediye baskanlan ile 
80 uikeden 20 bin kisjnin katilmasi bekleniyor. Bu verilerden de anlasjlacagi gibi, diinyamn egemen 
giiclerinin 90k onemsedikleri bir mevzu soz konusudur. 

Diinya Su Konseyi Baskani Loic Fauchon, istanbul'da duzenlenen bir toplantida, Be§inci Diinya 
Su Forumunda suyun diizgiin olarak i§letilmesi ve dagitilmasi politikalannin ele alinacagim belirt-
mektedir. Fakat ne var ki bu programin gercek muhataplan olan, yani suyun isjetilmesinden ve da-
gitilmasindan dogrudan etkilenen iicuncii dunya iilkelerinin milyonlarca tuketicisi Forumu 
duzenleyen bu Konseyde temsil edilmemektedir. 

Diinya Bankasinin mali ve politik destegiyle faaliyet gosteren Forumun higbir kamu kurumuyla 
baglantisi yoktur ve tamamen sudan kar elde etmenin yollanni arayan sjrketlerden olunmaktadir. Do
layisiyla, paylasimi yapilan esas seyin biiyiik cikarlar oldugu agikga gorulmektedir. incelenen so-
rundan dogrudan etkilenen biiyuk bir kesimin bu ortakhkta olmamasi Forumun gikar ortakhgina 
dayah oldugunu en agik sekilde ifade etmektedir. Zira Fauchon'un da ifade ettigi gibi, suyun isletil
mesi Forumun esas konusu ve amacidir. Neoliberalizmin, suyu hak olmaktan gikanp satin ahnmasi 
gereken bir ihtiyaca d6nii§tiirme gabasi Forumun ana politikasinin eksenini olusturmaktadir. 

Forum, ulusal su kaynaklannin ulusal iistii biiyuk sermaye gruplannin tekeline gegmesine ola-
nak saglamaktadir. Forumun diizenlendigi iilkelerde su konusunda ozellestirmelerin hiz kazanmasi 
bu agidan dikkat gekmektedir. Suyun 6zelle§tirildigi iilkelerde yasananlara baktigimiz zaman bu po
litikalann ne kadar vahim sonuglar ortaya gikardigini daha rahat gorebiliriz. 

1990 yihnin sonlannda suyu 6zelle?tiren Giiney Afrika'da once suya yuksek zamlar yapildi, ar-
dindan on odemeli sayaglar takildi. Bu nedenle, binlerce insan suya ula§amadi ve sulanm nehirler-
den kar§ilamaya gahstilar. On yedi yildir parasiz su saglayan kanal kapatildi ve bu yiizden kolera 
salgini bas gosterdi, tarn 250 bin kisj hayatini kaybetti. Durban'da 2 bin insan kolera ve tifo salgi-
nindan oldu. Bihar bolgesinde ozellestirilen nehirden faydalanan halk hirsizhkla suglandi ve bunun 
uzerine ayaklanmalar bas gosterdi. 

Diinyamn en zengin su kaynaklanna sahip 16'nci iilkesi olan Bolivya'da IMF sarti olarak ara-
nan 6zelle§tirmeler sonucu iilkenin 3'iincii biiyiik kenti olan Cochamamba'da su kirk yd siireyle 
Bechtel §irketine devredildi ve suya tarn olarak yiizde 300 zam yapildi. Sirketin yoksul mahallelere 
su gotiirmemesi sonucu su isyanlan basladi. 

1998'den beri suyun ozellestirilmeye basjandigi El Salvador'da suya 3 kat zam yapildi. Ulke, 
sudan kaynakli bebek oliimlerinde Orta Amerika'da 2'nci sirada ve iilkedeki suyun yiizde 90'i da kul
lamlamaz olgiide kirlidir. 

Gana'da suyun ozellestirilmesi sonucu fiyatlar yiizde 95 artti ve Gana halkinin yansi diizenli ola
rak suya ula§amamaktadir. Yine Arjantin, Fransa, ingiltere (Londra), Almanya ve daha birgok iil
kede suyun 6zelle§tirilmesiyle buyiik sikintilar yasandi. 

Dunya Su Konseyinin diizenledigi Dordiincii Su Forumunun Meksika'da yapilmasi da bu agi
dan oldukga anlamhdir, giinkii Meksika, suyu 6zelle§tiren en eski iilkelerden biridir. Ozellestirme 
sonucu su fiyatlannda meydana gelen biiyuk artislar sonucu halkin sulan kesilmi§ ve halk temiz suya 
erisememisdr. On be§ yd bu sikintilan ya§ayan Meksika halki, Diinya Su Forumunun dordiincusii-
niin Meksika'da diizenlenmesini binlerce kisjnin katihmiyla protesto etmistir. Meksika halki, Dor
diincii Diinya Su Forumunda diinyaya sudan yararlanmamn bir insan hakki oldugu mesajini vermistir. 
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Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; bu Forumun Meksika'dan sonra besjncisi de istanbul'da 
diizenleniyor. Akhmiza "Neden istanbul?" sorusu geliyor ama diger diinya iilkelerinin ya§adiklan de-
neyimlere ve ulkemizde su konusunda yasanilan hiikumet pratiklerine baktigimiz zaman Forumun is
tanbul'da diizenlenmesinin anla?ilmasi hig de zor olmuyor. 

Turkiye'ye, ozel sektore dayah su sistemleri dayatilmaktadir. Yabanci sirketlerin ta§eronlugunu 
yapan ve biitun yer alti ve yer iistii kaynaklanmizi yabanci sermayeye agmis olan AKP Hukumeti ulus 
otesi bu sirketlerle is birligi halindedir. Uzun siiredir ulkemizde de suda ozellestirmenin hazirhklan 
yapilmaktadir. Birlesmis Milletler Kalkinma Programi'nin "insani Gelisme Raporu 2006, Kithgin 
Esiginde Gog, Yoksulluk ve Kiiresel Su Krizi" adli raporunda, Turkiye gibi komsulanyla arasinda 
orantisiz akarsu zenginligi olan iilkelere kriz uyansi yapilmaktadir. Raporda akarsulann yukan bol
gelerinde su kullaniminda meydana gelecek degisikliklerin tanmsal sistemleri ve kirsal gegim kay
naklanni ciddi sekilde etkileyebilecegi belirtiliyor. Dicle-Firat havzasinin, bir bakista nufusu 103 
milyon olan Irak, Suriye ve Turkiye'ye hizmet verdigi ifade edilerek, Turkiye'nin yirmi bir baraj ve 
1,7 milyon hektarhk sulama arazisini kapsayan Giineydogu Anadolu Projesi'nin havza bolgesinde, 
kaybedenler ve kazananlar yaratarak Suriye'ye su akisinin iicte 1 oramnda dusuriilebilecegini belir-
tiyor. Turkiye'nin sulanabilir topraklannin beste 1 'i Firat ve Dicle'nin gectigi sekiz Giineydogu ilinde 
bulunmaktadir ve Suriye halkinin beste l'i de bu nehirlerin civannda yasamaktadirlar. Aynca Firat 
ve Dicle nehirleri Irak'tan gecerek bu iilkeyi de onemli oranda etkilemektedir. Onemli su potansiyeli 
tasiyan Turkiye'nin tath su kaynaklarinm iicte 1 'ini olusturan simrasan sulan Firat ve Dicle diinya
mn ilgisini cekmektedir. Nitekim, bu konu Turkiye ve Avrupa Birligi iliskilerine de yansimistir. Ko
nuyla ilgili diizenlemelere Avrupa Birligi Su Gergeve Direktifi'nde yer verilmis, Avrupa Birligi 
ilerleme raporunda Tiirkiye'den Firat ve Dicle'nin ydnetiminin israil ve diger komsulanyla ortak ya-
pilmasryla ilgili simdiden onlem alinmasi istenmistir. iste, bu noktada hakimiyet savaslanna mahal 
verecek su politikalanmn gok onemli oldugunu belirtmek istiyoruz. 

Degerli milletvekilleri, suyun basi tutulmak istenmektedir. IMF, El Salvador ve Tiirkiye'ye kredi 
vermek igin suyun ve akarsulann dzellestirilmesini sart kosmustur. Macaristan ve Polonya'da ise 
Avrupa Birligine girmek igin sehirdeki su dagitimlanmn ozellestirilmesi sarti aranmistir. Nitekim, iil
kemizde de AKP Hukumeti iktidanyla beraber suda ozellestirme gahsmalanna start verilmis ve daha 
Simdiden halkimiz su sikintilanyla ugrasmaya baslamistir. Ankara'da, izmir'de, Van'da, Siirt'te bazi 
belediyeler bizzat kendi elleriyle suyu igilmez bir hale getirmislerdir. "Cevrecinin daniskasi" oldu
gunu iddia eden Sayin Basbakan, gevre konusunda izledikleri kirli politikalarla dogal ve kultiirel var-
hklanmizi talancihgin en ala daniskahgiyla yagmahyor. 

Ulkemizde son elli yilda sulak alanlann yansi yok olmustur. Tuz Golii, Aksehir Gold, Beysehir 
Golii neredeyse yok olmak uzeredir. Sazhklann buyiik gogunlugu tamamen kunimustur. Ulkemizin 
en buyuk golii olan ve dunyada da en biiyiik sodah gdl olma dzelligine sahip olan Van Golii igin, uz-
manlar, onlem ahnmazsa en fazla yirmi bes yO dmiir bigiyor. Samsat'ta, Birecik'te, Zeugma'da bin
lerce yilhk tarihi yapilan sulara gomdiiniiz. $imdi de Allianoi ve Hasankeyf i aym sekilde ortadan 
kaldirmak pesindesiniz. Agik sdyluyoruz, Hasankeyf e baraj yapmanin en gergekgi amaci, ulus
lararasi finans sirketlerini memnun etmek ve gegmisin izlerini tasiyan bir tarihin yok olmasini sag-
lamaktir. AKP Hiikiimetinin tarihsel degerlerimize sahip gikmak gibi bir derdi yoktur. Bu Hukumet, 
bu kirli politikalanna devam ettigi siirece gok yakm bir zamanda bu topraklarda yasayan halk, tarihi 
sulara gdmulmiis bir halk olacaktir. 
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Sayin Balkan, degerli milletvekilleri; su yasamsal bir varhktir, su biiyuk sermayedarlar icin 
mavi altin, milyarlarca insan ve canh igin ise vazgegilmez bir yasam kaynagidir. Bu nedenle, su ile 
ilgili kararlar ahmrken kamusal gikar gozetilerek politikalar geli§tirilmelidir. Halkimizin elit zen-
ginlerden olusan azinhk bir kismini gikanrsak tamami ahm giicii diisiik olan insanlardir. Bugiin iti
banyla memurlarimiz, isgilerimiz, emeklilerimiz, kbyliilerimiz giigliikle ya§amlanm idame 
ettirmektedhier. Kaldi ki niifusumuzun biiyiik gogunlugunu issizler, yani higbir geliri olmayan yurt-
taslanmiz olusturmaktadir. AKP, emekgilerin sirtini kamburlastirmi§tir. Halkimiz bu kotii ekonomik 
§artlar altinda yediklerinden, giydiklerinden ve sosyal ya§am alanlanndan kissalar da sudan da kisma 
gibi bir segenek miimkiin degildir. Hiikumetin su an itibanyla ulusal bir su politikasi olmadigi ke-
sindir, ancak Hiikumet istemektedir ki, ulkemizin sulanm ulus otesi sjrketlere devredelim, onlar 
bizim su politikalanmizi belirlesinler, hatta onlar bizim suyumuzu bizden ahp bize geri satsinlar, 
onlar servetlerine servet katarken halkimiz da basinin garesine baksin. 

iste, Istanbul'da su forumunun duzenlenmesinin asil amacimn bu oldugunu diisiiniiyoruz, ki 
oniimiizdeki donem suda 6zelle§tirmeye olanak saglayacak yasalar Genel Kurul gundemine getiri-
lecektir. Fakat sonug olarak onemle su uyanda bulunmak istiyoruz: Yoksullukla mucadele eden hal
kimizin elinde, soludugu hava ve igtigi su kalmistir. Suyu da insanimizin elinden ahp satilan bir mal 
haline getirirseniz sonuglan felaket olur. Ulkemizde zaten yeterince agir sorunlar yasanmaktadir. 
Bans ortamina ivedilikle ihtiyag duyarken bu topraklarda bir de su savaslanm sahk venneyin. 

Grubum adma hepinizi saygiyla selamhyomm. (DTP siralanndan alkislar) 
BA$KAN - Te?ekkiir ediyoruz Sayin Buldan. 

Tasannin tiimii iizerinde, sahsi adina Aksaray Milletvekili Ali Riza Alaboyun. 
Buyurunuz Sayin Alaboyun. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
ALI RIZA ALABOYUN (Aksaray) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Hatay Milletvekili 

Mustafa Ozturk ve 11 milletvekili tarafindan 2009 yihnda istanbul'da yapilacak Diinya Su Forumu
nun organizasyonu ve Katma Deger Vergisi Kanununa bir gegici madde eklenmesi igin verilen kanun 
teklifinin geneli hakkinda §ahsim adma soz almis bulunuyorum. Yiice Meclisi saygiyla selamhyorum. 

Oncelikli olarak Aktiitiin'de ve Diyarbakir'da sehit olan askerlerimize ve polislerimize Allah'tan 
rahmet diliyorum, yarahlara acil sjfa, ailelerine de sabir niyaz ediyorum. 

Degerli arkadaslar, hizh niifus artisi, hizh sehirle§me ve hizh kalkinma sonucu su kiiresel bir 
sorun haline gelmistir. Suyun yoklugu ve kotii kullammi hayati bir tehdit olarak oniimiizde durmak-
tadir. Dolayisiyla, suyun kullammi ve yonetimi ayn bir onem arz etmektedir. Su, artik eskisi gibi 
ulasjlmasi kolay ve ucuz bir madde olmaktan gikmi§tir. Su, hem pahah hem de bedeli olan bir emtia 
haline gelmi§tir. Daha once Fas, Hollanda, Japonya ve Meksika'da yapilan Diinya Su Forumunun be-
sincisi 2009 yihnin Mart ayinda istanbul'da yapilacaktir. Daha onceki toplantilara kiyasla istan-
bul'daki Besinci Diinya Su Forumuna ilgi ve katihmin yiiksek diizeyde olmasi igin Parlamentomuz 
da aktif bir gorev iistlenmistir. Bu kapsamda, gegen yd Meclisimizde segilen, AK PARTi'den 3, 
Cumhuriyet Halk Partisinden 1, Milliyetgi Hareket Partisinden 1 milletvekili olmak uzere 5 kisilik 
Parlamento heyetimiz Diinya Su Forumunun parlamento ayagi igin yogun gah§malar ve gorii§meler 
gergekle§tirmektedir. Kasim ayinin ilk haftasi igerisinde Disisleri Bakanhgimizin katkilan ile Mec
lisimizin onderliginde Strazburg'da diinya parlamentolanndaki konunun uzmani milletvekilleriyle bir 
toplanti yapilacaktir. Bu toplantilar da Besinci Diinya Su Forumunun gah§malanna en iist diizeyde 
parlamenter katihmi saglami? olacaktir. 
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Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; suyun dnemini vurgulamak igin enerjiyle kiyaslamak is
tiyorum. Enerjinin alternatifi her zaman vardir. Eger hidroelektrikten enerji iiretemiyorsaniz nukleer 
bunun alternatifidir, o yoksa dogal gaz onun alternatifidir, o yoksa petrol alternatifidir, giines ve riiz
gar alternatifidir. Fakat su igin aym §eyi soylemek mumkun degildir. Suyun alternatifi yoktur, ba§ka 
bir maddeyle ikame edilemez. 

Bir ornek vermek gerekirse, insan viicudunun yiizde 70'ten fazlasi sudan olusmaktadir. Bunun 
yaninda insan viicudu her giin yaklasik 2,5 litre civannda su kaybeder ve kaybettigi bu suyu tekrar 
yerine koymak zorundadir. Aksi halde "dehydration" dedigimiz, vucuttaki su kaybi tehlikesi olusur. 
Benzer tehlike tabiattaki hayvanat ve nebatat igin de soz konusudur. Aynca su, surduriilebilir bir eko
nomik kalkinma, surduriilebilir bir gevre ve saghk guvenligi igin zaruri bir maddedir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Birlesmis Milletler kaynaklarina gore yeryiiziiniin yiizde 
70'i sudur, yiizde 30'u karalardan olusmaktadir. Yiizde 70 suyun yiizde 97,5'u genellikle denizlerde 
bulunan tuzlu sudur. Sadece yiizde 2,5'u tath, temiz sudur. Bu yiizde 2,5'luk tath, temiz suyun da 
yiizde 85 M buzullardadir. Yani bizim yararlandigimiz sadece ve sadece yer alti suyu, gol ve nehir su
lan olmak uzere tath suyun yiizde 15'idir. Yani diinyadaki nufusun 6,5 milyann uzerinde oldugunu 
diisunursek, diinyadaki 6,5 milyar niifus hem igme hem kullanma ve hem de sanayideki suyunu bu 
yiizde 15'lik tath sudan saglamaktadir. 

Degerli milletvekilleri, kirli sulann buyiik bir kismi gelismekte olan ulkeler tarafindan uretil
mektedir. Kirli sulann yol agtigi hastahklanndan, Birlesmis Milletler kayitlanna gore, yilda 2,2 mil
yon insanin oldugu tahmin edilmektedir. Kalkinmakta olan ulkelerde sanayi atiklannin yiizde 70'i, 
kanalizasyonun yiizde 90'i dogrudan su kaynaklarina verilmektedir. Ortalama 2 milyon ton atik her 
giin nehirlere, gdllere ve derelere atilmaktadir. Buralara atilan her 1 litre atik su ise 8 litre temiz suyu 
kirletmektedir. Diinya nufusunun iigte l'inin, yaklasik 2,1 milyanmn ise aritma tesisi yoktur. Son 
yiizyilda diinya niifusunun 2 kat, su tiiketiminin ise 6 kat arttigmi diisurursek suya olan ihtiyacm git
tikge nasil onem kazandigim daha yakindan gdriiriiz. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; su varhgi giiniimiizde ulkelerin zenginlik olgutii haline 
gelmistir. Mesela bir iilkenin ki§i basina bin metrekiipten fazla suyu varsa bu iilke su zenginidir. Eger 
kisi basina su miktan 3 bin metrekup ile 10 bin metrekup arasinda ise yeterli suyu olan ulkedir. Eger 
kisi basina su miktan bin ile 3 bin metrekup arasinda ise su sikintisi olan ulkedir. Ulkemizde ise kisi 
basina 1.642 metrekup kullamlabilir su diismektedir ve Tiirkiye, bu anlamda, su sikintisi olan bir 
iilke kategorisindedir. 

Degerli arkadaslar, kuresel isinma su kaynaklannin kullanimi konusunda olumsuz etkilemekte-
dir. Diinyada "su dongiisii" denen bir olgu vardir. Giinesin genis deniz yuzeylerinden ve nemli top-
raklardan buharlastirdigi su zerrecikleri gdkyiiziinde bulutlan olusturmakta ve olusan bulutlar 
riizgarlar vasitasiyla karasal bdlgelere hareket etmekte, buralarda yogusarak yagmur, kar, dolu ola
rak yeryiiziine tekrar donmektedir ve bu dongii diinya kuruldugundan beri surekli devam etmektedir; 
karasal bolgelerin alacagi yagislar ve su ddngiisuniin sonucudur. Dolayisiyla, dunyadaki su varh-
gmdan bir zene eksilmez, bir zene de artma soz konusu olmaz. Ancak kiiresel lsinmanin sonucu de-
nizler ve karalarda olusan buharlasma az veya gok olabilir. Yine kuresel lsinmanin sonucu, daha once 
az yagis a l a n bolgelerin daha gok, daha gok yagis alan bolgelerin ise daha az yagis almakta oldugunu 
Su an miisahede etmekteyiz. 

Degerli arkadaslar, ulkemizde yer alti suyu hayati bir onem tasimaktadir. Bilhassa yagislann az 
oldugu Anadolu'nun orta kesimlerinde yer alti sulan hem igme ve kullanma hem de tanmsal amagla 
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yaygin olarak kullanilmaktadir. Maalesef kagak kuyular ve yanlis kullanma onemli bir yer teskil et
mektedir. Yer alti sulanmn kotii kullanilmasi ozellikle su kithgimn oldugu Orta Anadolu'da biiyiik 
bir sorun teskil etmektedir. Yer alti sulanmn etkili bir §ekilde kullanilmasi ozellikle tarimin gelisti
rilmesi agisindan biiyuk bir onem arz etmektedir. Bu amagla kagak kuyulara kar§i dnlem ahnmasi ko
nusunda Cevre Bakanhgimizin pilot gahsmalanndan biri Aksaray'da yuriitiilmektedir. Bu konuda 
Saym Bakammiza te§ekkiir etmek istiyorum. 

Tuz Golii'ne de aynca deginmek istiyorum degerli arkadaslar. Tuz Golii, bildiginiz gibi, An
kara, Konya ve Aksaray il sinirlan igerisinde olan bir tabiat harikasi gbliimiizdiir. Sunu bilmenizde 
yarar var: Bugiin Aksaray ve Konya havalisinin 1.000 metre altinda, kahnhgi 1,5 kilometreye kadar 
olu§an tuz tabakalan vardir ve bu tuz tabakalan Tuz Golii'niin bulundugu yerde mostra verirler ve 
dolayisiyla Tuz Golii'niin etrafi tamamen de daghkla gevrili oldugu igin oradaki yiizey sulan, yer alti 
sulan orada birikir ve tuzlanma ve Tuz Golii'niin tuzlulugu oradan kaynaklanir ve Tuz Golii'niin de-
rinligi de higbir zaman 1 metre ve 1,5 metreyi a§mami$tir. Fakat gegenlerde bir ulusal kanalda, bir 
dogayi koruma derneginin onciiliigunde, kuruyan Tuz Golii'niin uzerinde otomobil yansj ve moto-
siklet yan§i yapildigini gordiim, gergekten iiziildiim. Ciinkii yagi§lar arttikga, Tuz Golii, ihtiyaci olan 
yagi§i alacaktir. Yolu o taraftan gegen arkadaslanmiz gok rahathkla goriiyorlardir ki bugiin Tuz G6-
lii'nde su yavas yavas birikmeye ba§lami§tir ve zaman igerisinde de bu kuruma-birikme, boylesine 
bir dongii devam eder. O yiizden Tuz Golii uzerinde, dikkati gekmek igin bu tiir yansiar yapmanin 
saghkli olmadigim dii§uniiyorum. 

Dolayisiyla, bu kanun teklifini veren arkadaslarumza te§ekkiir ediyor, teklifin iilkemiz igin ha
yirh olmasini diliyor, yiice Meclisi saygiyla selamhyorum. (AK PARTI siralanndan alkisjar) 

BASKAN - Te§ekkur ediyoruz Sayin Alaboyun. 

Komisyon ve Hukumet soz istiyor mu acaba? 
PLAN VE BUTGE KOMISYONU BA$KAN VEKILI MEHMET ALTAN KARAPA$AOGLU 

(Bursa) - Maddeyle ilgili talebimiz olacak efendim. 
BASKAN - Tiimii uzerinde konu§acak misiniz? 

PLAN VE BUTGE KOMISYONU BASKAN VEKILI MEHMET ALTAN KARAPA$AOGLU 
(Bursa) - Yok, hayir efendim. 

BASKAN - Peki. 
Soz talebi yok. 

Simdi soru-cevap islemine gegecegiz. 
Yirmi dakikadir. 

Enis Tutiincu ve Sayin inan soru-cevap igin sisteme girmi§ler. 
Sayin Tiitiincu, buyurunuz. 
ENIS TUTUNCU (Tekirdag) - Tesekkiir ederim Saym Baskan. 

Plan Biitge Komisyonunda, Sayin Bakanimizin da bulundugu komisyon toplantisinda Turki
ye'nin su zengini bir iilke oldugu ifade edilmi§. Sayin Bakan da bu konuda bir ses gikarmamis. $imdi, 
bu dogru bir ifade midir? Bilebildigimiz kadanyla Tiirkiye ki§i basina yilhk 1.735 metrekiip kulla
nilabilir su miktanna sahip ve yakin gelecekte, sosyal ve ekonomik gelismeler gergevesinde su fa-
kiri bir iilke konumuna diigebilir. Bu konuda Sayin Bakandan agiklama rica ediyorum. 
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ikinci sorum Sayin Baskamm: Ulkemizde igme suyu kayiplan gergekten biiyiik bir sorun. Cok 
saghkh veriler olmamakla birlikte yiizde 55 dolayinda bir kayip oldugu, kagak oldugu soyleniyor. Bu 
gok buyiik bir rakam. Bu.konuda acil olarak nasil bir eylem programi du?uniilmektedir? Bu konuda 
agiklama rica edecegim. 

Eger daha imkanim varsa zaman agisindan... 
BASKAN - Var, sorabilirsiniz. 
ENiS TUTUNCU (Tekirdag) - Simdi, bir diger sorum: Bu Forum gahsmalan gergevesinde, on 

be§ bolgede, biiyiik bolgede toplantilar yapildigi ifade ediliyor. Bu bolgeler hangi bolgelerdir, daha 
dogrusu iller hangi illerdir ve bu konuda sonug, toplanti sonuglan ve bildirgeleri basilmis midir? Ba-
silmissa, ben milletvekili olarak bunlardan en kisa siirede bilgilenmek istiyorum. 

Son sorum Sayin Baskamm: Trakya hem yer alti hem yer iistii su kaynaklari agisindan fakir, 
zengin olmayan bir bolgemiz ve giderek de hem yer alti hem yer iistii su kaynaklarinm olaganiistu 
boyutta kirlendigine ve azaldigma tanik oluyoruz. 

Istranca sularimiza yillar once istanbul kendi ihtiyaci igin el koydu. Peki, Trakya ne yapacak? 
Istranca sularinin istanbul'un su sorununa goziim agisindan derde deva olmadigini bildigimize gore, 
Istranca sularinin tekrar, Trakya'nin acil su gereksinmesinin giderilmesi, karsilanmasi agisindan Trak-
ya'ya ydnlendirilmesi diisiinulebilir mi? 

Te§ekkiir ederim Sayin Baskamm. 

BASKAN - Tesekkurler Saym Tutiincii. 
Saym inan... 
MUMiN iNAN (Nigde) - Tesekkur ediyorum Sayin Baskamm. 

Sayin Bakanim, suyla ilgili, konusmacilanmizin, biinin konusmalanna katihyoruz. Suyun ko-
nusuldugu bir giinde, TEDAS Genel Mudurlugunun talimatiyla, su anda igme sulanndan dolayi borcu 
olan birgok belediyenin elektrikleri kesilmistir ve su kuyulanndan su saglayan birgok belediyemiz su 
anda saghkh igme suyunu birakm, kullanma suyunu dahi vatandasimiza ulastiramamaktadir. Bugun 
talimat verilmistir. tlgililerle yapmis oldugumuz konusmalarda konunun bizzat Bakanlar Kurulunda 
konusuldugunu, eger Sayin Enerji Bakanimiz ve Sayin Maliye Bakanimiz talimat verirse ancak igme 
suyu kuyularimn agilabilecegini bize ifade etmislerdir. 

Son derece hayati oneme sahip bir hadisedir. Birgok belediye belki bu konularda borcunu ode-
yebilme kapasitesine sahiptir ama birgok belediye de yillardan beri biriken bu borglanni odeme im-
kamna sahip degildir. 

Birinci sorum: Borcunu ddeyebilme kapasitesine sahip olmayan bu belediyelerimizin igme suyu 
kuyulanndan olan borglanndan dolayi sulan kesilecek mi? Yani devam edecek midir bu kesinti ve 
insanlanmiz susuzlukla karsi karsiya birakilacak midir? 

ikincisi: Gegtigimiz donem igerisinde TEDAS Genel Muduriugu ile Nigde Belediyesinin ala-
caklan ve devlete olan borglanyla beraber alacaklan arasinda bir mahsuplasma hesap edilmis, Nigde 
Belediyesinin hem devletten hem Milli Egitim Bakanligina bagh okullarimizdan igme suyundan do
layi alacaklan gok daha fazla gelmistir. Cok basit bir hesapla soylemek gerekirse 10 milyon YTL'nin 
uzerinde alacagi vardir ama TEDAS'a olan borglan 6 milyon YTL'dir. Dolayisiyla, aradaki fark... 
Eger, devlet Nigde Belediyesine bu parayi oderse Nigde Belediyesi de igme suyu kuyulanndan do
layi TEDAS'a olan borcunu yanndan itibaren ddeyecegini ifade etmektedir. Dolayisiyla, bizim bu 
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mahsuplasmamizi devlet kabul etmemistir. Bunun acilen goriisulmesi gerekmektedir. iki tarafta da 
devletin kurumlan vardir. Devletin kurumlan bir taraftan borcundan dolayi insanlanmizin igme su
lanni keserken, diger taraftan da bizim yapmis oldugumuz miiracaatlarda "Mahalli imkanlarla bden-
sin." deyip, bastan savma isler yapilmaktadir. Dolayisiyla, birgok belediyemiz gibi Nigde Belediyesi 
de alacagi olmasina ragmen borglu gibi gosterilip, ne yazik ki igme sulan bugiinden itibaren kesil-
mistir. Aci bir durumdur. Bu konunun Sayin Basbakanimiza, Sayin Hukumet iiyelerine ve ilgili ba-
kanlara iletilmesini de hassaten sizlerden istirham ediyorum efendim, giinkii gok onemli bir konudur. 

Tesekkur ediyorum efendim. 
BASKAN - Tesekkiir ediyoruz Sayin inan. 

Sayin Ural... 

KADiR URAL (Mersin) - Tesekkur ediyorum Baskamm. 

Bu gelen kanun teklifiyle ilgili olarak ve raporlan okudugumuz zaman goriiyoruz ki burada 17,5 
milyon avroluk bir biitgeden bahsediliyor ve bu butgeyle... 2'nci maddenin 3'uncii fikrasinda "Forum 
sekretaryasimn yapacagi ahm, satim ve ihale isleri... 4734 sayih Kamu ihale Kanunu ve 5/1/2002 
tarihli ve 4735 sayih Kamu ihale Sozlesmeleri Kanunu hukiimlerine tabi degildir." deniliyor. 

Peki, bu ahmlar Kamu ihale Kanunu'na tabi olmadan nasil, neye gore yapilacak, 17,5 milyon 
avroluk biitge nasil kullanilacak ve nasil giivenecegiz? 

Tesekkiir ediyorum. 

BASKAN - Tesekkur ediyoruz Sayin Ural. 

Sayin Sipahi... 

KAMiL ERDAL SlPAHi (izmir) - Tesekkiir ederim Sayin Baskan. 

Sayin Bakan, dort tane gok kisa sorum olacak izmir'le ilgili. 

Birincisi: Kiigiik Menderes havzasmda malumunuz Beydag Baraji tamamlandi, su tutacak, ancak 
tutacak su bulunamiyor. 

ikincisi: Bakirgay havzasmda malumunuz bir Yortanh Baraji var. O Allianoi tarihi kenti sorunu 
halen devam ediyor. Bu konuda sizin demeglerinizi biliyorum, "Burada tarihte higbir zaman kent ol-
madi." falan seklinde agiklamalarimzi da biliyorum. Bunun son durumu nedir? 

Ugiinciisii: Maalesef Gediz de kurumus durumda. Ancak bu Menemen Ovasi'nda, Asagi Gediz 
havzasmda tanm sektoriindeki vatandaslanmizin bir dilekleri var, "izmir atik sularinin bu ovaya aki-
tilmasi suretiyle hig olmazsa Asagi Gediz havzasmda 8 koy, 10 koy, 15 koyiin yaz aylarmda sulama 
imkanlanna kavusmasi miimkiin." diyorlar. Bu yaz bana iletildi. 

Ddrdiincii konu da, malumunuz bir Gamhk Baraji Projesi vardi izmir Biiyiiksehir Belediyesinin, 
ancak bu baraj projesi kabul gdrmemisti. Yalniz, bu, 250 bin ki$inin igme ve kullanma suyunu sag
layacak Camhk Baraji'mn tekrar makaminizca gundeme sokuldugu seklinde son bir bilgi geldi. Bu 
dogru mudur? 

Tesekkiir ederim. 

BASKAN - Tesekkiirler Sayin Sipahi. 
Sayin Yalgin... 

RIDVAN YALCIN (Ordu) - Tesekkiir ediyorum Saym Baskamm. 
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Sayin Bakamm, ulkemiz igin enerjinin onemini hepimiz biliyor ve takdir ediyoruz. Bu amagla, 
biliyorsunuz Hiikumetiniz doneminde birgok akarsu uzerinde hidroelektrik santralleri tesvik edildi. 

Sayin Bakamm, bu uygulama yapihrken canh ya§ami ve gevrenin de gok ciddi bir tehdit altmda 
oldugunu goriiyoruz. Ilim olan Ordu'da da yapilan projelerde akarsulann timelier igerisine alinarak, 
kilometrelerce ileriden birakildigim ogreniyorum, goriiyorum. 

Bu sekilde dogacak tahribata iliskin bir gahsmaniz var mi? Kag deremiz bu sekilde kuruyacak? 
O derelerdeki, akarsulardaki canh ya§ami ve gevresel etkileri tespit edildi mi? Gelecege doniik on
lemler bakimindan bir ongoriiniiz bulunmakta midir? 

Tesekkiir ediyorum. 
BA$KAN - Te§ekkiirler Sayin Yalgm. 
Buyurunuz Sayin Bakan. 
GEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Sayin Baskan, degerli 

milletvekilleri; te§ekkiir ediyorum ben de. 

Once, Enis Tiitiincii Bey'in suallerine cevap vermek istiyorum. Bu kanun tasansi Plan ve Biitge 
Komisyonunda goriisuliirken, tabii gesitli goriisler oldu. O g6rii§lerden birisinde de "Turkiye su zen
gini bir iilke." diye soylendi ve benim de sessiz kaldigim iddia ediliyor. Tabii, ben daha sonra -belki 
Enis Bey aynlmi§ olabilir- cevaplandirmistim. Benim diisuncem §u: Turkiye su zengini degildir, ama 
su fakiri de degildir. Akilh §ekilde yonetildigi takdirde bu su bize gok rahathkla yeter. Bunun hesabi 
var kitabi var. 

Bakin, §u anda Turkiye'de ortalama 501 milyar metrekiip yilda yagis diisuyor. Bunun buharla-
§an, yurt disina giden, yer altina sizan vesaire... Bunlan dikkate aldigimiz zaman ekonomik olarak 
kullanilabilir su miktan 112 milyar metrekiiptiir. Bakin, su anda bile -hadi kuraklik olunca bu yiizde 
10, yiizde 20 azahr zaman zaman- yani asgari 100 milyar metrekiip elimizde net, en kotii sartlarda, 
su var. 

Peki, su anda biz ne kadar kullamyoruz? Yuvarhk hesap soyliiyorum akillarda kalmasi igin; 30 
milyar metrekiip sulama suyu igin kullamyoruz. 6 milyar metrekiip biitiin sehirlerin igme ve kul
lanma suyu ve yaklasik 4 milyar metrekiip de sanayi igin kullamyoruz. Dolayisiyla, 30+10 daha, 40 
milyar metrekiip. Yani yiizde 40'ini ancak kullamyoruz. Dolayisiyla, burada muhim olan, yatinmlari 
zamaninda yapihrsa §ehirlerde higbir su sikintisi olmaz. iki yilhk kurakhga dayanacak §ekilde bi-
riktirme yapilan yaptigimiz zaman bu su bize yeter. 

Ayrica tabii, sulama suyunda gegmis donemlerde maalesef hepimizin de bildigi gibi agik su
lama sistemleri tercih edilmi§. Biz 2003 yihnda Hiikumetimizin aldigi bir kararla -ben o zaman Dev
let Su i§leri Genel Miidiiriiydiim- bu agik sulama sistemlerini tamamen kapattik, defterini diirdiik; 
§imdi tamamen, kapali, basingh, yagrnurlama ve damlama sulamaya imkan veren sulama sistemle
rini tercih ediyoruz. Boylece daha az suyla daha genis bir alam sulama imkanina sahibiz. Dolayisiyla 
su fakiri de degiliz, su zengini de degiliz. Bu suyumuz bize akilhca kullanirsak yeter. 

$imdi, hakikaten bu igme suyu kayiplan konusunda son derece hakhsimz. Bu, ozellikle biitiin 
§ehirlerde var. Ben ISKI Genel Miidiirii oldugum zaman istanbul'da da vardi. istanbul'daki kayip 
yiizde 65'ti. Tabii ilk defa biz barajlarm in§asindan once igme suyu §ebekesini istanbul'da yeniledik 
ve kisa zamanda, hatta yilda 1.000-1.200 kilometre igme suyu borusunu dosemek, yenilemek sure
tiyle. .. Yaklasik sadece benim donemimde 6.500 kilometre sebeke yenilendi -yiizde 97'si- ve fiziki 
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kayiplar yiizde 5'e indi, ama "kagak" deyince sadece "fiziki kagak" anlamamak lazim. Yangin mus-
luklan, ge§meler vesaire gibi, vatandasm gayrihukuki olarak aldigi sular da buna dahil edilirse bu 
bazen yiizde 20'ler, 25'ler, toplam, faturalanmayan olarak kabul edilebiliyor ama yiizde 55'lik top
lam kayiplar dogru degil, bunun yiizde 30-35'i de fiziki kagaktir. 

Bu baska saghk problemlerine de sebep olabilir. Ciinkii eski borular sebebiyle di§andan, su ke-
sildigi zaman, istenmeyen kirli sular girdigi takdirde sebekede de saghk problemleri olabilir. Bu ba
kimdan belediyelerimizin mutlaka bunlan yenilemesi gerekir. Bu konuda Icisleri Bakanhgryla birlikte 
yaptigimiz gahsmada belediye bagkanlan ikaz edilmi§tir. Ciinkii bu tamamen belediyelerin kendi va-
zifesidir. Merkezi hiikumetin yani Devlet Su i§lerinin vazifesi ise sehrin deposuna kadar suyu getir-
mektir, protokol imzalandigi zaman. Dolayisiyla, belediyelerimiz bu konuda ikaz ediliyor. in§allah 
kisa zamanda... Bunun da takipgisi olacagiz. Onemli bir konu ve kayiplann makul seviyelere indi
rilmesi gerekir diye diisiiniiyorum. 

§imdi, sizler bir de Forumla ilgili... "Hangi bolgelerde yapildi?" diye sordunuz. On be§ bol
gede yapildi. Bunlar genellikle bizim Devlet Su isleri bolge mudurliiklerinde yapildi. Mesela bun
lardan, isterseniz isimlerini de size hemen hizh bir §ekilde verebilirim: Erzurum'da Kar Hidrolojisi 
Konferansi yapildi, Adana'da Sulama-Drenaj Konferansi, Afyonkarahisar'da Termal ve Maden Su
lan Konferansi, Ankara'da Kurakhk ve Su Yonetimi Toplantisi, Antalya'da Kar Hidrolojisi Konfe
ransi, Sanhurfa'da Sulama ve Tuzlanma Konferansi, Edirne'de Ta§kin Konferansi, izmir'de Havza 
Kirliligi ve Tarihi Su Yapilan Konferansi, Kayseri'de Sulak Alanlar Konferansi, Samsun'da Sel, Tag-
kin ve Heyelan Konferansi, Trabzon'da Ta§km, Heyelan ve Dere Yataklannin Korunmasi Konfe
ransi, Van'da Van Golii Hidrolojisi ve Kirliligi Konferansi, Bursa'da Su Tiiketimi, Antma, Yeniden 
Kullamm Sempozyumu, keza, son olarak Konya'da Konya Kapah Havzasi Yeralti Suyu ve Kurak
hk Konferansi ile Artvin'de de Su ve Enerji Konferansi tertiplendi. Bunlarin her birisinin de teblig-
ler kitapgigi yayinlandi. Biz memnuniyetle size, tabii biitun milletvekillerimize gondermek miimkiin 
degil ama en azindan Meclis Kiitiiphanesine be§er tane, ayrica gruplara da birer tane takim olarak biz 
bunlan gonderelim. 

Bunun disinda, Trakya'da Istranca derelerinden bahsettiniz. Efendim, Istranca derelerinden is-
tanbul'a alinan su tamamen -mesela Yildiz Daglan'm bilirsiniz- Yildiz Daglan'mn kuzey yamagla-
nndan Karadeniz'e bo§a akan sulann ahnmasi suretiyle olmustur. Bu sulann giiney tarafa aktanlmasi, 
prensip olarak, ekonomik olarak mumkun degildir. Dolayisiyla bizim, ozellikle Trakya'daki gesitli 
su kaynaklannin degerlendirilmesi konusunda zaten gah§malanmiz var. Onlann detaylanni da onu
miizdeki sail giinii ozellikle biliyorsunuz bir ara§tirma komisyonu raporu vesilesiyle sizlere daha de
tayli §ekilde izah etme imkanma sahip olacagim. 

Sayin inan'in soyledigi hususa gelince: Tabii, igme sulan veya sulama suyundan dolayi ve bun
lann elektrik borglan var kuyulardan dolayi. Tabii, bunlardan uzun sure bu paralar bdenmeyince 
TEDAS kesiyor. Yani genelde bunlarin odenmesi igin de on bes-yirmi, hatta bazen otuz dort aya 
varan, otuz bes aya varan vadeler yaptigim ben hatirhyorum. Bu konuda miiracaat edilirse en azin
dan bir taksitlendirme yapilabilir diye du§unuyorum. 

Tabii, mahsuplasma meselesine gelince, maalesef mahsuplasma sjmdiye kadar olmadi. Ben geg-
miste de ISKI Genel Mudurlugii yaptigim igin o zaman da merkezi hiikumetten alacaklar vardi, mah-
supla§ahm diye gok israr ettik ama olmadi. Ancak bunu biz tekrar Bakanlar Kurulu gundemine 
getirmek suretiyle -konu benimle alakah degil, en azindan pazartesi giinii konuyu gundeme getire-
cegim- bu konuda gerekli gayretleri gosterecegiz. 
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Sayin Ural'in bahsettigi, 17,5 milyon avroluk bir ihale soz konusu deniliyor. Simdi, tabii, bildi-
giniz uzere bu biiyiik bir proje degil, yatinm projesi degil. Bu, neticede ulkemizin yiiz aki olacak ve 
buyiik bir getirisi olan... Yani 20 bin kisinin getirisini dusiiniin yani her bir kisi 2-3 bin avro oraya 
birakacak, bilgi ve tecriibesini birakacak. Dolayisiyla, bunlan dusundugiimiiz zaman iilkemizin bu
rada cok onemli olgiide bir getirisi de var. Tabii, bu, Kamu ihale Kanunu'na tabi olursa 90k acil ya
pilmasi gereken hususlan yapmak mumkun degil. Bununla ilgili zaten denetim maddesi var 
goriildiigu gibi. Ozellikle Plan Butge Komisyonunda bunlann nasil denetlenecegine dair hukiim de 
getirildi ve kanun da zaten var. Dolayisiyla bunun takibini hem Bakanhk olarak biz yapacagiz hem 
de Basbakanlik, Denetleme Kurulu tarafindan yapilacak. Bu son derece agik. 

KADiR URAL (Mersin) - Sayi§tayi niye gikardiniz Sayin Bakan? ihale Kanunu'ndan niye gi-
kardimz? 

CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Simdi, efendim, bu 
kiigiik bir i§. Daha once izmir'de EXPO'da da aym islemler yapildi. Suratli sekilde yapilmasi lazim. 
Gegici bir is. Dolayisiyla, denetim onemli. 

KEMALETTiN NALCI (Tekirdag) - Gergeve sozlesmesi... 
GEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Bir de tabii bunun o 

kadar da gidecegini sanmiyoruz, bundan gelirler de olacak. Bu bir butgedir. Yani, ozellikle devletten 
gikacak miktar gok daha az olacaktir. Bu bir butgedir, giinkii bunun gelirleri de var. Onu da dikkate 
ahrsak gok daha az olacaktir. 

Beydag Baraji'yla ilgili izmir Milletvekilimizin sordugu husus vardi. Beydag Baraji bitti, gegen 
sene su tutmaya ba§ladik. Ama tabii ki 2007-2008 kurak gegti ama Ege'de yagislar §imdi iimit ve
rici. Beydag Baraji'nda su insallah bu sene yeterli seviyede olacaktir diye diisiiniiyorum Sayin Ve-
kilim. 

Yalniz bir de Bakirgay-Yortanh Baraji'yla ilgili projeden bahsettiniz. Burada maalesef "Allianoi" 
adi verilen ve higbir tarihi belgede boyle bir ismi olmayan birtakim kahntilardan dolayi bazi kisiler 
veya gruplar tarafindan bu barajda su tutulmasi engellenmeye gahsihyor. Halbuki bu barajin yapi-
mindan once burada birtakim tarihi kazilar esnasmda tarihi eserler giktiginin belirlenmesi uzerine 
Kultur ve Turizm Bakanligina muracaat edilerek Bergama Miize Mudiirlugiiyle protokol imzalanmis 
ve buradaki kazilann yapilmasi ve masraflann -her tiirlii nakdi ve ayni masraflarinin- Devlet Su is
leri butgesinden verilmesi hususunda protokol tanzim edilmisti. Biz buraya, ciddi olarak, benim do-
nemimde, hatirladigim kadanyla 3,5 trilyon kadar bir arkeolojik kazi ve birtakim koruma tedbirleri 
igin para ayirdik. Tam yatinm hizlandi, su tutulacagi zaman maalesef, boyle "Allianoi" diye bir ta
rihi kaplicadan bahsedildi ki yaptigimiz arastirmalarda bunun gegmis ddnemlerde "Pasa Ihcasi" 
adiyla anilan bir lhca oldugu, Sayin Kutlu Aktas doneminde, bunlann zaten beton merdivenlerle, 
birtakim Afyon mermeriyle yeniden yapilandigini, gatisinin da iptidai bir sekilde drtiildugunu bel-
geledik. Orada sadece sutunlar var. Bir de "Peri kizi" adiyla anilan bir heykel de gikanldi, Bergama 
Miizesine teslim edildi. O sutunlar disinda bir sey yok. Biz de diyoruz ki bu zaten toprak altindaydi, 
biz bunun iizerini kil tabakasiyla kapatahm, koruyahm. Neticede, tarihi eserlerden kurtanlacak olan-
lari kurtarahm diye soyledik ancak su anda proje hazirlandi, insallah birkag ay iginde Koruma Ku
rulu karar verecek, su tutmaya baslayacagiz diye dusiinuyorum. 

Gediz Nehri'nde, atik sulardan dolayi, acaba, yaz aylarmda izmir'in atik sulanndan istifade ede-
rek zirai sulamada kullanabilir miyiz konusunu da arastirahm; giinkii atik sularda eger birtakim kir-
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leticiler, agir metaller veya toplam sodyum konsantrasyonu, SAR dedigimiz sodyum absorbsiyon 
orani gibi birtakim parametreler zirai sulama icin uygunsa o zaman kullamlabilir, bunu arastirahm. 
Zaten Gediz'le ilgili bir proje yapiyoruz. O konuda biz bu arastirmayi gelistirelim diye teklif ediyo
rum. 

Aynca, Camh Baraji'yla ilgili de, bildiginiz gibi, Izmir Buyuksehir Belediyemizin talebi vardi. 
Aslinda, bize kendileri daha once bu barajin yapilmasini talep etmislerdi fakat sonradan bu baraji yap-
maktan vazgectiklerine dair yazi yazdilar ama tekrar talep ettiler. Biz, bununla ilgili, madem talep edi-
yorlar, 1/100.000'lik gevre duzeni planina isledik Camh Baraji'm, koruma alanlanyla beraber. 

Aynca, dedik ki zaman iginde, bununla ilgili planlama gahsmalan gok eskidir, planlama gahs
malanni yeni, ekonomik gdriiyorsamz bu baraji yapabilirsiniz diye de yazi yazdik. Ancak, Camh 
Baraji, fevkalade kiigiik ve sehir iginde kalmis bir barajdir. Alinacak yilhk verim miktan agisindan 
kayda deger bir baraj degildir. Halbuki, biz, su anda Gordes Baraji'm hizlandirdik. 59 milyon met
rekup yilda su verecek olan barajin -2012 yihnda bitecekti- bu yil sonunda bitirilmesi igin ilave ode-
nekleri gdnderdik; insallah yil sonunda insaat bitecek, su tutma islemine de 2009 yih basinda 
baslayacagiz. isale hatti yapildigi zaman izmir'in problemi kalmayacak. 

Sayin Ordu Milletvekilimizin bir sorusu vardi HES'lerle alakah. Efendim, HES'lerle ilgili ozel
likle, tabii ki can suyu denilen, yani mansaba birakilmasi gereken asgari su miktan konusunda gev
resel etki degerlendirmesi raporu hazirlanirken bunu sart kosuyoruz. Bu konuda zaten DSI'de bir 
gahsma baslatildi ve bunu da... Su Kullanim Hakki Anlasrnasi'na imza konulmasi konusunda da ta
limat verdik. Yani derede canh hayatin devami, derenin hayatiyetini devam ettirmesi igin mutlaka can 
suyu tabir ettigimiz -miihendis olarak biz mansap suyu diyoruz- mansap suyunun verilmesi sarttir. 
Bu konuda endise edecek bir husus yoktur. Zaten bu hidroelektrik santraller su kullanmiyor. Yani 
normalde fazla gelen suyun enerjisini kullanmak suretiyle, dusum yapmak suretiyle tekrar dereye 
veriyor. O bakimdan bir problem olmayacak, bunu da yakin bir sekilde takip ediyoruz. Bu konuyu 
da dikkatlerinize sunanm efendim. 

Herhalde bitti, tesekkiir ediyorum. 
BASKAN - Sayin Bakan, ek siireniz de bitti, tesekkur ediyoruz verdiginiz izahlardan dolayi. 
Teklifin tiimii iizerindeki gorii§meler tamamlanmi§tir. 
K. KEMAL ANADOL (izmir) - Karar yeter sayisi... 
BA$KAN - Arayacagim efendim. 

Maddelerine gegilmesini oylarmiza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 
yeter sayisi yoktur. 

Bes dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.12 

• 
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D O R D U N C U O T U R U M 

A c i l m a Saati : 18.19 

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

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

BA§KAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 4'iincii Birlesiminin Dor-
diincii Oturumunu aciyorum. 

214 sira sayih Kanun Teklifi'nin gorugmelerine kaldigimiz yerden devam edecegiz. 
Komisyon ve Hukumet yerinde. 
Teklifin maddelerine gecilmesinin oylamasinda karar yeter sayisi bulunamami§ti. Simdi tekli

fin maddelerine gegilmesi hususunu tekrar oylanmza sunacagim ve karar yeter sayisi arayacagim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 
Simdi 1 'inci maddeyi okutuyorum: 

2009 Y I L I N D A I S T A N B U L § E H R i N D E Y A P I L A C A K B E $ l 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 C 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 

Amag ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu kanun, 24/1/2008 tarihli ve 5732 sayih Kanun ile uygun bulunan Besinci 

Diinya Su Forumu Organizasyonu igin Cergeve Anlasma ve Anlagma Mektubu'na uygun olarak 2009 
Yih Mart Ayinda istanbul Sehrinde Yapilacak Besjnci Diinya Su Forumunun organizasyonundan so
rumlu Forum Sekreteryasimn gorev, yetki, gahsma usul ve esaslan ile diger diizenlemeleri kapsar. 

BASKAN - 1 'inci madde iizerinde Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Tekirdag Milletve
kili Kemalettin Nalci konu§acaktir. 

Buyurunuz Saym Nalci. (MHP siralanndan alkislar) 
Siireniz on dakikadir. 
MHP GRUBU ADINA KEMALETTIN NALCI (Tekirdag) - Saym Baskan, degerli milletve

killeri; sozlerime baslamadan once diin Diyarbakir'da, gegen hafta da Aktutiin'de sehit olan giiven
lik giiglerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerinin ve Turkiye Cumhuriyeti'nin ba§i sag olsun 
dileklerimi sunuyorum. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 2009 Yihnda istanbul Sehrinde Yapilacak Be§inci Diinya 
Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi'nin 1 'inci maddesi uzerinde Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adma soz almi§ bu-
lunmaktayim. 

Degerli milletvekilleri, biz Milliyetgi Hareket Partisi olarak istanbul'da yapilacak olan bu Dunya 
Su Forumunu destekliyoruz ve bununla ilgili yapilacak organizasyonun da destekgisi oldugumuzu 
ba§ta belirtmek istiyorum ama bazi prosediirlerin de dogru diiriist yapilmasi igin sizlere gerekli tel-
kinleri vermek de bizim gorevimiz. 

Tabii burada, gikan degerli milletvekillerimiz, muhalefetiyle iktidanyla, suyla ilgili tiim konu
lan gundeme getirdi. Bilindigi gibi, dunya uzerinde bulunan suyun ancak yuzde 1 'ini kullanabiliyo-
ruz. Tiirkiye'ye geldigimiz zaman -hem burada sayin milletvekillerimiz, Bakammiz da konu§tugu 
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zaman- 501 milyar metrekiip su rezervimizin -du§en yagigtan dolayi elde edip- sadece 234 milyar 
metrekupliik kismi briit su rezervimiz. Bunun 110 milyar metrekupliik kismim ancak biz kullanabi-
liyoruz, kullammimizda. Bunlann hepsini biliyoruz. Bunlar bu Mecliste cok konu§uldu, cok dile ge-
tirildi. 

Sayin milletvekilleri, su problemine baktigimiz zaman, simdi Diinya Su Platformunda konusu-
lacak ii? temel unsur var. Bir: Kuresel isinma. Kiiresel lsinmayi artik hepimiz burada ogrenmis bu-
lunmaktayiz. Nedir kuresel lsinmamn temelinde yatan konu? 1940-50 yillanndan bu tarafa sanayi 
kurulusjarimn cogalmasindan dolayi dogaya sahnim verilen karbondioksit gazi. Isinmayla ilgili, yani 
konutlanmizda isinmayla ilgili vermis oldugumuz lsilar, ula§imla ilgili vermis oldugumuz sahmm-
lar, enerjiyle, enerji santralleri, enerji elde etmek icin kurmus, oldugumuz tesislerin sahmmlan. 

Ikinci konu: Bu kuresel lsinmamn getirmi? oldugu etki nedir? Demin burada Sayin Mustafa 
Hocam da degindi konuya. Diinyamn lsinmasi, lsinmasindan dolayi rejim degisiklikleri ve buna bagh 
olarak belli bolgelerde kurakhklann meydana gelmesi. Ama bunlardan daha onemli bir konu var: 
Mevcut su kaynaklanni verimsiz kullanmamiz. Bu mevcut su kaynaklanmizdan bugiin kullanilabi
lir suyun yiizde 74'iinii tarimda kullamyoruz ve vah§i sulamalarla kullamyoruz. Ancak yiizde 6'hk 
kismim biz yasamsal alanda kullamyoruz yani 6 milyar metrekupliik kismim biz yasamimiz igin... 
Ne yazik ki bunun da yarismi belediyelerin hem altyapi yetersizlikleri hem de siyasi tutumlanndan 
dolayi §ebekeye vermis, olduklan suyun ancak yiizde 50'sini faturalandirabiliyorlar. Bastan bunun 
online gegilmesi lazim. Eger temiz su ve istenilebilen su halka ulastinlacaksa "yiizde 50" demek, 
parasmi odeyen vatandasm yiizde 50 fazla para odemesi anlamina gelir. 

Degerli milletvekilleri, Diinya Su Forumunda konu?ulacak onemli bu iicuncii konu: Bu suyun 
hizmetini verirken maliyeti. Demin burada bunlar konu§uldu yani su ve finans konusu. 

Simdi, 1992 yilmdan sonra, su, kamu hizmeti olmaktan cikmi§, bir ticari materyal haline gel
mistir. Tabii bugiin bizim ulkemizde suyu belediyeler islettigi icin -yiizde 85-90 olciisiinde- bura-
larda bile farkhhklar cikmaktadir. 

Ben size kendi bolgemden ornek vermek istiyorum. Silivri bolgesinde bundan once su 1,5-2 
milyona belediye tarafindan kar§ilamrken su yonetimi ISKI'ye gectikten sonra bu rakam 2,5'dan 3,5 
milyon YTL'ye donusmiistur. 

Tabii globalle§en diinyamizda bu kuresel isinma ve akabinde gelen su sikintilan suyu ciddi bir 
ticari pazar haline getirmistir. Bu da global giiclerin istahim kabartmi? durumdadir. 

Sayin milletvekilleri, bugiin bile diinya uzerindeki su rezervinin yuzde 5'i ticari olarak sirketler 
tarafindan yonetilmesine ragmen petrolden elde edilen gelirin yiizde 40'i-45'i oraninda ciro elde et
mektedir. Oyle biiyiik bir pazardan bahsediyoruz ki ve yasamsal bir pazardan bahsediyoruz. 

Burada Dunya Su Forumundan cikacak olan neticeler tabii ki kiiresel isinma, suyun kotii yone-
tilmesi degil, bunu zaten biliyoruz. Burada sene basinda kurulan kuresel isinma ve su kaynaklannin 
yonetilebilirligi komisyonunda gordiiguniiz gibi ciddi bir gahsma yapilmistir. Bu cah§manin iginde 
-ben de bu gah§manin icindeydim- Tiirkiye Cumhuriyeti iginde bulunan her noktanm problemleri 
tek tek dile getirilmi§, tek tek de goziimleri burada verilmi§tir. Bunun iistiine ilave edilecek pek bir 
§ey ben goremiyorum. Lakin, burada, Diinya Su Forumunda ortaya gikacak sulann ozellestirilmesi 
ise sulann 6zelle§tirilmesinden once gok ciddi bir §ekilde bu iilkede su kanunlan gikmasi lazim. Su 
kanunlan gikmadigi siirece eger bu iilkede 6zelle§tirmeye gidersek biz vatanda§i magdur duruma 
du§iiriiruz. Havza iiretimlerini kurmadigimiz siirece, havza ihtiyaglanni belirlemedigimiz siirece, 
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demin burada Sayin Milletvekilimizin de soyledigi gibi, suyun bilangosunu gikartmadigimiz siirece, 
suyu ozellestirmeye eger gidersek bugiin Tekirdag'in yasami§ oldugu konuyu ya$anz. Demin Tekir
dag Milletvekilimiz burada Sayin Bakanimiza sordu §u soruyu: Istranca projelerinde... Ve arkasinda 
bir de Rezve vardir. Rezve Deresi de bugiin ihale edildi. Ama denizden suyu gotiirmenin maliyeti pa
hah olmuyor da terfi istasyonlanndan Tekirdag'a bu suyun getirilmesi... imkansiz diye higbir sey 
yok. ihtiyaca gore... Bugun bizim ihtiyacimiz olmayabilir ama on sene sonra Tekirdag'in ihtiyaci ol
dugu zaman bu suyun Tekirdag'a verilmesi, Saym Bakanim, hig de oyle imkansiz bir sey degil. Su 
an igin rantabl degil ama imkansiz diye bir sey soz konusu degil. 

Sayin milletvekilleri, bizim burada asil ustiinde durmamiz gereken bu kanunun ulkemize, yapi
lacak su platformunun ulkemize faydalan. Tabii, burada, ben affiniza sigmarak bir seyi duzeltmek is
tiyorum. Buraya gikan tiim milletvekillerimiz ve Sayin Bakanimiz bir seyde antant kaldik. Ben burada 
Sayin Mustafa Hocama da soracagim aym soruyu: Bizler, bizim ulkemiz su kithgi geken yani 1.600 
metrekiipe sahip olan bir iilkeyiz, ama burada, ne yazik ki, Plan ve Butge Komisyonunun sunumla-
nnda bu bize -okuyorum size- sadece Turkiye'nin su zengini bir ulke oldugu... Bu, yanhs bir ifade. 
Bunun altim gizmemiz lazim. Biz, Turkiye olarak su zengini bir iilke degiliz. Su kithgi geken bir iil
keyiz. Ciddi politikalar olusturulmadigi siirece su fakiri ulkeler kismina girecegiz. 

Bir de tabii bu 1.600 litreyi iilke genelinde niifusa bdliiyoruz. Bizim ulkemizdeki yogunlasma 
gok farkh. Bugiin Marmara Bdlgesi'ndeki yogunlasmayi ele aldigimiz zaman bu kisi basina diisen 
su ihtiyaci, ne yazik ki, su kithgi geken ulkelerin altina diisiiyor, bin litrenin altinda, buna istanbul 
da dahil. istanbul ve Tekirdag'i aldiginiz zaman 500-600 metrekup civanna diisjiiyor, dogrudur. Biz
ler 1.600 metrekiipii iilke genelinde konu§uyoruz, ama nufusun yogun oldugu yerlerde, su anda sulu 
tanm yapilmadigi igin o bolgelerde bu sikmtiyi gdremiyoruz, ama sanayinin de kullanmis oldugu ve 
gevreyi kirletmis oldugu bir bolgede, Trakya bolgesinde en onemli ve Turkiye'nin, dunyamn en 
biiyiik... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Lutfen sozlerinizi tamamlayiniz, buyurunuz. 
KEMALETTiN NALCI (Devamla) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 

Asil en buyiik problem su: Tabii ki kiiresel lsinmanin etkilerini biz bertaraf edemeyiz. O gok uzun 
bir zaman ahr. Lakin, mevcut kullanmi? oldugumuz sularla, hem evsel hem sanayi sulanyla, ne yazik 
ki, degerli milletvekilleri, mevcut sulanmizi kirletiyoruz, kullanilamaz hale getiriyoruz. Bunlann 
ddenekleri, bunlann yaptinmlanni yaptiramadigimiz igin, sanayi bolgeleri ile organize sanayi bdl-
gelerini ayirdigimiz zaman ve sahnimlan mecbur kilmadigimiz zaman biz bunu basaramayiz. Erge-
ne'nin durumunu hepiniz biliyorsunuz ve bu, komisyon raporlannda da belli. Peki, ben buradan 
soruyorum: Bu kiiresel isinma ve surdiiriilebilir, yenilenebilir su igin alti ay gahsildi, bir rapor yuce 
Meclise verildi. Simdi yeniden bir Cevre Komisyonunda. Bunlann iginde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Sayin Nalci, lutfen, hemen tamamlayiniz. 
KEMALETTiN NALCI (Devamla) - Bu problemlerin hepsini eger bildigimiz halde... Bunla

nn goziimu igin diigmeye basma zamani geldigi inancindayim. 
Bu duygu ve diisiincelerle hepinizi saygiyla selamhyorum ve Besinci Diinya Su Forumunun ul

kemize, milletimize, diinyamiza ve su igin hayirlara vesile olmasmi temenni ediyorum. Sag olun, 
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var olun. (MHP ve AK PARTI siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkiir ediyoruz Sayin Nalci. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Samsun Milletvekili Haluk Koc konusacaktir. 
Buyurunuz Sayin Koc. (CHP siralanndan alkislar) 
Sahsimz adina da siz konusacaginiz igin ikisini birlestiriyorum ve on bes dakika siire veriyorum. 
Buyurunuz. 
CHP GRUBU ADINA HALUK KOC (Samsun) - Sayin Baskan, degerli arkadaslanm; hepi

nizi partim ve sahsim adina saygiyla selamhyorum. 

Konu belki Turkiye Buyiik Millet Meclisinin her giinkii giindeminde rastladigimiz rutin konu
lardan biri olarak geliyor cogunuza ama igerigine baktiginiz zaman, derinligine indiginiz zaman son 
derece onemli, hem iilkemizi hem diinyayi ilgilendiren gok temel bir sorunun tartisdacagi bir kon-
feransin hazirhk, on hazirhk gahsmalan ve bu hazirhklar sirasinda ahnmasi gereken bazi ig mali ted-
birlerle ilgili bir kanun teklifi. 

Bunun igerigi hakkinda herhangi bir sey soylemeyecegim giinkii arkadaslanmiz belirtiyorlar 
ama daha onceki konusmalan dinleyince, kimi kez bir cografya dersine geri gittik, kimi kez genel bi-
yoloji derslerinden, saglik derslerinden birtakim ahntilar aldik. Olayin, diinyamn bugiin oniimiize 
getirdigi kosullarla baglantih olarak degerlendirilmesine doniik bir iki ciimle dinledik. 

Degerli arkadaslanm, kiiresellesme, globallesme, ne bileyim, simrsizlasma diyelim her konuda, 
once kapitalle basladi, sermayeyle basladi, daha sonra bu olay baska boyutlara gitti. Bir de baktik ki 
teror de kiireselle§ti, yoksulluk da kureselle§ti, iklim degisikligi de kuresellesti. Bunun getirdigi turn 
olumsuzluklar insanlar uzerinde ve ulkeler iizerinde kuresel boyut almaya basladi. Su, bunlarin ige
risinde onemli olanlardan bir tanesi. 

Ben konferansin igerigi, susu busu iizerinde durmayacagim. Genel Sekreter olarak Turkiye 
Buyuk Millet Meclisi tarafindan gorevlendirilen, daha once de bu konuda biirokraside onemli gorev 
yapan Sayin Ozturk bu konuda bilgi verdi, diger arkadaslanmiz da verdi fakat ben olayin bir de Av
rupa Konseyi boyutuyla degerlendirmesini yapmak istiyorum giinkii Avrupa Konseyinde Cumhuri
yet Halk Partisi adina iilkemizi temsil eden parlamenterlerden bir tanesiyim ve orada da Cevre 
Komisyonunda gorevliyim. 

Boyle bir degerlendirmede bulunduktan sonra, degerli arkadaslanm degindiler, birgok konus
maci, ama Dunya Su Konseyi Baskani Loic Fauchon bir agiklamasinda, suyun kalitesinin ve eksik-
liginin birgok probleme yol agtigim, iste diinyada su kadar kisinin heniiz temiz suya ulasamadigim, 
suya bagh hastahklann arttigim, bunlann savaslardan daha fazla insanin olumune neden oldugunu 
ifade ediyor, ifade ediyor, ifade ediyor... 

Dinlediginiz zaman ne kadar sorumlu, sosyal boyutu ne kadar derin olan bir agiklama degil mi? 
Ashnda baktiginiz zaman bu tip organizasyonlann kurulus semasina, bu organizasyonlarda gorev 
alan degisik orgiitler temelinde olayi irdelediginiz zaman, hep dunyada tek taraf goriiyorsunuz. Bu 
tek taraf da, iste demin tarif etmeye gahstigim, kiiresellesmenin her boyutunda diinyadaki esitsizlik-
leri artirmak igin zengin ulkelerin yoksul iilkelerden kaynak aktanmina aracihk eden sirketlerin, ulus 
otesi yapilarin, kuruluslann temsilcilerini goriiyorsunuz. 

Degerli arkadaslanm, "Yine gikti bir CHP milletvekili, her zaman ahsageldigimiz sol soylem-
lerle politika yapiyor." demeyin liitfen. Olayin boyutlanna bakin. Hig giilmeyin. Bunlar, siz iktidar-
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siniz ve bu iktidann temel sorumluluklari igerisinde size dayatilan, suyun, bir insanin ulasmasi ge
reken en temel, dogal hakki olan bir madde olmaktan cikartip parasi odenerek satin ahnan bir ticari 
meta haline ddnusturulmesine, iste bu toplantilann sonunda, sizlerin yasama yetkinizi kullanarak 
aracihk etmenizi isteyerek, duzenlemeler yapmanizi isteyerek Tiirkiye'den ve bizim gibi ulkelerden 
taleplerini dile getirecekler. Toplantimn temel goriisecegi maddeler arasinda Saym Genel Sekreter, 
bir milletvekili arkadasimiz Oztiirk soylediler: "Kanun yapicilara yol gostermek." Kanun yapici kim? 
Biziz. Ne yolu gdsterecek bize? Bize o ulkenin dogal kaynaklannin nasil rant aktanmi olarak varsil 
iilkelere aktanlabileceginin yasal diizenlemelerinde yol gdsterecekler. 

Degerli arkadaslanm, su kadar devlet baskani, su kadar hiikumet baskani, su kadar ilgili bakan, 
su kadar parlamenter katilacak. Peki, baska boyutlan: Su kadar sivil toplum orgutu. Baktigimz zaman 
acaba toplumun genelini kapsiyor mu bu? Sayin Genel Sekreter burada, Strazburg'a gidecek. Ben de 
orada olacagim ve o sorulan orada da sorma yetkisine sahibim. Peki, Turkiye Miihendis ve Mimar 
Odalari Birligi, bu konuda iki buyiik sempozyum diizenleyen bir yapi. Cevre Miihendisleri Odasi 
var, Jeoloji Miihendisleri Odasi var iginde, onlann goriisleri var. Bunlann yansitilmasi igin taraf ola
rak kabul ediliyor mu TMMOB, edilmiyor mu? Tiirk Tabipler Birligi... 

Olayin saghk boyutu var. Herkes katihyor, bunlar yok. 
Sendikalar, demokratik kitle orgiitleri, isim vermiyorum, tiimii... Bunlann goriisleri ahniyor mu? 

Tiirkiye boyutundaki platformda onlara yer veriliyor mu? Ama "Onlar sizin gibi konustugu igin on
lann gdriisiinii dinlemeye gerek yok, orada biz tek ses olup tek kuresel taleplerin dinlenmesinde ara
cihk yapacagiz" derseniz, onlar da o zaman alternatif boyumyla farkh sesler gikartmaya gahsacaklar. 

Tam yerel segimlerden onceki hafta olacak degerli arkadaslanm bu toplanti. Turkiye'de de-
mokrasiye inanan, emege inanan, esitlige inanan, dzgiirliige ve bansa inanan ve bu boyutla, bu diinya 
goriisiiyle konuya sahip gikan birgok demokratik kitle orgutu alternatif olarak karsjmizda olacak. 
"Karsimizda" diyorum, ben parlamenter olarak bu cephede gdsteriyorum ama orada onlann sesi ola
rak konu§acagim. Onlann taleplerini orada, onlar gelemedikleri igin, dile getirme gorevini yerine 
getirecegim, hem Strazburg'da hem istanbul'da eger yerel segimlerde kendi segim bdlgemde o tarihte 
onemli bir gorevlendirmeyle karsi karsiya kalmazsam. 

Degerli arkadaslanm, gok farkh bir madde su. Arkadaslarimizin hepsi degindi, hepsine tesek
kiir ediyorum, onlann sdzlerini yinelemek istemiyorum ama baktigimz zaman -Sayin Bakan da ifade 
ettiler, daha onceki agiklamalarina paraleldi bu agiklamalari, "Turkiye su zengini de degil, su fakiri 
de degil." seklinde yapti- rakamlara gore Tiirkiye su anda su fakiri olan bir iilke. Bu, rakamsal te-
melde, bilimsel temelde tammlanmasi gereken bir durum. 

Yine, arkadaslanmiz degindiler "Gelecekteki gatisma nedenlerinden bir tanesi olacak." dediler. 
Evet. Bakin, yine kiiresellesmenin ekonomik boyutta dunyada yarattigi esitsizliklerden, hesapsizhk-
lardan, belli alanlarda sisirilen balonlann havasinm kesilmesinden -konut fonu gibi- dunyada yasa
nan kiiresel sikintilar tipki 1929'daki gibi... On sene sonra ikinci Diinya Savasi gikmisti biliyorsunuz. 
Sektoriin canlandmlmasi igin silahlanma, yapay problemler, tarihten aktanlan sorunlarin savas gi-
kartacak boyutlara tasinmasi olayini yasamisti diinya. Simdi geldigimiz noktada bu ekonomik krizin 
yaratacagi zararlann giderilmesi, gesitli taleplerle, yine diinyadaki esitsizlikleri artirarak biz ve bizim 
gibi iilkelerden tahsil edilme yoluna gidilecek. Bu, iyi niyetle, yasal diizenlemelerle, kanuni gerge
vede yapilacak bazi ulkelerde. Tipki Ukrayna'nin "Turuncu Devrim"le, Giircistan'in "Giil Dev-
rimi"yle donustiiriildiigu gibi, bazen de soz dinlemezseniz, direnirseniz, haklanmza sahip gikarsaniz, 
o zaman da silah zoruyla yapilacak bu dengeleme. 
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Degerli arkadaslanm, yasadigimiz boyut, bundan sonraki bir kuresel savasin da habercisi. "Tur
kiye'nin suyla ne ilgisi var?" diyeceksiniz. Bizi ilgilendiren bolgede savasin ya da olasi catismalann 
cikis noktalanndan bir tanesi de su olarak planlaniyor. 

Tarih 17 Arahk 2004, alkislarla kabul edilen muzakerelere baslama belgesi uzerinde Tur
kiye'deki sulann, Turkiye'nin sularinin uluslararasi kullanimma doniik Avrupa Birligi talepleri ortada. 
Yani suyun kaynagindaki iilke degil de suyun dbkiildiigu kiyidas ulkeler, suyun yolculugu sirasinda 
kara topraklanndan gectigi ulkeler ve onlan hig ilgilendirmeyen aktdrler, Avrupa Birligi gibi, Ame
rika Birlesik Devletleri gibi. Taraf oldugu siireclerle Tiirkiye karsi karsiya birakilacak. 

Degerli arkadaslanm, bir siyasi partimize mensup degerli milletvekili arkadasimiz temsil ettigi 
bolgeyi de, milletvekili oldugu bolgeyi de ilgilendirdigi boyutuyla bu simrasan sular noktasina de-
gindi ve orada bir israil sdziinden bahsetti. israil boyutuyla Firat ve Dicle havzasinin Sattiilarap'ta 
birleserek dokiilen ve israil'in bu konudaki dahlinden bahsetti. Siz "Hayir" diyebilirsiniz, biirokra-
side belki o sekildedir ama ilgim dolayisiyla, merakim dolayisiyla, daha onceki gdrevlerim dolayi
siyla bu konuda da Turkiye'nin 90k ciddi bir sekilde ba§inm agnyacagini ve iktidar olarak, degerli 
arkadaslanm, iktidar Partisi milletvekilleri olarak sizlerin de bu yasama doneminde bu tip ciddi so-
runlarla kar§i karsiya kalacaginizi hatirlatmak istiyorum. 

Degerli arkadaslanm, "Su sdyledir, su boyledir, su gereklidir, su kadar su lazim, su hastalik olu-
yor, yer altinda su var, tuzlanma su..." Cografya, biyoloji, saglik tamam. Peki, karsi gorusler var mi, 
karsi gdrii§ler var mi? Bu toplantinin toplanis sekline ve toplantmin ana aktorlerine karsi, karsi gelen 
yapilar var mi? Baktigimz zaman mesela... Ornek verecegim: Prof. Dr. izzet Onder -ahnti yapaca-
gim- suya genel baki§taki degisjmi 90k giizel dzetliyor ve suyun dzellestirilmesinde devletler ve ku
rumlann rollerini degerlendiriyor: "Suyu her insanin hakki olan bir gereksinim olmak sifatmdan 
cikartmak ve bugiinkii sermaye yapisinin garklanni ddndiiren bir yeni yakit haline getirme girisim-
leri var." diyor. 

Ben, kendi partim ba§ta olmak iizere sorumluluk sahibi ve sosyal boyutu olan tiim siyasal ya
pilann, suyun bu dzelligine karsi gelistirilmek istenen politikalara kdkten karsi gikmalari gerekti-
gine inaniyorum. 

Degerli arkadaslanm, yine Jeoloji Miihendisleri Odasindan Sayin Tahir Ongiir'iin -Bilmiyorum 
arkadasim devlet memuru mudur, ismini veriyorum bir ahnti yapildiginda saygi unsuru olarak - "Su 
krizi gergek mi?" adh bir degerlendirmesi var ve diinya kaynaklari igerisinde suyun hizla deger ka-
zanmasinin sonucu olarak devlet politikalannin suyu ozellestirmeye yonelik kosullar yaratmaya ga-
Iistigini ifade ediyor. 

Degerli arkadaslanm, su hakkinin korunmasi gerekiyor. Temel haklardan bir tanesi saghkh suya 
erisim. 

Soyle bir baktigimz zaman, Turkiye'de -Sayin Bakan rakamlan verdi, yagislari, sunlan bunlan-
Ankara'da, hig gitmeyelim baska kente, su anda yasadigimiz kentte musluk suyunun disinda evinize 
biiyiik damacanayla igme ve degisik ihtiyaglarda kullanmak iizere eskiden almadiginiz ne kadar su 
ahyorsunuz? Basit bir ornek! Basit bir ornek! Yani sektor evinize giriyor. Siz istemeyin, saghgimzi 
korumak zorundasimz. imkanimz var ahyorsunuz, imkam olmayanlar genel akma yerlerinden, ges-
melerden saghyor fakat digerleri? Digerleri her seye agik. Ya igindeki kimyasal birikimlerin kronik 
maruziyetine muhatap, daha sonra yasamim tehdit edecek, sinirlayacak gok tehlikeli hastahklara 
kar?i agik hale getiriliyor ya da gesitli hastahklarla karsi karsiya getiriliyor. 
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Degerli arkadaslanm, simdi, baktiginiz zaman, temel politikalar §u tarzda olusturuluyor... Bu 
toplantinin sonunda da yasa yapicilara bu oneriler gidecek. Yani, simdi, baktiginiz zaman devletin, 
devlet dedigimiz yapilanma... Bizim 2002 yilmdan itibaren bu Parlamentoda tartigtigimiz, degisik 
yasama gorevleri icerisinde degerlendirdigimiz yasalan bir hatirlayin, gegen donem burada gorev 
yapan arkadaslanm daha gok hatirlayacaklardir: Kamu yonetimi reformu, yeni is yasasi... Biitiin 
bunlar gergevesinde hepsi ilintili. Simdi, bakin, ne istenecek bizden: Bizden "Turkiye'nin ihtiyaglan 
sudur, Tiirkiye'nin akarsulan sudur" degil, bizden istenecek olan, sermayenin oncelikleri ve acili-
yetleri nelerdir? "Bunlarin giderilmesi igin benim su kanunlara, su yonetmeliklere, su tiiziiklere ih-
tiyacim var, -genelde bu, yerel yonetimde bu- bana bunlan saglayacaksimz." denecek ve biz de oradan 
20 bin ki§i geldi, katildi.istanbul da gok giizel, o mevsimde de gok giizel, gok da uygar bir sehir, ba-
yagi Batihla§mi§ Tiirkiye. Bunlarla tatmin olup aynlacagiz! 

Degerli arkadaslanm, ba§ka ne talepleri olacak?.. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Liitfen, sozlerinizi tamamlaymiz. 
HALUK KOC (Devamla) - Barajlann ve suyun ticarilesniesi... Baktiginiz zaman, muhalif top

lumsal hareketler devre di§i birakilacak ve ondan sonra bu talepler butiin agirhgiyla yerine getirilecek. 
Bakimz, Korkut Boratav, onaylarsimz onaylamazsiniz, son derece onemli bir kisiliktir ve burada 

bir arkadasjm bahsetti, Eva Morales'i Bolivya'da iktidara getiren siirecin bir kismindan bahsetti. Se-
bebi son derece agiktir. Yani Giiney Amerika'da bu sihirli formiile, demin anlattigim sihirli formiile... 
Bize de tek segenek bu, diinyada baska yontem yok: Kiireselleseceksin, giizelleseceksin, bunlara 
uyacaksin, ozel her §eyi halledecek! Ozel, milli, kendi ulusal sermayem olsa yine gonliim gam ye-
meyecek, ulus otesi sermaye bunlarin varhgmi gotiirecek ve biz seyredecegiz! Belki de daha agir 
bizim sorumlulugumuz, burada araci olacagiz. 

Bakin, bitiriyorum bu konusmami, Latin Amerika'da kent yoksullan, su dagitimini iistlenen iki 
uluslararasi sirkete karsi baslatilan su savaslanyla -yoksul semtlerden- Bolivya'da Evo Morales bir 
halk hareketiyle iktidara ta§inmi§tir. 

Degerli arkadaslanm, Tiirkiye'nin gikartacagi gok ders var. Bundan sonra bir konusmam daha 
olacak, sinir otesi sular konusunda da ben dikkatlerinizi gekecegim. 

Sunu ifade etmek istiyorum: Yerel segimler oncesi olacak. Degerli milletvekilleri, bireysel ola
rak da sorumluluklanmiz var. Bagh oldugumuz siyasi partiye bir grup disiplini iginde bagh oldugu
muz dogrudur, onun sinirlanni liitfen zorlayin, liitfen zorlayin, bireysel olarak da... 

Bir dahaki konu§mamda soyleyecegim, Meksika'dan sonra parlamenterlerin ortak yayinladigi 
bir bildiri var elimde. Bu bildirinin 1 'inci maddesini okuyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Sayin Kog, liitfen. 
HALUK KOC (Devamla) - Bitiriyorum. 
"Su, bir mal degildir ve surekli bir kaynak degildir. Su, sosyal bir maddedir, ekonomik bir madde 

degildir ve mutlaka kamu temelinde ele ahnmahdir." Bu, bundan once yapilan Dunya Su Forumunda 
parlamenterler ortak deklarasyonunda l'inci madde olarak ele ahmyor. Ben, Turkiye'nin ev sahip-
ligi yapacagi bir toplantida, ulus otesi sirketlere yesil i§ik yakacak bir parlamenter bildirisi hazirlan-
mamasi gerektigini simdiden ifade ediyorum ve herkesi bu konuda temel sorumlulugunu ta§imaya 
davet ediyorum. 

Saygilarimi sunuyorum efendim. (CHP siralanndan alkislar) 
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BASKAN - Tesekkur ediyoruz Sayin Koc. 
l'inci madde uzerinde, sahsi adina Usak Milletvekili Nuri Uslu konusacaktir. 
Buyurunuz Sayin Uslu. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
NURI USLU (Usak) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; hepinizi saygiyla selamhyorum. 
Oncelikle, Aktutiin Sinir Karakolunda askerlerimize hain bir saldin yapilmis ve bu saldin so

nucunda askerlerimiz sehit olmustur. Aynca, dun Diyarbakir'da polis servisine yapilan yine hain bir 
saldin sonucu polislerimiz sehit olmustur. Ben, biitiin sehit karde§lerime Allah'tan rahmet diliyo
rum, kalanlara ba§saghgi diliyorum, milletimizin basj sag olsun diyorum. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 2009 yihnda istanbul'da yapilacak olan Besinci Diinya Su 
Forumu ile ilgili kanunu goriisiiyoruz. Bundan once 4 kez yapilmis; Fas'ta, Meksika'da, Japonya'da 
ve Hollanda'da; besincisi bizim ulkemizde yapilacak. Bir kere sunu oncelikle sdylemem gerekir ki, 
bu Diinya Su Forumunun Turkiye'de yapilmasini saglayan, Tiirkiye'de istanbul'da yapilarak hem 
diinyada hem de ulkemizdeki suya dikkat cekecek olan bu Forumun gerceklesmesinde gayret goste
ren, bunu gergeklestirilmesi icin bu noktaya getiren butiin arkadaslanmiza ozellikle tesekkiir etmek 
istiyorum ancak iiziilerek gordiim ki, muhalefet partisinden bazi sozcii arkadaslanm sanki bu Dunya 
Su Forumunda uluslararasi kiiresel sirketlerin suyu bir ticari konu haline getirecegi, suyun ozellesti-
rilecegi ve hatta bu Su Forumunda bazi taraflann olmayacagi, sivil toplum kuruluslannin olmaya-
cagim dile getirdiler. $ahsen buna 90k uzuldiigiimii belirtmek istiyorum. Bu bir forumdur, Diinya Su 
Forumudur. Buraya seksen iilkeden temsilciler ve 200 binden fazla insan katilacak. Su, mevcuduyla, 
kullanimiyla, gelecegiyle enine boyuna tartisilacak. Simdi bunun muhalefeti, iktidan olur mu Allah 
askina! Yann... Daha bugunden gormeye basladik. Akan derelerimiz akmaz oldu, nehirlerimizdeki 
sular azaldi, yuzyillarca akan gesmelerimizdeki su kesildi. Bunlan yasiyoruz. Siz hala bunun nere-
sindesiniz Allah askina! Bizim, hep beraber bu i§e ciddi anlamda sahip gikmamiz gerekir. 

Kiiresel lsinmamn ve kiiresel isinma neticesinde olan iklim degisikliginin ve bunun topraklan-
mizda, ormanlanmizda, sulanmizda, havamizda, soludugumuz havada meydana getinnis oldugu 
etki, artik bilim adamlannin soylemlerinden gikmistir. Biz, bunu diinyamn farkh yerlerinde oldugu 
gibi kendi ulkemizde bile yasamaya basladik. Gegen yd Ege, Ig Anadolu, bu sene Guneydogu, Dogu 
Anadolu kurakhgin etkisiyle kavrum kavrum kavrulmustur. 

Artik, gozumuzle herkes goriiyor ve herkes de bunu gormek mecburiyetinde. Eger tedbirleri al-
mazsak, zamamnda yapmamiz gerekenleri yapmaz isek yol 90k uzak degil. Kiiresel isinma komis
yonunda da gorev almis bir kardesiniz olarak, sahsen, bu rapor 90k giizel bir sekilde hazirlanmistir. 
Biz, artik bundan sonra, ozellikle -tartisilmasi bile giindeme getirilmeyecek olan, su olmazsa hayat 
olmaz- suyla ilgili her tiirlii tedbiri almak mecburiyetindeyiz. Bunun iktidan muhalefeti olmaz. Biz 
hep beraber aym gemide gidiyoruz, aym iilkede yasiyoruz. Yann sular kirlendigi zaman, sular kesil-
digi zaman oradan benim gocugum da su igecek, sizin gocugunuz da su igecek; bunun iktidan mu
halefeti olmaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BA$KAN - Liitfen, sozlerinizi tamamlayiniz. 
Buyurunuz. 
NURI USLU (Devamla) - Sayin Baskamm tesekkur ediyorum. 
Ben, kisacasi, suyun iizerinde durmayacagim, biitun konusmaci arkadaslanmiz durdu ancak 

-Mecliste bu gundeme geldi- benim birkag tane onerim olacak, su forumunda bunlar degerlendirile-
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bilir mi: Bir kere, mutlaka su kanunu gikanlmahdir. Surdiiriilebilir bir su yonetimi saglanmahdir. Bir 
de hem tasrada hem merkezde tek elden suyu yonetecek bir yapilanmaya gidilmelidir. Bir uciinciisii 
de kullamlan su mutlaka fiyatlandinlmahdir ve bu sudan elde edilen gelirin bir kismi da ulkemizin 
ormanlannin korunmasina ve hatta bu bozkirlann oraianla§tinlmasina kullamlmahdir diyor, hepi-
nize saygilar sunuyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyoruz Sayin Uslu. 

Komisyon ve Hukumet konu§acaklar mi efendim? 

PLAN VE BUTCE KOMISYONU BASKAN VEKILI MEHMET ALTAN KARAPASAOGLU 
(Bursa) - 3'uncu maddeyle ilgili soz talebinde bulunacagiz. 

BASKAN - Peki efendim, sirasi geldiginde soz verecegim. 

Simdi soru-cevap isjemine geciyoruz. 

Buyurunuz Sayin Paksoy. 

MEHMET AKIF PAKSOY (Kahramanmaras) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 

Saym Bakanim, tertiplenecek olan Diinya Besinci Su Forumu Organizasyonu giizel bir tesebbiis. 
Bu konuda emegi gecenlere tesekkiir ediyorum. Ancak ulkemiz, kuresel isinma ve su kaynaklari yd
niiyle su zengini bir iilke degildir. Buradan hareketle, bir su kanunu cikartihp suyun sahibinin kim ol
dugunun belirlenmesi sizce faydah degil midir? Bu konuda goriislerinizi aciklar misiniz. 

Iki: Kahramanmara? Andinn Geben Baraji iz odenek olarak yatinm programinda yer almakta
dir. 2009 yihnda yeterli odenek tahsis edilerek insaatina ba§lanabilecek midir? 

Tesekkur ederim. 

BASKAN - Tesekkiirler Sayin Paksoy. 

Sayin Tutiincii... 

ENiS TUTUNCU (Tekirdag) - Tesekkiir ederim Sayin Baskan. 

Simdi, Sayin Bakana dort sorum olacak aracihgimzla. 

Birincisi su: Devlet Su isleri her yil binlerce hektar ilave saha insaati tamamhyor ve sulamaya 
aciyor fakat her ne hikmetse her yil da sulamaya acilan alanlarda su yetersizligi nedeniyle su
lama yapilamiyor. Bu konuda bir rakam vereyim: Ornegin 2005 yihnda 54 bin hektar, 2006 yi
hnda 47 bin hektar sulamaya acilmis olan alanda sulama yapilamiyor. Neden: Su yetersizligi. 
Simdi, bu, sulamaya agilan alanlann iyi planlanmamasi gercegini ortaya koyuyor. Bu sorunun 
cbzumii igin nasil bir yeni planlama ya da nasil yeni onlemler diisunulebilir? Ciinkii gok agir mas-
raflarla, buyiik yatinmlarla sulamaya agiyorsunuz alanlari, insaatlan tamamhyorsunuz, su yeter
siz. Birinci sorum bu. 

ikinci soru: Devlet Su isleri yatinm programma baktigimizda, mevcut ortalama proje paketinin 
bitis suresi yirmi alti yil olarak goziikiiyor. Yirmi alti yil, ortalama biti§ siiresi. Bu siirenin mutlaka 
ve mutlaka kisaltilmasi lazim. Nasil kisaltilacak, nasil? Bunun yolu yatinmdan gegiyor. Ama baki-
yorsunuz Devlet Su islerinin yatirimlarina, daha dogrusu tanm sektorii kamu sabit sermaye yatirim-
lanna bakiyorsunuz -ki bu sabit sermaye yatinmlannin ddrtte 3'ii Devlet Su isleri yatinmidir- 2008 
yihnda azalmis. Yani kamu sabit sermaye yatinmlannin payini azaltiyorsunuz, yirmi alti yihn bir an 
once asagi gekilmesi lazim, nasil olacak? Nasil bir mantikla bu is bitirilecek? 
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Son sorum Saym Baskan: Ozellikle son yillarda ulkemizin belirli yorelerinde kurakhk yasani-
yor ve bu nedenle saninm 2007 yihnda bir strateji dokumam kabul edildi, yasasi da gikanldi: Tanmsal 
Kurakhkla Mucadele Stratejisi ve Eylem Plani. Bir an once bunun yururluge girmesi gerekiyor, ha-
zirhklannin bitirilmesi gerekiyor. Bunun siiresi nedir, bitirilme siiresi nedir? Ve eger bu strateji pla-
mnin ana hatlan belli olduysa, Sayin Bakandan burada bizi bilgilendirmesini rica ediyorum. 

Tesekkiir ederim Saym Ba§kamm. 

BA§KAN - Tesekkiirler Sayin Tiitiincii. 
Buyurunuz Sayin Bakan. 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Saym Baskan, degerli 

milletvekilleri; tesekkiir ediyorum. 
Sayin Paksoy'un su kanununun gikanlmasi §eklindeki teklifi, gergekten bizim de tasvip ettigi-

miz, bu konuda hazirhklann yapildigi bir husustur. Ben de aym kanaatteyim. Su kanununun gikanl
masi §arttir diye diigiinuyorum. 

Kahramanmaras Andinn §u anda yatinm programinda degil. Yani, 2009 yatinm programim 
heniiz zaten neticelendirmedik, ona bakacagim. 

Sayin Tutuncii'niin suallerine gelince, evet, DSI her yd binlerce degil yiiz binlerce hektar alam 
sulamaya agiyor. Yalniz, sizin sordugunuz "Ozellikle bazi alanlarda sulama yapilamryor su eksikli-
ginden." §eklinde bir sorunuz vardi. Bu konuda tabii ki yeni bir planlama yapiyoruz. Bu hareket nok-
tasi iki §ekilde: Birinci hareket noktasi, artik eskisinde oldugu gibi biz agik sulama sistemlerini terk 
ettik. Su anda biitun projelerde "kapah sistem" dedigimiz borulu, basingh sulama sistemlerine do-
niiyoruz. Boylece gok daha az bir suyla sulama yapma imkanina sahip oluyoruz. 

Ayrica, bilindigi iizere damlamah sulamayi tesvik maksadiyla, Ziraat Bankasi gok iyi §artlarla 
faizsiz kredi temin ediyor. Ayrica, Tanm ve Koyisleri Bakanligimiz da damlamah sulamayi tesvik 
igin, biliyorsunuz, bu konuda her tiirlu destegi veriyor. Bu bakimdan planlamalar su anda iyi yapih-
yor. Ancak, tabii zaman iginde bazen kurakhklar olabiliyor. O konuda da zaten bilhassa giftgileri ikaz 
ederek, az suyla sulama, suyun kullammi konusunda itina edilmesi ve bilhassa gece sulamalan gibi 
pek gok uygulamalanmiz var. Nitekim, bakin, Buyiik Menderes Havzasi'nda Aydin Bolge Miidiirlii-
giimiiz butiin o bolgedeki giftgilerle, kurakhgin basladigi yildan itibaren, 2007 yilmdan itibaren gok 
giizel bir §ekilde organize oldu, birlikte ortak galismalar yaptilar ve higbir problem olmadan, gok az 
suyla, yiizde 50 suyla aym sulamayi yaptilar. Diger bolgelerde de buna benzer galismalar yapihyor. 
Ozellikle hedefimiz, basingh, yagrnurlama veya damlamah sulamaya kisa zamanda gegmektir. 

Ikinci husus da, ozellikle sizin bir diger sualinizde, DSI'nin ortalama bitis siiresinin yirmi alti 
yd oldugunu ifade ettiniz. Ancak bu yirmi alti yd 2003 yihndaydi. Hatta hatta daha kotiisii, 2003 yi
hnda tanm sektorundeki bitis siiresi kirk bir yildi. Tabii, bunu biz kucagimizda bulduk. Yani gegmis 
donemlerde... 

ENIS TUTUNCU (Tekirdag) - 2008 programi Sayin Bakamm. 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Hayir, gegmis do

nemlerde... Hayir, ortalama biti§ siiresinden bahsediyorum ben. 
ENIS TUTUNCU (Tekirdag) - Tabii efendim, aym. 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Su anda bu bizden 

kaynaklanan bir husus degildir. Gegmi§ donemlerde para olmamasina ragmen hep ihale yapilmi§, 
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siz de biliyorsunuz. Dolayisiyla, kucagimizda buldugumuz bir husustu. Ancak bu konuda bildiginiz 
gibi 2003 yilindan itibaren, Hukumetimiz ozellikle fizibilitesi yuksek olan ve de fiziki gercekles
mesi fazla olan yatinmlara oncelik tanidi ve kisa zamanda 90k buyiik oranda bu projeleri bitirdi. 
Hatta su ana kadar, bakin, biz dort yiiz elli yedi projeyi tamamlamis, iilkemizin hizmetine sunmus bu-
lunuyoruz. 

Tabii, yatinmlarla ilgili paraya ihtiyac var. Ancak bildiginiz gibi bu sene bilhassa sulamadaki bu 
eksikliklerin tamamlanmasi konusunda Sayin Basbakanimizm agtigi bir paket var, biiyuk yatinm pa-
keti. Bu paket 2008 yihnda basladi ve bu sene GAP, Konya Ovasi Projesi (KOP), Dogu Anadolu 
Projesi ve bolgesel kalkinma projesi adiyla baslatilan bu projede 2,3 katrilyon TL, yani 2,3 milyar 
YTL'lik bir ilave biitge tahsis edildi ve bu sene 2009 yih biitgesinin de bu ilave ddenekler dikkate ali
narak 2008'den geri kalmamasi konusunda da bir prensip anlasmasina vanldi. insallah bunlan 90k 
kisa zamanda biz tamamlayacagiz. Buna ben inaniyorum. 

Simdi, bir de kurakhkla mucadele konusunda hakikaten Tanm ve Koyisleri Bakanhgimiz Ta
nmsal Kurakhkla Mucadele Eylem Plani hazirlami§tir. Ancak bu Eylem Plani'ni biraz agmak isti
yorum. Ozellikle Devlet Meteoroloji isleri Genel Muduriugu, Devlet Su isleri Genel Muduriugu, 
aynca Tanm ve Koyisleri Bakanligi, bizim bu sene ba§lattigimiz bir projeyle, 2009 yihnda, yani bir 
sonraki uretim yihnda, zirai yilda yagisjarin durumunu tahmin etmek suretiyle, buradan hareketle, ne 
kadar, barajlarda, yer altinda su birikecek ve Devlet Su isleri de barajlardaki mevcut su, muhtemel 
gelecek suyu, tahmin edilen suyu, yer alti suyu potansiyelinden hareketle her bir bolgede neresi rahat 
bir §ekilde sulanabilecek veya nerede su sikintisi olabilir -tasarrufa riayet edilecek- bunlan belirliyor. 
$u anda bu gahsmalar bitti. Butiin bolgelerimizde, sulama birliklerimizde giftgilerle ortak bir gahsma 
yapiliyor ve ben gergekten bunun gok faydah oldugu kanaatindeyim. 

Tabii, bu arada, Sayin Tiituncii, giftgilerimizin egitimine de biiyiik onem vermek gerekiyor. Yani 
bazi bolgelerde vatanda$ta hala "Fazla su kullandigim zaman fazla iiriin, mahsul ahnm" seklinde bir 
kanaat var. Bu kanaatin de yikilmasi lazim. Ciftgilerin egitimi de gok onemli. Onlan da egitmeye 
basladik. Prensiplerimiz bu istikamette yiiriiyor efendim. 

Tesekkiir ediyorum hepinize. 
BA$KAN - Tesekkiir ediyoruz Sayin Bakan. 
ENiS TUTUNCU (Tekirdag) - Sayin Baskan, zabitlara dogru gegmesi agisindan bir agiklama, 

miimkunse efendim. 
BASKAN - Daha sorular var. Eksik kalan soru-cevap islemlerini o zaman sey yapanz. 
BASKAN - Simdi, 1 'inci madde uzerindeki gdriismeler tamamlandi. 
K. KEMAL ANADOL (izmir) - Karar yeter sayisi... 
BASKAN - Arayacagim efendim. 
1 'inci maddeyi oylarmiza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayisi 

yoktur. 
Bes dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.10 

• 
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B E S I N C I O T U R U M 

A c i l m a Saati : 19.18 

B A S K A N : Baskan Vek i l i § i i k ran G i i l da l M U M C U 

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

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 4'iincii Birlesjminin Be
sinci Oturumunu agiyorum. 

214 sira sayih Kanun Teklifi'nin goriismelerine kaldigimiz yerden devam edecegiz. 
Komisyon ve Hukumet yerinde. 
Teklifin 1 'inci maddesinin oylamasinda karar yeter sayisi bulunamamisti. 
Simdi, teklifin 1 'inci maddesini tekrar oylanmza sunacagim ve karar yeter sayisi arayacagim. 

Kabul edenler... 
Elektronik cihazla oylama yapacagiz. 
3 dakika sure veriyorum ve oylamayi baslatiyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapildi) 
BA$KAN - Sayin milletvekilleri, karar yetersayisi vardir; madde kabul edilmistir. 
Bu da ?unu gosteriyor ki, sayin milletvekilleri, oylama yapildigi sirada salonun iginde tarn ma-

nasiyla gdriilemediginiz igin tereddiitlere yol agiyor ve bu yiizden bu yola gidiyoruz. 
Te$ekkiir ediyorum. 
Simdi 2'nci maddeyi okutuyorum: 
Besinci diinya su forumunun organizasyonu 
MADDE 2- (1) Forum Sekretaryasi; bu Kanunun 1 inci maddesinde adi gegen anlasmalara 

uygun olarak forum hazirhklanna ve foruma matuf biitiin isleri yapar ve yaptinr. Forum Sekretaryasi 
tiizel kisjlige sahip olup, is ve islemleri ozel hukuk hiikiimlerine tabidir. Forum Sekretaryasimn tiizel 
kisjligi en geg 30/6/2010 tarihinde sona erer ve bu sure iginde tasfiye islemleri tamamlamr. 

(2) Cevre ve Orman Bakanhgi, Devlet Su isleri Genel Mudurlugu, istanbul Biiyiiksehir Beledi
yesi ile istanbul Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Mudurlugii biitgelerine Besjnci Diinya Su Fo
rumu Organizasyonu igin konulan odenekler Forum Sekretaryasi hesabina aktarihr. 

(3) Forum Sekretaryasimn yapacagi ahm, satim ve ihale isleri, ceza ve yasaklama hukiimleri 
harig olmak iizere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayih Devlet ihale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sa
yih Kamu Ihale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayih Kamu Ihale S6zle§meleri Kanunu hii
kiimlerine tabi degildir. 

(4) Besjnci Diinya Su Forumu Organizasyonu kapsamindaki butiin is, islem ve harcamalar Bas
bakanlik Yuksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. 

(5) Forumun organizasyonu, Forum Sekretaryasina aktarilan tutarlann harcama ve ihale usul ve 
esaslan ile Sekretaryasimn tasfiyesi ve diger hususlar Cevre ve Orman Bakanhgi'mn gikaracagi bir 
yonetmelikle diizenlenir. 

BA$KAN - 2'nci madde uzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Samsun Milletvekili 
Haluk Kog konusacaktir. 

Buyurunuz Sayin Kog. (CHP siralanndan alkisjar) 
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CHP GRUBU ADINA HALUK KOC (Samsun) - Sayin Baskan, tesekkur ediyorum. 
Gegen sefer konusmami belli bir programda yuriitmek iizere on yargih kiirsiiye geldigimden 

unuttugum igin sdyleyebilirim; ben de ulusumuzun, ulkemizin giivenligi igin zor kosullarda gorev ya-
parken hayatini kaybeden, sehit olan yavrulanmiza, kardeslerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir 
kere daha tiim milletimizin basi sag olsun diyorum. Bassaghgi dilegi dile getirmedigimiz gunlerin 
daha yakin olmasmi da eklemek istiyorum. 

Degerli arkadaslanm, saym milletvekili arkada§im kisisel sozii sirasinda farkh seyler sdyledi. 
Ben buraya bir muhalefet-iktidar gekismesi yansitmak igin gikmadim, bazi duyarhhklan dile getir-
mek igin giktim. Yani, o boyutta olsa gok daha farkh yaklasabilirim konuya; bir kere, buna agikhk 
getiriyorum. Yine aym boyutta devam etmek istiyorum. 

Degerli arkadaslanm, baktigimz zaman diinyadaki su politikalannm gelistirilme surecine, 
1990'dan itibaren tiim dunyayi ilgilendiren -demin sdyledigimiz- bir kiiresellesmeyle paralel giden 
bu ozellestirme politikalannm bu alanda son derece yogunlastigim goriiyoruz. Bakm, bu isin iilke
lere tavsiye verme noktasindaki iki temel kurulusu IMF ve Diinya Bankasi, bu konuda, uyarlama 
kredilerinin bu sorunu halletme noktasinda, bizim gibi iilkelerde tek goziim oldugunu sdyluyor ve 
bunu "Altyapi agigi ve biiyiiyen ihtiyag, kamu kurumlannin finansmamyla, imkanlanyla saglana
maz." diyor. "Finansman sorunu -bakin buraya dikkat edin, o arkadasim buradaysa belki simdi daha 
kolay bir diyalog imkam olacaktir- bu finansman da, bu kredilerin geri ddenmesindeki finansman da 
kamu tarafindan degil ancak tuketici tarafindan ddenir." diyor. 

Simdi, Turkiye benzerindeki bir iilke, ulusal gelirimiz ortada. Bu ulusal geliri dilimlediginiz 
zaman -bu ulusal gelirin yuzde 13'iinii ulkenin yiizde 45'inin paylastigi bir iilkeden bahsediyoruz 
degerli arkadaslanm- siz esit oranda herkese bu finansmanm yiikiinii dagitacaksiniz ve bu kreditas-
yondan geri ddnen paralar da bu uluslararasi kuruluslann tekrar hanesine geri donecek; soylemek 
istedigim bu. Bir muhalefet yakinmasi degil, bir goriis. Bu gdriisu de bir milletvekili olarak bu kiir-
siide ifade etmem en dogal hakkim. 

Degerli arkadaslanm, simdi, sistem nasil gahsiyor? isterseniz ben onu madde olarak ozetleye-
yim. Simdi bakin, bunlar nasil veriyorlar size krediyi? Yine Sayin Bakan burada, daha onceki iist 
burokratik gorevde bulunan milletvekili arkadasimiz burada. Kendileri gok daha iyi bilecekler veya 
kamuda degisik noktalarda gahsan arkadaslanmiz, belediye baskanligi gdrevinde bulunan arkadas-
larimiz burada. 

Simdi, size bu krediyi hiikumet garantili odeme olmadikga vermiyorlar, bir. 
Enflasyon, devaliiasyon ve doviz kuru dalgalanmalanna karsi koruma olmadikga vermiyorlar, iki. 
tig: "Garantili bir yatinm getirisi olmadikga pazara girmeyin." diyor dis sermayeye bunu veren 

kurulus. 
"Tarifelerde otomatik artislar bulunan..." Hani su TEDAS'i hatirlayin, benzeri de aym. "... oto

matik artislar bulunan veya bu artislann yetkisini elinde tutan bir hukumet yapisi, erki, giicii yoksa 
vermeyin." diyor. "Gergek rekabetin bulunmadigi pazarlara girin, ki dediginizi yaptinn." Haberles-
mede oldugu gibi, elektrikte oldugu gibi suda da aynismi yasayacagiz. "Kontrolun sizde olmadigi or
takliklar sakin ha sakin kurmayin." diyor. Bunlan ben demiyorum degerli arkadasim, bunun neresi 
muhalefet? Bir ulusal duyarhhk, bu ulkenin kaynaklanni korumaya doniik bazi duyarhhklann dile 
getirilmesi ve "Sakm ha pesin odeme yapmayin." diyor. Akhma birdenbire Hariri geliyor, Telekom 
bzellesmesi geliyor. "Sakin ha sakin... Nasil olsa kazanacagin yilhk karla, halktan alacagin parayla 
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bunu, verdigin, odedigin parayi zaten kazanacaksm." diyor. Manzara bu degerli arkadaslanm. Ter
cih sizin degerli arkadasim, bunun muhalefet tarafi yok. Ben bunun yanh§ oldugu du§iincesindeyim. 
Mensup oldugum siyasi parti de bunun yanhs oldugu dusiincesinde. Bunun alternatifi yok mu? Var. 
Bunun alternatifini burada ifade etmek icin sure 90k dar. isterseniz onu daha sonra da konusabiliriz. 

Degerli arkada§lanm, bir onemli konu da -siirenin de yansi oldu- sinir otesi sular. Bakin, iki 
yiiz altmis kiisur iilkenin sinir payda§i oldugu sular var ve diinyadaki tath su kaynaklannin yanya ya-
kini bu kaynaklardan saglamyor. 

Turkiye igin birgok sinir paylasilan su var, ama Firat ve Dicle gok onemli: 

Bir, Tiirkiye'nin askeri goziimler yaninda, disinda, ekonomik ve sosyal boyutta goziim getirmek 
zorunda oldugu Dogu ve Giineydogu Anadolu Bdlgemiz igin gegerli, onemli, ihmal edilmeyecek 
kadar, geciktirilmeyecek kadar onemli oradaki projenin tamamlanmasi, GAP'in. 

ikincisi, bu konuya degisjk boyutlarda aktor olarak katdan giiglerin talepleri ve bizim ya§adigi-
miz cografyada yiiriittiikleri projeleri bilme bakimindan onemli. 

Hepinizin a§ina oldugu "BOP" demiyorum, Genisjetilmi? Kuzey Afrika, Orta Asya ve Orta 
Dogu Projesi'nden bahsediyorum. "Biiyiik Orta Dogu" degil adi, Genisjetilmis Kuzey Afrika, Orta 
Asya ve Orta Dogu Projesi'nden bahsediyorum. 

Degerli arkada§lanm, bu boyutuyla, bunun mutlaka gok ciddi bir sekilde ele ahnmasi gerekiyor. 
Bunun Irak politikalanyla ili§kisi var. Irak'in pargalanma senaryolan ve kuzeyde olu§turulacak bir 
-once federe gibi goziikecek, sonra anayasa oylamasiyla federasyondan bagimsizhga gidecek- siireci 
yasayacak olan, ya§amasi planlanan ABD destekli planda, bu, Tiirkiye'nin simra§an sular noktasm-
daki politikasina da son derece onemli etki yapacak. 

Simdi, bu boyutta baktigimizda bizim ozellikle enerji politikalan ve Giineydogu Anadolu B61-
gesi'nin huzuru, barisj, refahi igin yurutmekte oldugumuz GAP projesi bakimindan Avrupa Birligi
nin ve ABD'nin bu bolgeye doniik talepleri ortada. Bunlan goz ardi ederek sinir otesi, sinirasan sulan 
bir tek uluslararasi anla§malarla, i§te suyun kaynagi su iilkede, suradan gegiyor, dokiildiigii yer bu-
rasi, su anlagmaya gore bu boyle; Turkiye'nin taraf olmasi noktasinda gok dikkat etmemiz gerekiyor. 
Turkiye bu konuda, umanm, diplomatik agidan tutarh bir tavir, davram? igine girer ve bir ulusal po-
litikanin takipgisi olur. §imdiye kadar belirli konularda ornegini gordugumiiz sallanan ya da biiyiik 
aktdrlerin talepleri dogrultusunda kendi politikalanni belirleme yanhsjna burada diismez veya Avrupa 
Birligi noktasinda, Avrupa Birligiyle ilgili muzakere siirecini, Tiirkiye, kendi gikarlan soz konusu ol-
dugunda, kiigiiciik Malta'nin bile derogasyon koydugu, yani, gekince koydugu, yani, istisna koy
dugu bazi maddeleri, bu sinir otesi sular noktasinda da devreye getirebilir. Hukukgu degilim, uluslar 
arasi hukuk konusunda yeterli bilgim yok, ama, Tiirkiye, bunu, diplomasi alaninda bir derogasyon 
olarak bu goriismelerin kesilmeden ugramasi igin kullanilabilir, o kadar onemli bir maddedir. 

Degerli arkadasjarim, ben suyun Turkiye'de hapsedilmesi, komsulanmizm bundan mahrum bi-
rakilmasi gibi bir siireci savunmuyorum. Tiirkiye bunu daha onceki yonetimlerde Firat ve Dicle'nin 
debisine gore, Suriye ve Irak'in kendi kara pargalan igerisindeki aki§ siiratine gore ya da mesafesine 
gore planlami§tir ve biiyuk projelerini onlara verdigi sozleri aksatmadan yerine getirmistir. Bundan 
sonrasmda da ayni paylasimi, bansi siirdiirebilecek olan bir iilkedir. Ama ucunda IsraiPin ama ucunda 
Amerika Birle§ik Devletleri'nin ama ucunda hig ilgisi olmadan Avrupa Birliginin gikarlannin yan-
sitildigi sureglerin iginde Tiirkiye olmamahdir, derogasyonunu koymahdir. 
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Degerli arkadaslanm, sikintih bir sureg. Benim soyledigim, bir kere daha ifade ediyorum: Par
lamenter olarak sorumluluklanmizi yerine getirmek. Kendi secim bdlgemize, kendi ulkemize ve biz
den politika olusturulmasi yonunde talepleri olan turn kurulu?lara karsi bu sorumluluklanmizi yerine 
getirmek. Diinya Su Forumunda da parlamenterlere aynlan bdliimde, bildiri yayinlamrken, mutlaka, 
Tiirk parlamenterler olarak agirhk koymahyiz. Hig olmazsa, Meksika'da yaymlanan bildirideki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Liitfen sozlerinizi tamamlayiniz. 

HALUK KOC (Devamla) Bitiriyorum Saym Baskan. 

.. .ilk maddede "Su bir kamu hizmeti olarak ahnmahdir, su ticari bir meta degildir, diinya halk-
lannin refahi igin kullamlmahdir" deyip, bunun sponsoru olan buyiik sirketlere de, Tiirkiye'den hig 
olmazsa bundan sonrasi igin daha dik duracagimizin mesajini verme firsati olur. 

Hepinizi ?ahsim ve partim adina saygiyla selamhyorum. (CHP siralanndan alkislar) 

BA§KAN - Tesekkur ediyoruz Sayin Kog. 

Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Canakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz konusa-
caktir. 

Buyurunuz Sayin Cengiz. (MHP siralanndan alkislar) 

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL CENGIZ (Canakkale) - Sayin Baskan, degerli 
milletvekilleri; 214 sira sayih Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesi iizerinde Milliyetgi Hareket Partisi 
Grubu adina soz almis bulunuyorum. Yuce Meclisi §ahsim ve grubum adina saygiyla selamlanm. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisimizin uguncu yasama yihnin hayirh olmasini temenni ederken, ye-
dikleri ekmege hainlik eden ve yiice Turk milletini derinden iizen, gocuklan babasiz, analan-baba-
lan evlatsiz, esleri kocasiz birakan dis mihraklann masasi olan boliicii hainleri, is birlikgilerini, 
yanda§lanni lanetliyor, bu teror vahsetini lanetlemeyenleri, bunlara terorist diyemeyenleri kimyor, 
yiice milletimizin ve aziz sehitlerimizin de haklanni helal etmediklerini ifade etmek istiyorum. 

Akan goz yaslannin artik sona ermesi dilegiyle aziz sehitlerimize rahmet, kederli ailelerine ve 
milletimize de bassaghgi diliyorum. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; diinyayi tehdit eden kiiresel terdrizmden, kiiresel ekono
mik krizden gelecekte belki de gok daha biiyiik bir kuresel tehlike olarak algilanmaya baslanan, tiim 
diinyayi ve insanhgin gelecegini tehdit eden kuresel isinma, iklim degisikligi ve kiiresel kuraklik ve 
gbllesme, su ve su kaynaklannin azalmaya ve kurumaya baslamasiyla dunya ve insanhk kuresel bir 
felaketle karsi karsiya kalmistir. 

Bu kuresel tehdidin bas miman yine insandir. insanoglu gevreyi ve gelecegini teknolojisiyle, 
iirettikleriyle kisaca kendi elleriyle kendi sonunu hazirlamaktadir. 

Yuce Meclis ve sorumlular olarak insanhgin gelecegini tehdit eden bu kiiresel tehlikeye kar§i 
daha da geg kalmadan iizerimize diisen sorumluluklanmizi artik idrak ederek gelecegimizi kurtarma 
miicadelesini hemen baslatmahyiz. 

Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; kuresel isinma ve iklim degisikligi tehlikesi ilk kez 1896 
yihnda Nobel Odiilii sahibi isvegli bilim adami Svante Anhenius tarafindan zikredilmi§ ve bu teh
like, sanayilesmeyle birlikte biiyumeye devam etmistir. Uzun siire fark edilmeyen bu tehlike, hem al-
gilanmamis hem de anlasilamamistir. 

- 2 0 1 -



TBMM B:4 9 . 1 0 . 2008 O: 5 

1979 yihnda bu tehlikeyi fark eden Diinya Meteoroloji Orgiitii de, ilk kez 1979 yihnda Birinci 
Diinya iklim Konferansim diizenlemistir. Diinya bu kiiresel tehdidin biiyiikliigiinu, onemini ve de-
rinligini anlayarak, Birlesmis. Milletler, ilk kez, 1992 yihnda, Brezilya'nin Rio kentinde Cevre ve 
Kalkinma Konferansim diizenlemigtir. Bu Cevre ve Kalkinma Konferansi icinde Birle§mis Milletler 
Iklim Degisikligi Cergeve Sozlesmesinde kararini almis ve bu sozle§meyle birlikte, bu kiiresel lsin
maya ve iklim degisjkligi tehdidine kar§i, diinya bu orgutlenme siirecine girmis ve diinya topyekun 
bir gare arayi§im, birlikte, bu hareketle ba§latmistir. 

Ulkeler kuresel tehdide karsj gareler aramaya devam etmisjer. Diinyada gevre ile ilgili tek ger-
geve olan 1997 yihnda imzaya agilan Kyoto Protokolii ile diinya iilkeleri topyekun bir seferberlik ha
reketi ba§latmi§, geg kalmasina ragmen, konferanslar ve tartismalarla, diinya, yeni kiiresel dii§mamyla 
savasmaya, diinyamn ve insanhgin gelecegine kurtulu? regetesi hazirlamaya halen devam etmekte
dir. Bu geli§meler gergevesinde ulkeler, hassas kiiresel kurumlar, sektorler ve sahislar 22 Mart 1996 
yihnda Fransa'nin Marsilya kentinde Diinya Su Konseyini 300'e yakin iiyesiyle olusturmugtur. Ozel
likle bir sivil toplum kurulugu olan bu Diinya Su Konseyi, kiiresel isinma, iklim degisikligi gibi yeni 
tehdidin hedefindeki insanhgin ya§am kaynagi su hakkinda ve diinyadaki su konulanna yonelik ba
gimsiz ve tarafsiz bir forum olarak ilgi alanindaki konuya uluslararasi diizeyde sahip gikmak, bilgi 
ve deneyimleri payla§mak, goziimler iiretmek, bu konuda Konsey, ulkelere su konulannda bilimsel 
goziimlerle rehberlik etmek, meseleyi en iist diizeyde ve en garpici bir sekilde diinyamn giindemine 
ta§imak ve uluslararasi bir platform olusturmak igin yola gikmigtir. 

Ulkemiz 1998 yihnda Diinya Su Konseyine iiye olmu§, 16-22 Mart 2006 tarihinde Meksika'da 
diizenlenen Ddrdiincii Dunya Su Forumu ve Bakanlar Konferansinda, iig yilda bir yapilan bu Foru
mun 16-22 Mart 2009 tarihinde yapilacak olan beginci organizasyonu igin Tiirkiye tercih edilmi§ ve 
segilmistir Turkiye. 2008 24 Ocaginda Turkiye Buyiik Millet Meclisinde oylanmasi bizlerce uygun 
bulunan Besjnci Diinya Su Forumu Organizasyonu igin Cergeve Anlasmasi ile anla§ma mektubunda 
ifade edildigi iizere 16-22 Mart 2009 tarihlerinde istanbul'da Besinci Diinya Su Forumu, Bakanlar 
Konferansi, Fuan ve Sergisi ile diger faaliyetler gergekle§tirilecektir. 

Bu organizasyon ve Forumun Fas (Marake§), Hollanda (Lahey), Japonya (Kyoto) ve Meksika 
(Meksiko) §ehirlerinde gergeklestirilen Diinya Su Konseyi forumlannin devami ve begincisi olmasi 
Tiirkiye igin diinya gapinda bir firsat, ba§an ve bir prestij organizasyonu olmahdir. Bu Forum gok 
biiyiik bir sorumluluk gerektiren, siyasete ve bir partiye mal edilmeyecek kadar onemli, iilkemizin, 
milletimizin, devletimizin ve hepimizin diinya gapindaki bir sinavi ve bir firsati olacaktir. 

Bu Forumdan hepimizin almmizm akiyla gikmasi halinde bu Forumun iilkemizin tamtiminda, 
turizminde, ticaretinde, ekonomisinde gelecege biiyuk bir yatinm, tanitim organizasyonu olacagi 
muhakkaktir. Diinya ile istanbul'da bulusma basansini hep birlikte her alanda zafer sonucuyla ba§a-
rabilmek tarihimize, iilkemize, insammiza kar§i bir borg, belki de istanbul 2010 Avrupa Kiiltur Ba§-
kenti organizasyonundan once diinya sahnesinde bu gibi organizasyonlarda ve ba§anda olmak veya 
olmamak, basarmak veya diinyaya rezil olmak noktasinda biiyuk bir miicadeleyi ve organizasyonu 
planlamaktan gegmektedir. Bu gorev de bu ba§an da hepimizin olacaktir. Basarmak istiyorsak bu 
Forumda, iyi bir organizasyona, iletisime, planlamaya, ulasjma, tamtmaya, misafirperverlige, diin
yaya giiler yiizle bakmaya, kiigiik detaylan buyuk baganya donustiirmemiz ve bu konuda titiz ve dik
katli olmamizda biitun kurumlar ve kisiler miikemmel bir uyum ve yiiksek ruhla gahsmah ve Turkiye 
diinya sahnesinde co§kulu alkisjarla bu Forumda perdeyi kapatmasini bilmelidir. 
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Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; kanun tasansinm 2'nci maddesinin birinci fikrasina Forum 
sekreteryasi tuzel kisiliginin tasfiyesiyle ilgili tarihin daha sonradan eklenmesi -komisyonlarda yoktu-
tarafimizdan dogru bir yakla§im olarak karsi lanmistir. Bunun iyi bir cahsmayla, iyi bir planlamayla 
daha erkene gekilmesinin de daha iyi olacagi kamsindayiz. 

Ozellikle, ikinci fikrasinda, ilgili kurumlardan aktanlacak odeneklerle ilgili prosedurun bir an 
once cikanlacak bir ydnetmelikle izahi ve agikga sekli §emali belirtilmeli ve bu konuda, gorevli yerel 
yonetimlerin bir an once odeneklerin aktarilmasi, alinacak Meclis kararlanyla da ilgili prosedurun 
kisa kalmi§ bir siirece ragmen hizla yerine getirilmesi ancak gergeklesebilir dusiincemiz mevcuttur. 
Bu konuda da yonetmeligin acilen gikartihp bu prosediirlerin, bir an once hazirhklann yapilmasi ge-
rektigine inamyoruz. 

Ozellikle 2'nci maddenin uguncu fikrasinda Devlet Ihale Kanunu, Kamu ihale Kanunu ve Kamu 
ihale Sozlesmeleri Kanunu'ndan muaf tutulmasmin bu konuda saibe getirebilecegi goz dnunden ay-
nlmamahdir. Bu gibi §aibelerin ortaya gikmamasi ve biiyiik bir organizasyonun saibeler altinda ve 
bunlann golgesi altinda sonuglandinlmamasi adina ozellikle ahmlar ve ihaleler agik ve seffaf bir se
kilde bu sekreterya tarafindan net bir §ekilde ydnetilmelidir diye dusiiniiyorum. 

Bu konuda Cevre ve Orman Bakanligimizca hazirlanacak yonetmelik titizlikle hazirlanmah, de-
taylar diisuniilmeli ve geg kahnmamah, ozellikle bu organizasyonun sorumlulugunu yiiklenmis ku-
rumlanmiz ve birimlerimiz de bu yol haritasini bu yonetmelik igerisinde agikga bulmah ve gormelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Lutfen sozlerinizi tamamlayiniz. 

Buyurunuz. 

MUSTAFA KEMAL CENGiZ (Devamla) - istanbul'da yapilacak 2010 Diinya Kiiltiir Baskenti 
organizasyonuna biiyuk bir altyapi ve tecriibe kazandiracak bu Forum igin uzman ve ehil kisi ve ku
rumlardan olusan forum izleme komisyonu veya komitesi olusturularak olu§abilecek aksakhklann ve 
daha sonra 2010 istanbul Diinya Kultur Baskenti organizasyonu iginde uzaktan goriilebilecek ak
sakhklann ve eksikliklerin de tespit edilecegi bu organizasyonda mutlaka bir forum izleme komis
yonu veya komitesi kurularak bunun geriden izlenmesi, aksakhklann ve eksikliklerin tespitinin 
gelecek biiyuk organizasyonlar igin de mutlaka gok iyi bir altyapi olacagini dii§unuyoruz ve boyle bir 
komisyonun kurulmasinin da hem prestijimiz ve hem ulkemiz agisindan gelecek organizasyonlar 
igin iyi gahsma olacagini dii§iiniiyoruz. 

Bu vesileyle, tasannin ve istanbul Besinci Diinya Su Forumunun ulkemize hayirh olmasini ve 
ba§anh gegmesini temenni ediyorum ve herkese saygilar sunuyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ediyoruz Sayin Cengiz. 

Sayin milletvekilleri, bes dakika ara veriyorum. 

K a p a n m a Saat i : 19.47 
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A L T I N C I O T U R U M 

A c i l m a Saat i : 19.54 

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

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

BA$KAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Buyiik Millet Meclisinin 4'iincii Birle?iminin Al
tinci Oturumunu aciyorum. 

214 sira sayili Kanun Teklifi'nin goriismelerine kaldigimiz yerden devam edecegiz. 

Komisyon ve Hiikumet yerinde. 

Teklifin 2'nci maddesi uzerinde simdi soz sirasi, sahsi adina Trabzon Milletvekili Safiye Sey-
menoglu'na aittir. 

Buyurun Sayin Seymenoglu. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
SAFIYE SEYMENOGLU (Trabzon) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 2009 yihnda is

tanbul §ehrimizde yapilacak Besinci Diinya Su Forumunun Organizasyonuna ait kanun teklifinin 
2'nci maddesi iizerinde goriis belirtmek igin soz almis bulunuyorum. Bu vesileyle yuce Meclisi say
giyla selamhyorum. 

Konusmama baslamadan once, Aktiitun ve Diyarbakir'da hayatini kaybeden sehitlerimize Al-
lah'tan rahmet, kederli ailelerine bassaghgi, yarah olan kardeslerimize de acil sjfalar diliyorum. 

Degerli milletvekilleri, kuresel lsinmanin, sanayilesmenin yarattigi gevredeki olumsuz etkiler, 
suyun hie bitmeyecek bir kaynak gibi kullanimmin sonuglan tiim diinyayi suyla ilgili onlemler al
maya, toplumsal bilinci olu§turmaya yonlendirmistir. Bu amaca hizmet etmek adina 1996 yihnda 
Fransa'da Dunya Su Konseyi kurulmu§tur. Diinya Su Konseyi'nin onemli faaliyetlerinden birisi her 
iig yilda bir duzenlenen Diinya Su Forumudur. Diinya Su Forumu 15-20 bin kisinin, bakanlann, par-
lamenterlerin, STK'lann, konulannda uzman kisilerin katihmiyla gergekle?tiriliyor. Suyun her yd
niiyle ele alindigi, su konusundaki iyi uygulamalann sunuldugu, kuresel lsinmadan dolayi suyun 
tarimda, sanayide yonetimi, kurakhga karsi alinmasi gereken onlemler bu Forumda tartisihyor. Bu 
birlige ulkemiz de 1998 yihnda iiye olmustur. Meksika'da yapilan Dorduncii Dunya Su Forumunda, 
Turkiye, 2009 Mart ayinda yapilacak Besinci Diinya Su Forumu igin ev sahibi iilke segilmistir. Be
sinci Diinya Su Forumunun organizasyonunun iilkemize ekonomik ve sosyal katkilannin yuksek ola
cagini diisiiniiyoruz. 

Ulkemiz son ddnemlerde kuresel lsinmayla ortaya gikan susuzluk problemini yasamaktadir. Bu 
olumsuzluklann goziimu igin sorunlarin miizakere edilmesi, sulama, igme suyu, kuresel isinma gibi 
konularda uluslararasi genis katihmh bir organizasyon olmasi dolayisiyla STK'lar ve kamu kuru-
luslanyla bilgi ve gorev paylasimi olmasi agisindan da bu program onemlidir. Bugun gundeme gelen 
yasa teklifinin 2'nci maddesiyle, forum sekreteryasimn gahsma prensipleri ve yetkileri belirlenmis
tir. Forum sekreteryasi yazismalari yapmak, programi hazirlamak ve yiiriitmek, altyapi sistemini 
olu§turmakla yiikiimliidiir. Biitgesini, Gevre ve Orman Bakanligi, Devlet Su isleri Genel Mudurlugii, 
istanbul Biiyiiksehir Belediyesi ile istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mudurlugunun sagla-
digi ddeneklerle olusturmaktadir. Yasa teklifiyle Gevre ve Orman Bakanhgimizm hazirlayacagi yd-
nergeyle forumu tamamladiktan sonra, sekretaryanin en geg 2010 yih olmak iizere feshedilecegi 
aynca belirtilmistir. 
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Degerli milletvekilleri, Mart 2009'da yapilacak olan Diinya Su Forumunun olusturacagi so-
nuclann hayirh olmasi temennisiyle, bu kanun teklifine vereceginiz destekten dolayi sjmdiden te
sekkiir ediyor, hepinize saygilanmi sunuyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkiir ediyoruz Sayin Seymenoglu. 
Sayin milletvekilleri, boylece sahislar adina konusmalar tamamlanmistir. 
Cahsma siiremizin sonuna geldigimiz igin, kiiresel lsinmamn etkileri ve su kaynaklannin siir

durulebilir yonetimi konusunda kurulmus bulunan Meclis arastirmasi komisyonunun raporu iizerin-
deki genel goriismeyi yapmak igin, sozlii soru onergeleri ile diger denetim konulanm sirasiyla 
goriismek igin 14 Ekim 2008 Sail giinii saat 15.00'te toplanmak iizere birlesimi kapatiyorum. 

Kapanma Saati: 19.59 

• 
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IX. - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I.- Samsun Milletvekili Cemal Yilmaz Demir'in, bir merkez valisi hakkinda islem baslatihp bas-
latilmadigina iliskin sorusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi (7/4379) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA$KANLlGlNA 
Asagidaki sorumun Adalet Bakani Saym Mehmet Ali SAHlN tarafindan yazih olarak 

cevaplandinlmasini arz ederim.04.06.2008 

Bolu eski Valisi ve halen merkez valisi olarak gorev yapan Ali Serindag ile CHP 

Genel Sekreteri Onder Sav'm CHP Genel Merkez binasmdaki makaminda yaptigi gogu 

siyasi icerik ve taktik amaci tasiyan konusmalar ulusal basina yansimistir. 

Halen kamu gorevi ifa etmekte olan mezkur sahsin bu sozleri ile ilgili olarak 

kamu adina cumhuriyet savcilari tarafindan herhangi bir islem baslatilmis midir? 

Ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi ifadeli, 17/07/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7750 sayih yazi, 

b) 30/07/2008 tarihli ve 1849/1074 sayih yazi. 

Ilgi (a) yaziniz ekinde alman, Samsun Milletvekili Cemal Yilmaz Demir tarafindan 
Bakanhgimiza yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4379 Esas No.lu soru 
onergesine iliskin cevaba esas teskil edecek bilgilerin derlenebilmesi igin ilgi (b) yazimizla ek sure 
istenilmis olup, Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Igtiizugiiniin 99. maddesi uyannca hazirlanan cevap 
ornegi iki niisha halinde ilisikte sunulmustur. r^S~\ 

T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/2234/3065 
Konu : Yazih soru onergesi 

06/10/2008 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

EK: 

Bilgilerinize arz ederim. 

Soru onergesi cevabi Bakan 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/2233/3064 
Konu: Yazih soru onergesi 

./..../2008 

Sayin Cemal Yilmaz DEMIR 
Samsun Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanligimiza yoneltilip yazili olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4379 Esas No.lu 
yazih soru onergesinin cevabi asagida sunulmustur. 

I- Ankara Cumhuriyet Bassavcihgi Bakanlik Muhabere Burosunun, 13/08/2008 
tarihli ve 3/20883 sayili yazisiyla, Cumhuriyet savcilari tarafindan, soru onergesinde adi 
gegen Vali veya Siyasi Parti Genel Sekreteriyle ilgili olarak kamu adina herhangi bir islem 
baslatilmadigi bildirilmistir. 

II- Igisleri Bakanligi Personel Genel Mudurlugunun, 11/09/2008 tarihli ve 
B.05.0.PGM.0.71.00.01-S716528 sayili yazisiyla, soru onergesinde adi gegen Valinin adi 
gegen Siyasi Parti Genel Sekreterinin makammda, gogu siyasi icerik ve taktik amaci tasiyan 
konusmalar yaptigi iddialan uzerine, konunun arastirilmasi ve disiplin yonunden de 
sorusturulmasi amaciyla 06/06/2008 ve 23/06/2008 tarihli Bakanlik Onaylan ile mulkiye 
mufettisi gorevlendirildigi; mulkiye miifettisleri tarafindan diizenlcnen 11/06/2008 tarihli vc 
51/47, 168/40 sayih Arastirma Raporu ile 13/08/2008 tarihli ve 127/46, 80/27 sayih Disiplin 
Raporunun sonuc, bolumiinde adi gegen hakkinda herhangi bir islem yapilmasina gerek 
olmadigmin belirtildigi bildirilmistir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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1. Ceza infaz kurumu calisanlarinin magduriyetinin giderilmesi igin gahsma sartlarmda 
bir degisiklik yapilmasi dusunuluyor mu? 

2. Ceza infaz kurumu gahsanlarinin magduriyetinin giderilmesi igin iicretlerinde bir 
degisiklik yapilmasi dusunuluyor mu? 

3. Ceza infaz memurlannin, diinyadaki diger ornekleri de goz onunde bulundurularak, 
dzluk haklannda ve statulerinde, ornegin polisler ile aym mali haklara sahip olmalan 
igin herhangi bir degisiklik yapilmasi planlanmakta midir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Muduriugu 

Sayi :B.03.0.KGM.0.00.00.03/2230/3060 06/10/2008 
Konu : Yazih soru onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanligi ifadeli, 25/07/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7906 sayih yazi. 

Ilgi yaziniz ekinde alman, Adiyaman Milletvekili Sevket Kose tarafindan Bakanhgimiza 
yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4466 Esas No.lu soru onergesine iliskin 
hazirlanan cevap ornegi iki niisha halinde ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Mehmet Ali pAHIN 
Soru onergesi cevabi Bakan 
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2.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose'nin, ceza infaz kurumu calisanlarinin ozliik haklanna 
iliskin sorusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi (7/4466) 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Asagidaki sorularimin. Adalet Bakani Saym Mehmet Ali §AHIN tarafindan yazih 

olarak cevaplandinlmasini arz ederim. fc^LS/V 

Saygilanmla §evketKOSE 

Adiyaman Milletvekili 
Ceza infaz kurumlannda gorev yapanlann ortak bir sorunu bulunmaktadir. Zor 

sartlarda ve diisuk iicretle gorev yapmak zorunda kalan ceza infaz kurumu gahsanlan, 
dunyada aym gorevi yapanlardan daha olumsuz sartlarda bu gorevlerini surdurmektedir. 1. 
derecede cezaevi mudurunun maasi, 1. derecedeki bir polis memurunun maasindan daha 
azdir. Bu baglamda: 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/2229/3059 ...A../2008 
Konu: Yazih soru onergesi 

Sayin Sevket KOSE 
Adiyaman Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanligimiza yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4466 Esas No.lu 
yazih soru onergesinin cevabi asagida sunulmustur. 

I- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayih Ceza ve Guvenlik Tedbirlerinin infazi Hakkinda 
Kanunun 121. maddesi hukumlerine dayamlarak hazirlanan Ceza Infaz Kurumlannin 
Yonetimi ile Ceza ve Guvenlik Tedbirlerinin Infazi Hakkinda Tuziigiin 22. maddesinin 
dokuzuncu fikrasinda, infaz ve koruma basmemurlan ile infaz ve koruma memurlanmn, 
zorunlu haller disinda, giinde sekiz saat gahsmalannin ve haftada iki giin tatil yapmalannin 
esas oldugu; onuncu fikrasinda, gahsma saatleri ve tatil giinlerinin hazirlanan vardiya 
cizelgesinde gosterilecegi; onbirinci fikrasinda, personel yetersizligi nedeniyle, dbrtlii 
vardiya sisteminin uygulanmadigi kurumlarda, kurum amirinin onerisiyle, mahallindeki 
Cumhuriyet bassavcihgi tarafindan uygulanacak vardiya sistemine uygun galisma saatlerinin 
belirlenecegi hukumlerinin yer aldigi malumlandir. 

Bakanligimiz Ceza ve Tevkifevleri Genel Mudurlugu tarafindan hazirlanan 
01/01/2006 tarihli ve 52 No.lu Genelgenin "Kurumda Calisma ve Izinler" bashkh Ikinci 
Bolumiinde "Vardiya Sistemi" kenar bashgi altinda, kurum miidurliigunce, kurumun personel 
sayisi, yerlesim yerine uzakhgi, hukiimlu ve mtuklu mevcudu dikkate alinarak, kurumun ve 
personelin guvenligi tehlikeye atilmayacak sekilde vardiya sisteminin olusturulmasi ve 
uygulanmasi hiikme baglanmistir. 

II- a) Bakanligimiz tarafindan hazirlanip kanunlasmasi saglanmak iizere 14/12/2007 
tarihinde Basbakanhga gonderilen, Basbakanlik tarafindan da 06/05/2008 tarihinde Turkiye 
Biiyiik Millet Meclisine sevk edilen, Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Adalet Alt 
Komisyonunda goriismeleri tamamlanan ve Adalet Komisyonunda gorusulmek iizere 
giindemde bulunan Ceza Infaz Kurumlan Dis Guvenlik Hizmetleri Kanun Tasansinda, ceza 
infaz kurumu personelinin mali ve ozliik haklannda iyilestirmeye yonelik diizenlemeler 
ongoriilmektedir. 

b) 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak yururluge giren 
2007/12226 sayih Bakanlar Kurulu Karan ile ceza infaz kurumlannda egitim ve iyilestirme 
faaliyetlerinde gorev yapan bazi personele ek ders ucreti verilerek kismi bir iyilestirme 
saglanrnistir. 

c) Ceza infaz kurumu personelinin ozliik haklan ve maaslarimn yeterli 
olmadigindan, benzer konumda gorev yapan giivenlik kuvvetleri ile ayni seviyeye getirme 
gahsmalan halen devam etmektedir. 

III- Basbakanlik Devlet Personel Baskanligimn, 08/08/2008 tarihli ve B.02.1.DPB. 
0.12-647.02-15320 sayih yazisiyla; 06/08/2008 tarihli ve 26959 sayih Resmi Gazete'de 
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yayimlanarak yururliige giren, 5793 sayili Bazi Kanun ve Kanun Hukmunde Kararnamelerde 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun 46. maddesinin ddrduncii fikrasi hiikmii kapsaminda, 
yapilacak ek odemenin orani ile esas ve usullerinin, gorev yapilan birim ve is hacmi, gorevin 
onem ve giicliigu, gorev yerinin ozelligi, gahsma suresi, personelin sinifi, riitbesi, kadro veya 
gorev unvani, derecesi, atanma usulii ile emsali veya benzeri gorev ve unvanlarda bulunan 
personele mali haklar kapsaminda yapilan her tiirlii odemeler dahil, almakta olduklan toplam 
odeme tutarlan gibi kriterlerin birlikle veya ayn ayn dikkate alinarak Maliye Bakanhginin 
teklifi uzerine Bakanlar Kurulu tarafindan belirlenmesinin hulriim altina alindigi bildirilmistir. 

IV- Maliye Bakanligi Biitge ve Mali Kontrol Genel Mudurlugunun, 09/09/2008 
tarihli ve B.07.0.BMK.0.12.3/70-13460 sayih yazisiyla; 

a) 2003-2008 doneminde ceza infaz kurumlannda gahsan personel de dahil olmak 
iizere kamu gorevlilerinin ayhk ve iicretlerinde onemli olgiide artislann saglandigi; bu 
gergevede, 2003-2008 Agustos doneminde en dusiik maas alan kamu gorevlisinin ayhginin 
%164.9 oramnda, kamu gorevlilerinin ortalama maasimn %124.5 oramnda artmldigi; ayni 
donemdeki aym bazh enflasyon oranimn %76.2 oldugu; 

b) Aynca, 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayih Bakanlar Kurulu Karanyla 
yururliige konulan Devlet Memurlanna Odenecek Zam ve Tazminatlara Iliskin Karara ekli 
(III) sayih Cetvelin "F. Adalet Hizmetleri Tazminati" Bolumunde, mahkemeler ile ceza infaz 
kurumlannda gahsan personelin almakta olduklan tazminat oranlanmn, diger kamu 
idarelerinde aym hizmet sinifinda yer alan, aym veya benzer kadro unvanlannda gorev yapan 
personele gore daha yuksek oranda belirlendigi, 

c) 21/05/2007 tarihli ve 2007/12226 sayih Bakanlar Kurulu Karanyla yiirurliige 
konulan, Adalet Bakanligi Ders ve Ek Ders Ucretlerine Iliskin Karar uyannca, ceza ve infaz 
kurumlannda gorev yapan ve anilan Kararda belirtilen personele aynca ek odeme niteliginde 
ek ders iicret odemesinin yapildigi; 

d) Diger taraftan, 375 sayih Kanun Hukmunde Karamamenin ek 3. maddesi 
uyannca, ceza ve infaz kurumlannda gorev yapan personel de dahil olmak iizere, degisik 
adlar altmda ilave odemesi olmayan personele, 2006 yih Ocak ayindan itibaren ek odeme 
yapilmaya baslandigi; bu odemenin zaman iginde artinlmakla birlikte, ozellikle 15/08/2008 
tarihinden gegerli olmak iizere, 07/08/2008 tarihli ve 2008/14012 sayih Bakanlar Kurulu 
Karanyla onemli olgiide artinldigi; 

e) Belirtilen rakamlar ve duzenlemeler gergevesinde, 2003-2008 doneminde, ceza ve 
infaz kurumlannda gahsan personel de dahil olmak iizere, kamu gahsanlarinin ayhklannda 
onemli olgiide artism saglandigi, 

Bildirilmiptir. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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Enis TUTUNpU 
Tekirdag Milletvekili 

T e k i r d a g k a p a h c e z a e v i n e d e n e t i m a m a g l i y a p t i g i m z i y a r e t t e i n s a n l i k d i s i , 
y u r e k s i z l a t a n m a n z a r a l a r l a k a r s i l a s t i m . 

O r t a l a m a 2 0 k is i l ik k o g u s l a r d a 6 0 - 7 0 k i s i k a l m a k t a d i r . O y l e k i , y a t a k l a n y e r e 
s e r m e k i c in b o s a l a n d a h i k a l m a m i s t i r . 

1 1 - 1 8 y a s c o c u k k o g u s u n d a t u t u k l u k a l a n l a r d a n , h e r u c k is i b i r y a t a g i 
p a y l a s m a k t a d i r. 

C i n s e l s u c l a r d a n t u t u k l u v e h u k u m l u o l a n l a r ig in 14 k is i l i k 1 t e k k o g u s 
b u l u n m a k t a d i r . B u k o g u s t a 6 0 k i s i k u c a k k u c a g a y a s a m a k z o r u n d a d i r . 

H a p i s h a n e n i n g e n i s l e m e v e y a g e n i s l e t m e a l te rna t i f ! b u l u n m a m a k t a d i r . B u 
k o s u l l a r d a k i s i b a s i n a g u n l u k 3 Y T L o d e n e k l e 3 o g u n y e m e k c i k a r m a m u c i z e s i d e 
y a r a t i l m a k t a d i r . B u n u n o t e s i n d e H a p i s h a n e s o r u m l u l a n n i n d u r u m u d u z e l t m e k 
y O n t i n d e k i i y i n i ye t l i g i r p i n i s l a n s o n u c s u z k a l m a k t a d i r . 

B u c e r c e v e d e : 

1- A c i l b i r o n l e m o l a r a k T e k i r d a g k a p a l i c e z a e v i n d e k i m a h k u m l a n n e n a z i n d a n 
y a r i s i n i n e r e y e v e n e k a d a r s u r e d e t a s i m a y i d u s u n i i y o r s u n u z ? 

2 - K a l i c i v e s a g l i k l i b i r o n l e m o l a r a k i s e , Mura t l i y o l u n d a k i F t ip i c e z a e v i n i n 
y a n i n d a a l i n m i s o l a n a r s a y a , y e n i k a p a h c e z a e v i n i n e z a m a n y a p m a y i 
d u s u n i i y o r s u n u z ? 

T . C . 
A D A L E T B A K A N L I G I 

K a n u n l a r G e n e l M u d u r l u g u 

S a y i : B . 0 3 . 0 . K G M . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 / X l 5 L i / ^ 0 0 6 / 1 0 / 2 0 0 8 

K o n u : Y a z i h s o r u o n e r g e s i 

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 

I l g i : K a n u n l a r v e K a r a r l a r D a i r e s i B a s k a n h g i i f a d e l i , 1 3 / 0 8 / 2 0 0 8 t a r i h l i v e A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 
1 0 . 0 0 . 0 2 - 8 1 8 1 s a y i h y a z i . 

I l g i y a z i n i z e k i n d e a l i n a n , T e k i r d a g M i l l e t v e k i l i E n i s T i i t i i n c u t a r a f i n d a n B a k a n l i g i m i z a 
y o n e l t i l i p 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 i s t e n i l e n 7 / 4 6 3 9 E s a s N o . l u s o r u o n e r g e s i n e i l i s k i n 
h a z i r l a n a n c e v a p o r n e g i i k i n i i s h a h a l i n d e i l i s i k t e s u n u l m u s t u r . 

B i l g i l e r i n i z e a r z e d e r i m . 

E K : M e h m e t A l i S A H I N 
S o r u o n e r g e s i c e v a b i B a k a n 
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3.- Tekirdag Milletvekili Enis Tutiincu niin, Tekirdag Kapah Cezaevindeki kosullara iliskin so
rusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi (7/4639) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 
A s a g i d a k i s o r u l a n m i n A d a l e t B a k a n i S a y i n M e h m e t A l i S A H l N t a r a f i n d a n 

y a z i l i o l a r a k c e v a p l a n d i n l m a s i h u s u s u n u a r z e d e r i m . 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudiirlugu 

Saym Enis TUTUNCU 
Tekirdag Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanhgimiza yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4639 Esas No.lu yazih 
soru onergesinin cevabi asagida sunulmustur. 

Bakanhgimiz kayitlannin incelenmesinden; 

a) Hizh niifus artisi, ic goc ve sue isleme oranlanndaki artis sonucu olarak, Ulkemizde 
bulunan ceza infaz kurumlannin tiimiine yakm kisnunda kurum mevcutlanmn, kapasitelerinin 
oldukga uzerinde oldugu; kapasite asimi nedeniyle bir kurumdan digerine nakil yapma irnkanrnin 
bulunmadigi; hukiimlii ve tutuklulann baska kurumlara resen nakillerinin ise aileleri ile baglannm 
kopmasinin yam sira diger bazi sorunlann da yasanmasma yol acabildigi; 

b) Corlu Ilcesi Adliye Tesldlatirun Agir Ceza Merkezine donustiirulmesinden sonra, Corlu 
Kapah Ceza Infaz Kurumunda miidurluk teskilatimn bulunmamasi nedeniyle, Corlu Agir Ceza 
Mahkemesinde yargilanan tutuklulann Tekirdag Kapah Ceza Infaz Kurumunda banndmldigi ve bu 
durumun kapasitenin asilmasinda onemli bir etken oldugu; ancak Silivri Kapah Ceza Infaz 
Kurumlan Kampusiinun hizmete girmesiyle, Corlu Agir Ceza Mahkemesinde yargilanan tutuklular 
ile bundan sonra tutuklanacak olanlann Silivri 7 No.lu L Tipi Kapali Ceza Infaz Kurumuna 
nakilleri igin gerekli talimatin verildigi; 

c) Tekirdag Ilindeki mevcut ceza infaz kurumunun kapasite yetereizliginin bir an once 
cozumiine yonelik olarak, iki adet kapah ve bir adet agik ceza infaz kurumundan olusan kampus 
insaatinin 2009 yihnda ihale edilerek 2012 yihnda tamamlanmasimn planlandigi ve bu hususun 
2008 yih yatinm programinda 1983KO10320 proje numarasiyla yer aldigi, 

Aiuasilmistir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Sayi :B.03.0.KGM.0.00.00.03/2177/2979 .../O9/2008 
Konu : Yazili soru onergesi 
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4.- Diyarbakir Milletvekili Selahattin Demirtas 'in, Bitlis Cezaevinde yasanan olaylara iliskin so
rusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi (7/4640) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin, Adalet Bakani Sayin Mehmet Ali Sahin tarafindan Anayasanin 98 ve 
ic tuziigiin 96. maddeleri geregince yazili olarak cevaplandinlmasini arz ederim.22.07.2008 

/ Selattattin Deniirtas 

Diyarbakir Mifletvekili 

Demokratik iilkelerde, temel hak ve ozgiirliiklerin giivence altinda olup olmadiginin en 
onemli gostergelerinden bir tanesi de cezaevlerindeki uygulamalardir. 

Bir Ulkenin cezaevleri o Ulkenin demokrasi aynasidir. Tutuklu ve hukiimlulerin 
hurriyetlerinin bir kisminin kisitlandigi bir ortamda, cezadan veya tutukluluktan beklenen 
amacin disinda temel hak ozgtirluklerin kisitlanmasi evrensel hukuka aykindir. Son 
d6nemlerde Bitlis Kapali Cezaevinde bazi tutuklulara ySnelik kotU muamele yapildigi 
iddialari insan haklan kurumlannca tespit edilmistir. S6z konusu cezaevinde kalmakta olan 
Ahmet Kirboga, Servet Ozgiin, Omer Celik ve Burhan Urtekin adli tutuklulann baska 
cezaevinden Bitlis'e nakledildikleri, cezaevine ilk getirildiklerinde Ustlerinin soyularak onur 
kinci bir aramaya tabi tutulduklan, bu uygulamaya karsi giktiklan igin 3 ay agik ve kapah 
goriis cezasi aldiklan, sayim islemlerinin ySnetmelige aykm bir sekilde yapildigini buna karsi 
giktiklan igin de 11.06.2008 tarihinde 20'den fazla infaz koruma memuru tarafindan 
dovulduklerini, Ahmet Kirboga'nm tekme darbeleri ile burnunun kanadigi, ancak bir gttn 
sonra doktora gStiiriilduklerini, sayimin usulilne aykiri yapilmasina itiraz ettikleri igin simdi 
de 10 giin hUcre cezasi ve 6 ay goriis yasagi igin savunmalannin istendigini ifade etmislerdir. 

Bu iddialar nedeniyle asagidaki sorulanmin cevaplandinlmasi zarureti dogmustur. 

1- Bitlis cezaevinde yasanan olaylarla ilgili herhangi bir sorusturma baslatilmis midir? 

2- Sorusturma baslatilmamis ise baslatmayi dusunmekte misiniz? 

3- Cezaevi izleme kurulu Bitlis cezaevini ziyaret ve durumu yerinde tespit etmek igin 
yasal gSrevlerini yerine getirmekte midir? 

4- Cezaevi izleme kurulunun adi gegen mahkumlar ile gorilsmesini temin etmeyi 
dUsOnuyor musunuz? 

5- Bitlis cezaevinde inceleme yapmak Uzere mufettis gorevlendirmeyi dusiiniiyor 
musunuz? 

T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 
Sayi :B.03.0.KGM.0.00.00.03/2/,63/.2gS3 ' 06/10/2008 
Konu: Yazih soru onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi ifadeli, 13/08/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-8181 sayih yazi. 

Ilgi yaziniz ekinde alinan, Diyarbakir Milletvekili Selahattin Demirtas tarafindan 
Bakanhgimiza yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4640 Esas No.lu soru 
onergesine iliskin hazirlanan cevap ornegi iki niisha halinde ilisikte sunulmustur. Q K ^ A 

Bilgilerinize arz ederim. 
E K : Mehmet Ali SAHIN 
Soru onergesi cevabi Bakan I 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Muduriugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/ 06/10/2008 
Konu : Yazih soru onergesi 

Sayin Selahattin DEMiRTAS 
Diyarbakir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanhgimiza yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4640 Esas No.lu yazih 
soru onergesinin cevabi asagida sunulmustur. 

I- 14/06/2001 tarihli ve 4681 sayih Ceza infaz Kurumlan ve Tutukevleri Izleme Kurullan 
Kanununun "Izleme kurullannin gorev ve yukiimlulukleri" kenar baslikli 6. maddesinde, 

"Izleme kurullannin gorevleri sunlardir: 
1. Ceza infaz kurumlan vc tutukevlerindeki infaz ve lslah uygulamalanna iliskin islem ve 

faaliyetleri yerinde gormek, incelemek, yonetici ve gorevlilerden bilgi almak, hukumlii ve 
tutuklulan dinlemek. 

2. Ceza infaz kurumlan vc tutukevlerinde infaz vc lslah, hukiimlii ve tutuklulann saghk vc 
yasam kosullan, ic guvenlik, sevk ve nakil islemleri ile ilgili olarak gordiikleri aksaklik ve 
eksiklikleri yetkili mercilere bildirmek. 

3. Ceza infaz kurumlan ve tutukevleri ile ilgili tespitlcrini ve aldiklan bilgileri 
degerlendirerek en az dort ayda bir rapor duzenlemek, raporun bir ornegini Adalet Bakanligina, 
Turkiye Biiyuk Millet Meclisi insan Haklanni inceleme Komisyonu Baskanligma, izleme 
kurulunun bulundugu yargi gevresindeki Cumhuriyet bassavciligina ve gorev alanina giren bir 
sikayet konusu bulundugu takdirde infaz hakimligine gondermek. 

4. Kanunlarla verilen diger gorevleri yapmak. 
Izleme kurulu iiyeleri, gorevleri sirasinda edindiklcri bilgileri ve duzenlenen raporlan 

yetkili mercilerin izni olmaksizm aciklayamazlar. 
Adalet Bakanligi, cezaevi guvenligine iliskin hususlar miistesna olmak iizere, her yil bir 

onceki yila ait izleme kumllarinca diizenlenen raporlann sayisini, konulanm, yerine getirilen vc 
getirilmeyen onerileri ve gerekgelerini bir rapor ile kamuoyuna agiklar.", 

Hukmiine yer verildigi malumlandir. 
II- Bakanhgimiz kayitlannin incelenmesinden; 
Bitlis Ceza Infaz Kurumlan ve Tutukevleri izleme Kurulu Baskanligi tarafindan Bitlis E 

Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunun duzenli olarak ziyaret edildigi ve en son ziyaretin 01/05/2008 
tarihinde gcrgeklestirildigi; 

Som onergesinde adi gegen mtuklulardan ikisinin, Basbakanlik insan Haklan Baskanligma 
gdnderdikleri ve Bakanhgimiza iletilen, som onergesinde konu edilen iddialan igeren 01/07/2008 
tarihli dilekgelerinin, Bakanhgimiz Ceza ve Tevkifevleri Genel Muduriugu tarafindan, olayda 
sorumlulugu bulunan ceza infaz kurumu gorevlileri hakkmda adli ve idari yonden geregi yapilmak 
iizere Bitlis Cumhuriyet Bassavciligina gonderildigi; soz konusu Cumhuriyet Bassavcihginin 
06/08/2008 tarihli yazisiyla, gorevliler hakkinda baslatilan sorusturmamn halen devam ettiginin 
bildirildigi, 

Anlasilmistir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali gAHiN 
Bakan 
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A d a n a M i l l e t v e k i l i 

5 2 3 3 sayi l i T e r o r V e T e r o r l e M u c a d e l e d e n D o g a n Zara r la r in K a r s i l a n m a s i Hakk inda 

Kanun ile 3 7 1 3 sayi l i T e r o r l e M u c a d e l e K a n u n u n u n 1 inci , 3 u n c u v e 4 u n c u m a d d e l e r i 

k a p s a m i n a g i r e n e y l e m l e r v e y a t e r o r l e m u c a d e l e k a p s a m i n d a y u r i i t i i l e n f a a l i y e t l e r n e d e n i y l e 

za ra r g o r e n g e r c e k kis i ler ile o z e l h u k u k t i i ze l kisi lerinin m a d d ? z a r a r l a n n i n s u l h e n 

k a r s i l a n m a s i a m a c l a n m a k t a d i r . 

Bu i t ibar la ; 

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 iba r iy le k a c t e r o r m a g d u r u g e r c e k ki§i ile 

o z e l h u k u k t i i z e l k i s i s ine , n e k a d a r m a d d i z a r a r t a z m i n a t i o d e n m i s t i r ? S o z k o n u s u 

t a z m i n a t l a n n n e k a d a n ayn i n e k a d a n nakd i o l a r a k o d e n m i s t i r ? 

2 . S o z k o n u s u t a z m i n a t l a n n n e k a d a n " y a r a l a n m a , s a k a t l a n m a v e o l u m 

h a l l e r i n d e u g r a n i l a n z a r a r l a r ile t e d a v i v e c e n a z e g i d e r l e r i " ile " T e r o r l e m u c a d e l e k a p s a m i n d a 

y u r u t i i l e n f a a l i y e t l e r n e d e n i y l e kisilerin m a l v a r l i k l a n n a u l a s a m a m a l a n n d a n k a y n a k l a n a n 

m a d d ? za r a r l a r " n e d e n i y l e o d e n m i s t i r ? 

3 . 2 0 0 2 - 2 0 0 8 y i l l an a r a s i n d a v e yi l lar i t iba r iy le , V a l i l i k l e r e k a c za ra r 

b a s v u r u s u n d a b u l u n u l m u s , b u b a s v u r u l a r d a n k a ? a d e d i icin Z a r a r t e s p i t k o m i s y o n l a r i n c a 

s u l h n a m e t a s a n s i m n k a b u l e d i l m e m e s i n e d e n i y l e u y u s m a z h k t u t a n a g i d u z e n l e n m i s t i r ? 

4 . A d a n a i l im izde 2 0 0 2 - 2 0 0 8 y i l l an a r a s i n d a v e yi l lar i t i ba r iy l e , A d a n a Val i l ig ine 

kac z a r a r b a s v u r u s u n d a b u l u n u l m u s , bu b a s v u r u l a r d a n kac a d e d i icin Za ra r t e s p i t 

k o m i s y o n l a r i n c a s u l h n a m e t a s a n s i m n k a b u l e d i l m e m e s i n e d e n i y l e u y u § m a z l i k t u t a n a g i 

d i i z e n l e n m i s t i r ? Kac t e r o r m a g d u r u g e r c e k ki§i ile o z e l h u k u k t u z e l k i s i s ine , n e k a d a r m a d d i 

za ra r t a z m i n a t i o d e n m i s t i r ? S o z k o n u s u t a z m i n a t l a n n n e k a d a n a y n i n e k a d a n nakd i o la rak 

o d e n m i s t i r ? 

5.- Adana Milletvekdi Hulusi Giivel'in, teror zararlan odemelerine iliskin sorusu ve igisleri Ba
kani Besir Atalay'in cevabi (7/4724) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

A s a g i d a k i s o r u l a n m i n icisleri Bakan i S a y m Bes i r A t a l a y 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 i n i a r z e d e r i m . S a y g i l a n m l a . 2 9 . 0 7 . 2 0 0 8 
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TBMM B: 4 9 . 10 . 2008 

T.C. 
ICiSLERi BAKANLIGI 

Iller idaresi Genel Muduriugu 

Sayi :B.05.0.iLi.00.70003-470-5233/6^35 O&.S../2008 

Konu :Yazili Soru Onergesi. 
TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

I lg i : a) Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligmin 02.09.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02- 8348 
sayili yazisi. 

b) Adana Valiliginin 17.09.2008 tarih ve M.01.0.iOi.0.61.00.00-165/12812 sayili yazisi. 

Adana Milletvekili Saym Hulusi G U V E L tarafindan Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanligma 
sunulan ve ilgi yazi ekinde Bakanhgimiza intikal ettirilen 29.07.2008 tarih ve 3644 sayih yazih soru 
dnergesi sorulus sirasina gore asagida cevaplandinlmistir. 

1. 5233 sayih Teror ve Terorle MUeadeleden Dogan Zararlarm Karsilanmasi Hakkinda Kanunun 
yiiriirliige girdigi tarihten 31.08.20008 tarihine kadar sulhname imzalayan 36.714 gergek kisi ile ozel hukuk 
tiizel kisisine 609.873.358,01 Y T L tazminat Odenmistir. Tazminatlarin tamami nakdi olarak odenmistir. 

2. Tazminat ddenmesine karar verilen 91.413 basvurudan 3.768 adedi Slum, 836 adedi yaralanma, 
589 adedi sakatlanma, 20.086 adedi tasmir ve tasinmaz mallarla ilgili zararlar, 1.812 adedi tarim ve 
hayvancilikla ilgili zararlar, 55.747 adedi malvarhgina ulasamama ile ilgili zararlar, 1.260 adedi diger 
zararlar ve 7.315 adedi de daha once zaran karsilanmi§ olanlardir. 

3. 5233 sayili Teror ve Terorle Mucadeleden Dogan zararlann Kar§ilanmasi Hakkinda Kanunun 
yiiriirliige girdigi tarihten 31.08.2008 tarihine kadar Zarar Tespit Komisyonlanna 356.239 tazminat 
basvurusu yapilmistir. Sulhname tasansim imzalamayi kabul etmeyerek diizenlenen uyusmazhk tutanagini 
imzalayanlarin sayisi 2.034 adettir. 

4. Soru ile ilgili olarak Adana Valiliginden ahnan ilgi (b) yazi ve ekleri ilisikte gdnderilmistir. 

Bilgilerinize arz ederim. f 

•r 
Besir A T A L A Y 

Bakan 
E K L E R : 
1- Ilgi (b) yazi ve ekleri 
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TBMM 9 . 10. 2008 

T.C. 
adana 11. Ozel i d a r i si 

Hukuk Milsaviriigi 

Sayi :M.01.0.IOI.0.61.00.00-165 I Z ? ! 2 " j /09/2008 
Konu: 5233 Savili Kanun ADAN'A 

iCiSJ-fcRi BAKANLIGI 
(Iller idurcsi Genel MUdUrtUgUnc) 

ANKARA 

iLGi: 16.06.2008 larih ve 6038 sayili yazimz. 

ilgi yazimzda istenilen, 27.07.2004 tarih ve 25534 Sayili Resmi Gazetede Yaymlanan 5233 
sayi 11 "Tcrflr vc Terorle Mucadeleden Kaynaklanan Zararlarin Karsilanmasi Hakkinda Kanun'un" 
uygulanmasi amaciyla Valilik Makumina yapilan basvurular ve Zarar Tespit Komisyonunun bu 
basvurulan incelemesi sonucu aldigi kararlar; yazimiz ekindedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Vali Yardimcisi 
Zarar Tespit Kom. B$k. 

EK-

3-AdetCizelge 
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T.C. 
ADANA, V ALI LJGi 

ZARAR TESPIT KOMISYONU BiLCJ FORMU 

GENEL TABLO 

SON (UK AY I TOPLAM 
j iCERISIfSDE ! BASVURU 
I YAPILAN SAYISI 
' BASVURU • 

SAYISI 

176 

INCELEME 
ASAMASINDA 
OLAN DOSYA 
SAYISI 

33 

KARAR 
VERMEN 
DOSYA 
SAYISI 

143 

ZARARLARIN 
KARSI LANMASINA 
DAIR VERILEN 
KARAR SAYISI 

52 

REDDEDILEN 
KARAR 
SAYISI 

91 

SULHNAME 
TASARISIM 
iMZAI.AYANLA 
R1N SAYISI 

50 

SULHNAME 
TASARISIM 
JMZALAMAM 
KABUL 
ETMEYEiNLERIN 
.SAYISI 

NAK! I r»IAHAK 
KAKSIl.ANAN 
7. \ R A HI. A KIN 
MlKTARI (YIL 
OLARAK) 

Toplam Oilmen: 
32H.427.70-YIL 

ismail KORKMAZ / 
Vali Yardimcisi 

Zarar Tespit Kom. Bsk 



I X 
ADANA'VALiLiCi 

ZARAR T E S P I T K O M I S Y O N U BLLGI F O R M U 

KABUL TABLOSU 

1 TOPLAM OLUM MAL YARALAfSMA SAKATLANMA 
< KABUL KAYBI 
[ SAYISI 

t 

52 

j 

35 7 6 4 

ISMAIL K O R K M A Z 

VALI YARDIMOSI 

ZARAR TESPIT K O M . RSK 



T . C . 
A D A N A VALiL IGi 

Z A R A R T E S P I T K O M J S Y O N U BlLGi F O R M U 

R E D T A B L O S U 

i 

T O P L A M R E O 
; SAYISI 

i 

1 

I 
j 

1 
D A H A O N C E 

T A Z M i N A T 
; A L O I G l i Q i N 
' R E D 
i 
! 
i 
! 

S U R E 
Y O N U N D E N 

R E D 

K A N U N 
K A P S A M I N A 

G i R M E D i G I N D E N 
R E D 

BILGI VE BELGE 
EKSJKLiGiNDEN REO 

1 91 

-

35 6 36 14 

Vali Yardimcisi 
Zarar Tespit Kom.Hsk. 



Donem: 23 Yasama Yih: 3 

D i y a r b a k i r M i l l e t v e k i l i G u l t a n K i s , a n a k v e 2 0 M i l l e t v e k i l i n i n , 

D o g u v e G u n e y d o g u A n a d o l u B o l g e l e r i n d e O r t a y a £ i k a n 

O r m a n Y a n g i n l a r i y l a I l g i l i I d d i a l a r m A r a s t i n l a r a k A l i n m a s i 

G e r e k e n O n l e m l e r i n B e l i r l e n m e s i A m a c i y l a M e c l i s A r a s t i r m a s i 

A c i l m a s i n a i l i s k i n O n e r g e s i ( 1 0 / 2 6 9 ) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA§KANLIGI'NA 

Dogu ve Guneydogu Bolgelerinde 2008 ydi bahar aylanndan itibaren sik sik orman yanginlan 
gundeme gelmektedir. Yangmlann basjama sekli, sondurme, sogutma cali§malanmn zamamnda ve 
yeterli diizeyde yapdmamasi, bolgenin yeniden agaclandinlmasinin, lslahimn ve iyilestirilmesinin ya-
pilmamasi gibi konularda onemli iddialari gundeme gelmektedir. Bolgedeki yaygin kam, ormanla
nn "giivenlik" gerekgesiyle yakildigi ya da askeri operasyon sirasinda gikan yanginlara "guvenlik" 
gerekgesiyle mudahale edilmesinin engellendigi yoniindedir. 

Bu iddialann arastirilmasi amaciyla Anayasa'nin 98. TBMM ig Tuziigu'niin 104. ve 105. mad
deleri geregince Meclis Arastirmasi agilmasi igin geregini arz ederiz. 

1. Gultan KIS ANAK - Diyarbakir 
2. Ahmet TURK - Mardin 
3. Selahattin DEMIRTAS - Diyarbakir 
4. Fatma KURTULAN - Van 
5. Emine AYN A - Mardin 
6. Ayla AKAT ATA - Batman 
7. Sebahat TUNCEL - Istanbul 
8. M. Nezir KARABA$ - Bitlis 
9. Bengi YILDIZ - Batman 
10. Sim SAKIK-Mus 
11. M. Nuri YAMAN - Mus 
12. Ozdal UCER- Van 
13. Aysel TUGLUK - Diyarbakir 
14. Pervin BULDAN - Igdir 
15. Akin BIRDAL - Diyarbakir 
16. Ibrahim BiNICi - Sanliurfa 
17. Hasip KAPLAN - Sirnak 
18. Sevahir BAYINDIR - §irnak 
19. Serafettin HALIS - Tunceli 
20. Osman OZCELlK - Siirt 
21. Hamit GEYLANI - Hakkari 
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G E R E K C E 

2008 yih bahar aylanndan itibaren Dogu ve Giineydogu bolgelerinde, sik sik orman ve mera yan
gmlannin ciktigi, bu yanginlara orman isletmesi, itfaiye veya guvenlik giiclerinin mudahale etmedi-
gi; hatta bolge halkinin da mudahale ermesine izin verilmedigi yonunde kamuoyunda yogun iddialar 
bulunmaktadir. Orman yangmlannin ya askeri operasyonlar sirasinda ya da sonrasinda baslamasi dik
kat cekmektedir. Operasyon sirasinda kullamlan askeri malzemeler de yangina neden olmaktadir. 

Insan Haklan Dernegi Diyarbakir Subesi'nin bolgede yasanan insan haklan ihlallerine iliskin 
22.07.2008 tarihli "Dogu ve Giineydogu Bolgesel insan Haklan Raporu"nda yalnizca 2008 Haziran 
ayinda 22 alanda orman yangim ciktigi, fakat mudahale edilmedigi ve halkin miidahale etmesine de 
izin verilmedigi belirtilmektedir. Turkiye'nin batisinda goriilen orman yanginlanna yaklasim ile bol
gedeki yanginlara iliskin tutum arasinda farkhhklar bulunduguna dikkat gekilen raporda; bu durumun 
derin geliskiler icerdigi kaygisi dile getirilmistir. 

Bolgedeki orman yanginlan ve yanginlara resmi makamlann yaklasjmi, kamuoyu vicdanini ra
hatsiz edecek boyutlara ula§mi§tir. Hatta konuya kamuoyunun dikkatini cekmek amaciyla Sirnak'in 
Cizre ilgesinde 28.07.2008 tarihinde bir miting diizenlenmistir. Kalabahk bir kitlenin katildigi miting-
de, orman yanginlan kmanmis, tiim iddialar gundeme getirilmis ve yetkililer goreve davet edilmistir. 

Basina yansiyan ve bolge halkmdan edinilen bilgilere gore 2008 yih igerisinde asagida belirti
len alanlarda orman yanginlan yasanmistir: 

1. Tunceli ili Mazgirt ilgesi kirsah, Cigekli, Kocakdy koyleri, Hozat, Ovacik ilgeleri ormanlik ala
ni ve Nazimiye ilgesine bagh Dalhbahge, Asagidoluca kdylerinde orman kesimi ve orman yangim, 

2. Siirt ili Eruh ilgesi, Giinesli, Kelekgi, Gaziler koyleri, 
3. Elazig ili Karakogan ilgesi, 
4. Batman ili Hasankeyf, Sason ve Kozluk ilgelerinde, Palamut, Giinesli, Karame§e, Kegili koy

leri ve Koyunlu mezralannda, 
5. Mardin ili Savur ilgesi Yesilalan, Dumsu koyleri, Siirgiicii Beldesi, Ihsu, Dilan kdylerinde Nu-

saybin ilgesi ormanlik alaninda ve Eski Hisar Koyii 
6. Bingdl ili Geng, Yayladere, Kigi, Yedisu ilgeleri, Akdogan, Doganh koyleri ormanlik alanlari, 
7. Sirnak ili Cizre ilgesi ormanlik ve gahhk alani, Cevizdiizii Koyii ormanlik alaninda, 
8. Hakkari ili Cukurca ilgesine bagh kdylerin ormanlik alaninda, Semdinli ormanlik alaninda, 
9. Bitlis ili Karhbag Koyii ormanlik alaninda, 
10. Diyarbakir ili Kulp, Hani, Silvan, Lice, Hazro, Kocakdy ilgeleri ormanlik alaninda, Ergegit, Do-

lapdere, Ugdamlar, Yolgati, Senlik, Dagcilar, Yukan Turhalh Hedik koyleri, Akgapinar ve Kumak mezrasi. 
Diyarbakir ili Dolapdere koyliileri, 8 Temmuz 2008 tarihinde sabah saat 05.30 civarlannda ko-

mcu ve askerlerin once mezraya dogru ates agtiklanni; ardindan gevreyi atese verdiklerini, yuzlerce 
ddniimliik mera ve bahgelerinin yandigini ifade etmisjerdir. KOyliiler, hayvanlanmn da ate§in iginde 
kalarak telef oldugunu, yangim sbndiirmelerine izin verilmedigini belirtmi§lerdir. Konu ile ilgili ha
ber, "Biri bize yardim etsin" bashgiyla basinda yer almi§tir. 

Son olarak Diyarbakir'in Dicle ilgesine bagh Kirkpinar (Heridan), Kursunlu (Prijman) ve Kaya§ 
(Tonegra) koyleri gevresinde bulunan ormanlik alan, 07.09.2008 tarihinde yapilan operasyon sirasinda 
atese verilmistir. Soz konusu bolgede yaklasik 20 ayn noktada gikan orman yangim, ayni gun Di
yarbakir Valisine bildirilmis ancak yangin sondiirme gahsmalan baslatilmamistir. 

08.09.2008 tarihinde Diyarbakir Milletvekilleri Gultan Kisanak ve Selahattin Demirtas ile iHD, 
MAZLUMDER, GOCDER Diyarbakir Subelerinin temsilcilerinden olusan bir heyet yangin mahal-
line gitmis, yanginin devam ettigini ve mudahale edilmedigini gdzlemlemi§lerdir. Olay yerinde gev
re ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu ile telefon gbriismesi yapilmis, yanginin civardaki yerle
sim yerlerini tehdit ettigi ifade edilmis ve sondiirme gahsmalannin bir an once baslatilmasi talep 
edilmistir. Sayin Bakan da gerekli talimati verecegini bildirmistir. Buna ragmen orman yanginina o 
gun de miidahale edilmemis, yangin sondiirme gahsmalan ancak 09.09.2008 tarihinde sayica yeter
siz bir ekip tarafindan baslatilmistir. 
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Yangin biiyiik olgiide Dicle ilcesinden giden kent sakinlerinin gabasiyla, uguncu guniinde son-
diiriilmustiir. Ancak bu olayda da yetkililer halkin yangina miidahale etmesini engellemek isteyen bir 
yaklasjm igerisine girmi§tir. Dicle Belediye Baskanhgina bir yazi gonderen; Dicle Kaymakamhgi 
yangini sondiirmeye giden halkin can guvenliginden Belediyenin sorumlu oldugunu belirterek; hal
ki yangin sondurme cahsmalanna katilmaktan vazgegirmeye gahsmistir. 

Bu son ornekte aynntilan ile anlatmaya gah§tigimiz durum, bolgede ya§anan tiim orman yan
ginlannda ya§anmaktadir. Hatta bu olayda, milletvekilleri, belediye baskanlan ve sivil toplum or
giitleri, yetkilileri harekete gegirmek igin yogun bir gaba igerisinde olduklan igin yangin 3'iincii gii-
niinde sondiirulebilmistir. 

Mardin'in Nusaybin ilgesi ormanlik alaninda gikan yangina uzun sure yetkililer miidahale et-
memi§; yangin Belediye ile yore halkinin gabalan sonucunda, ancak 8 giin sonra sondiirulebilmistir. 

Bolgedeki ormanlann seyrek olmasi, yangmlann hizh ilerlemesini engelledigi gibi; bir siire sonra 
kendiliginden sonmesine de neden olmaktadir. Aynca bolgedeki ormanlar genellikle me§e agaglanndan 
olunmaktadir, mese agaci da hem zor tutu§makta hem de yavas yanmaktadir. Bu durum da orman yan
ginlannin yerlesim yerlerine sigramasim ve can kaybina neden olmasini 6nlemi§tir. Ancak 2008 yih ige
risinde gikan orman yanginlan nedeniyle, gok geni§ bir alanda ormanlik alan tahrip olmu§tur. 

Anayasanin 44, 45,169 ve 170. maddeleri ormamn korunmasini anayasal bir gorev olarak ta-
nimlarken; 6831 sayih Orman Kanunu'nun 110. maddesi de orman yanginlanna dair cezai hukiimle
ri diizenlemektedir. Bolgedeki orman yanginlan ile ilgili iddialar; aylardir yerel ve yaygin medyada 
yer almasina ragmen resmi higbir agiklama yapilmami§, kamuoyuyla paylasilan higbir onlem ahn-
mamistir. 

2008 yih igerisinde Dogu ve Giineydogu bolgelerinde hangi noktalarda, kag orman yangini gik-
mistir? 

Bu yanginlarla ilgili herhangi bir inceleme yapilmis midir? 
Bu yangmlann nedenleri ve sorumlulari tespit edilmi§ midir? 
Ormanlann giivenlik gerekgesiyle yakildigi dogru mudur? 
Bu yanginlarda tahrip olan ormanhk alan, kag hektardir? 
Bu yangmlardan kagi, yetkili kurumlann miidahalesi sonucunda sondiiriilmiistiir. Kagi halk ta

rafindan s6ndiiriilmii§, kagi kendiliginden sonmiistiir. 
Yetkili kurumlar yanginlara neden geg miidahale etmistir yada hig miidahale etmemistir? 
Operasyon yapildigi gerekgesiyle yetkili kurumlann yanginlara mudahale etmesi engellenmis 

midir? 
Halkin orman yanginlanni sondiirmeye gahsmasi neden engellenmi§tir? 
Yangin bolgelerinin yeniden agaglandinlmasi, tahrip olan ormanhk alanin lslahi ve iyilestirilmesi 

igin bir gah§ma yapihyor mu? 
Bu ve benzeri sorular, olay mahalinde ilgili turn kurumlann ve yore halkinin goriisleri ahnarak 

aydinlatilmak durumundadir. 
Orman yanginlanni onleme ve gikan yanginlara miidahale etmekle yerel yetkili kurumlar go

revlerini yapmiyor veya yapamiyorsa bu durumun nedenleriyle birlikte aydmlatilmasi gerekir. 
Hig kimsenin higbir gerekgeyle ormanlan tahrip etmeye hakki yoktur, bu anayasal bir sugtur. Var

sa boyle bir sug ortaya gikartilmah, sorumlulari yargiya hesap vermelidir. 
Biitiin bu iddialarm dikkate ahnmamasi ve herhangi bir soru§turma baslatilmamasi halkin "esit-

lik ve giiven" duygulanni sarsmaktadir. 
Orman yanginlan, orman kesimi, yanginlara mudahale edilmemesi ve sondiirme gah§malanna 

goniillii olarak katilmak isteyen yore halkinin dahi engellenmesi bir giivenlik saglama yontemi ola
rak degerlendirilemez. 
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Ulkenin baska bir cografyasmdaki orman yanginlanna yetkililerin, medyanin gosterdigi ilginin; 
Dogu ve Guney Dogu bolgesi icin gdsterilmemesi dikkat cekicidir. Oysa yer kurenin ekolojik bii-
tunliigu acisindan her bir parcasi ayni dnemi tasir. Dogal denge igindeki her bir kaybin bedelini, bii
tiin yerkiire oder ve ddemeye devam edecektir. Bolgede yasanan orman yanginlan butun ulkenin 
ekolojik hayatini tehdit etmektedir. 

Devlet Meteoroloji Genel Muduriugu kaynaklarina gore milattan once 10.000 yillannda bu
giinkii Turkiye sinirlannin % 79'u orman % 17'si bozkirdi, bugiin ise cografyamizin % 26'si orman 
% 35'i bozkirdir. Bu durum insan eliyle yaratilmistir. Ormanlanmiz hizla yok olmaktadir. Bunun bir
gok nedeni var, ancak "guvenlik" gerekgesiyle ormanlik alanlann tahrip edildigi iddialan sadece Do
gu ve Giineydogu bolgelerinde gundeme gelmektedir. Bu asla kabul edilebilir bir durum degildir. 

Orman yanginlan igilebilir su kaynaklanni, bolgedeki flora ve faunayi, insan yasamini olumsuz 
etkilemekte, dunyada esi benzeri olmayan endemik tiirlerin yok edilmesine neden olmaktadir. 

Bolgedeki orman yanginlan dogal ya§ami ve ekolojik dengeyi bozdugu gibi; yore halkinin sos
yal ve ekonomik hayatini da olumsuz etkilemektedir. Son 3-4 yilda gegmiste bosaltilan koylere geri 
ddniisler baslamisti. Orman yanginlan koye doniisleri olumsuz etkileyecektir. Bazi alanlardaki orman 
yangmlannin yerlesim yerlerine gok yakin olmasi koyliilerde "can giivenligi" kaygisina neden oldu
gu gibi; halkin gegim kaynaklanni da olumsuz etkilemektedir. Sosyal ve ekonomik olarak yeniden 
hayata tutunmaya gahsan koylulerin, can giivenligi ve gegim sikintisi nedeniyle yeniden gog yolla-
nna diisme ihtimali, orman yanginlan siirdiigii miiddetge giiglenecektir. 

Yukanda aynntih olarak izah edildigi gibi; orman yangmlannin guvenlik gerekgesiyle gikartil-
digi, ya da operasyon sirasinda kullamlan askeri malzeme nedeniyle giktigi; yangin sondiirme gahs
malannin zamaninda ve yeterli duzeyde yapilmadigi/yaptirilmadigi, halkin kendi imkanlariyla yan
ginlan sondiirme gabalanmn engellendigi yoniinde gok ciddi iddialar bulunmaktadir. Bu iddialarin 
arastinlmasi ve bolgedeki orman yangmlannin neden oldugu tahribatin ortaya gikartilmasi igin, Ana
yasa'mn 98. igtiiziigiin 104 ve 105. maddeleri geregince Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi'nde bir Aras
tirma Komisyonu kurularak konunun tiim boyutlanyla ele ahnmasini saygilanmizla arz ederiz. 

Ahmet Tiirk 
Mardin 

Emine Ayna 
Mardin 

Selahattin Demirtas 
Diyarbakir 

Ayla Akat Ata 
Batman 

Bengi Yildiz 
Batman 

Ozdal Ucer 
Van 

Giiltan Kisanak 

Fatma Kurtulan 
Van 

Sebahat Tuncel 
istanbul 

Sim Sakik 

Mus 
Aysel Tugluk 
Diyarbakir 
Akin Birdal 

Sirnak 
Sevahir Bayindir 

Sirnak 
Hamit Geylani 

Hakkari 

M. Nezir Karabas 
Bitlis 

Nuri Yaman 
Mus 

Pervin Buldan 
Igdir 

Ibrahim Binici 
Sanhurfa 

Serafettin Halis 
Tunceli 

Diyarbakir 
Hasip Kaplan 

Sirnak 
Osman Ozcelik 

Siirt 
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GUNDEMI 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

4 UNCU BIRLE§iM 
9 EKIM 2008 PER§EMBE 

SAAT: 15.00 
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D A N I S M A K U R U L U O N E R I S I 

1.- Genel Kurulun toplanti giinlerinden Sail gumimin denetim konulanna (Anayasanin siireye 
bagladigi konular haric), Carsamba ve Persembe giinlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diger islerin goriisulmesine aynlmasi, Sail ve Carsamba gunlerinde birlesimin ba
sinda bir saat sure ile sozlii sorulann goriistilmesi, "Sunuslar" ve isaret oyu ile yapilacak secimle-
rin her giin yapilmasi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 iincu birlesiminde kabul edilmistir.) 

G R U P O N E R I L E R I 

1.- 90 Sira Sayih Kanun Tasansimn; icmziigiin 91 inci maddesine gore Temel Kanun olarak 
gorii§ulmesi ve birinci boliimiiniin 1 ila 22 nci maddelerden, ikinci boliimiiniin iki gecici 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 ictuziigun 91 inci maddesine gore Temel 
Kanun olarak gdriisulmesi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birlesiminde kabul edilmistir.) 

3.- Genel Kurulun 9.10.2008 Persembe giinkii birlesiminde saat 20:00'ye kadar cahsmalanni 
surdurmesi, 

dnerilmistir. 
(Genel Kurulun 7.10.2008 tarihli 2 nci birlesiminde kabul edilmistir.) 

K O M I S Y O N T O P L A N T I S I 

* B a y i n d i r h k , ima r , U las t i rma v e 
T u r i z m K o m i s y o n u 
9.10.2008 Persembe - Saat: 16.30 



T u r k i y e B u y u k M i l l e t M e c l i s i G u n d e m i 

4 U N C U B I R L E § i M 9 E K I M 2 0 0 8 P E R § E M B E SAAT: 15 .00 

1 _ BASKANLIGIN GENEL KURULA SUNUSLARI 

2 _ OZEL GUNDEMDE YER ALACAK 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 Milletvekilinin, Konya Milletvekili Ozkan Oksiiz ve 21 
Milletvekilinin, Usak 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 Oztiirk ve 24 Milletvekilinin, Kiiresel lsinmanin Etkileri ve Su Kaynaklarinm Surduriilebilir 
Yonetimi Konusunda Anayasanin 98 inci, igtiiziigun 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 ISLER 

5 - MECLIS SORUSTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GORUSME VE MECLIS ARASTIRMASI 
YAPILMASINA DAIR ONGORUSMELER 

7 - SOZLU SORULAR 



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 I G E R I S L E R 

(X) Agik oylamaya tabi isleri gosterir. 
(*) Goriismeleri yarim kalan kanun tasari ve tekliflerini gosterir. 
(**) igtiiziigiin 91 inci maddesine gore Temel Kanun olarak gdriisiilmesi kabul edilmistir. 

- 4 - 4 UNCU BiRLESiM 

1. X - Hatay Milletvekili Mustafa Ozturk 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 G e v r e i l e P l a n v e Biitce 
Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayisi: 214) (Dagitma tarihi: 25.4.2008) (*) 

2. - Cografi i§aretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hiikmiinde Karamamede 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 Karapa§aogTu'nun; Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi, Milliyetci Hareket Partisi Grup Baskanvekili ve Izmir 
Milletvekili Oktay Vural ile Izmir Milletvekili §enol Bal'in; 4562 Sayih Organize Sanayi 
Bolgeleri Kanununa Bir Gecici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Izmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir Gecici 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 Hiisnii Collii ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Miistesarhginin Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmiinde 
Karamamede ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Biitce 
Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayisi: 257) (Dagitma tarihi: 24.6.2008) 

5. X - Birlesmis Milletler iklim Degisikligi Cerceve Sozlesmesine Yonelik Kyoto 
Protokolune Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile Cevre ve Avrupa Birligi 
Uyum ile Disisleri Komisyonlan Raporlan (1/597) (S. Sayisi: 268) (Dagitma tarihi: 11.7.2008) 

6. - Sanayi ve Ticaret Bakanliginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun, Devlet 
Memurlan Kanunu ve Genel Kadro ve Usulii Hakkmda Kanun Hiikmiinde Karamamede 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve Biitce Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayisi: 236) (Dagitma tarihi: 28.5.2008) 

7. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayih Denizcilik Miistesarhginin Kurulus v e 

Gorevleri Hakkinda Kanun Hiikmunde Karamamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi 
ile Bayindirhk, Imar, Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayisi: 228) (Dagitma 
tarihi: 16.5.2008) 

8. - Kiiltur ve Tabiat Varhklanni Koruma Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun 
Tasansi ile Milli Egitim, Kiiltur, Genclik 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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- 5 - 4 UNCU BiRLESiM 

10. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erddl'iin; G o c u klann Ugucu Maddelerin Zararlanndan 
Korunmasina Dair Kanun Teklifi ile Saglik, Aile, Cahsma ve 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 Raporlari (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 - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Belarus Cumhuriyeti Hukumeti 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 Hiikiimeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hukumeti 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 - Turkiye 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 Baskanligi ile Romanya KOBi'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasindaki Mutabakat 
ve isbirligi Zaptinin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayisi: 18) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

17. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Sudan Cumhuriyeti Hiikiimeti 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 - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Kore Cumhuriyeti Hukiimeti Arasinda iktisadi 
Kalkinma isbirligi Fonu Kredilerine iliskin Anlasmamn 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 Hukiimetierarasi Anlasmasina Katilmamizin Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayisi: 23) 
(Dagitma tarihi: 11.10.2007) 
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20. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Misir Arap Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda 
Uluslararasi Karayolu Tasimaciligi 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 Ta§imacihgina iliskin Turkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasinda Anlasmanin 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 Hiikiimeti, Misir Arap Cumhuriyeti Hiikumeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda Turizm Alaninda Isbirligine Iliskin Mutabakat Zaptimn 
Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayisi: 29) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

24. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hiikiimeti 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 Hiikiimeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda Bilim 
ve Teknoloji Alanlarinda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayisi: 36) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

26. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Basbakanlik Tiirk Isbirligi ve Kalkinma idaresi Baskanhgi ile 
Ozbekistan Cumhuriyeti Dis Ekonomik iliskiler Ajansi Arasinda isbirligi Protokoliiniin 
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 Orgiitii Genel Sekreterligi Arasinda 
Gerceve Isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayisi: 39) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

28. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikumeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasinda isbirligi 
Protokoliiniin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayisi: 40) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

29. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Giiney Afrika Cumhuriyeti Hiikumeti Arasinda 
Giimriik idarelerinin Karsihkh Yardimlasmasina iliskin Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayisi: 41) 
(Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

30. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti 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 - Cocuklarla 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) 
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32. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Uluslararasi Terdrizm, Organize Suclar, Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunlann Katki 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kacakcihgi ve Diger Tiplerdeki Suclarla Mucadelede isbirligi 
Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayisi: 60) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

33. X - Milletlerarasi Mal Satimina iliskin Sdzlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler 
Antla?masina Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayisi: 61) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

34. X - Avrupa Konseyi Terdrizmin Onlenmesi Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayisi: 62) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

35. X - Giineydogu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulmasi Hakkinda 
Anla§manin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayisi: 66) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

36. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Rusya Federasyonu Hukumeti Arasinda iki 
Tarafli Askeri Teknik isbirligi Gergevesinde Kullamlan v e Elde Edilen Fikri v e Sinai Miilkiyet 
Haklannin Karsilikh Korunmasina iliskin Musterek Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayisi: 67) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

37. X - Turkiye Cumhuriyeti ve Kdrfez Arap Ulkeleri isbirligi Konseyi Uyesi Ulkeler 
Arasinda Ekonomik isbirligine iliskin Gergeve Anlasmamn 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 Hukiimetleri ile Irak Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Terdrizm, Simrlardan Yasadisi Sizmalar ve Orgiitlti Suglarla Mucadele Konulannda Guvenlik 
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 - Kahci Organik Kirleticilere iliskin Stokholm Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile Gevre 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 Uygulanmasma iliskin Deniz Yoluyla Yapilan Kagakgihkla 
Mucadele Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayisi: 78) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

41. X - Turkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasinda Veterinerlik Alaninda 
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 Hukumeti ile Afganistan islam Cumhuriyeti Hiikiimeti 
Arasinda Gumruk 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 Bakanhgi ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterligi 
Arasinda Mutabakat Muhtirasinin 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) Kagakgihk ve Giimriik Suclari Veri Bankasinin 
Kurulmasi ve Ljletilmesine Dair Anlasmanin 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 Fmdikh ve 7 Milletvekilinin; Sivilastirilmis 
Petrol Gazlan (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina 
Dair Kanunda Degisiklik Yapilmasina ilisjcin Kanunda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun 
Teklifi ve Adiyaman Milletvekili Ahmet Aydm'in; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayih Sivilastirilmis. 
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 Giivenligine Karsj Yasadi§i Eylemlerin Onlenmesine Dair 
S6zle§meye Ait 2005 Protokoliiniin 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 Bakanhgi ve Diinya Saglik Orgiitii 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 Mevlut Aslanoglu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 
Odeneklerinin Arttirilmasina ve Sosyal Giivenliklerine iliskin Kanun Teklifi ve igtuzugun 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme 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 Kurumlari Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Cocuk Esirgerne Kurumu 
Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi ve Milli Egitim, Kultiir, 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 Degisiklik 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'in; Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi igtuzugiiniin 
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 Orgiitii (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 Usulu Hakkinda Kanun Hukmunde Karamamenin Eki Cetvellerin 
Genclik ve Spor Genel Miidiirliigune Ait Bdliimiinde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi 
ile Plan ve Butge Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayisi: 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 Muessesesi Genel Muduriugu Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ile Icisleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayisi: 126) (Dagitma tarihi: 27.3.2008) 

57. - Turk Ticaret Kanununun Yiirtirlugii 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 igtiizugun 37 nci Maddesine Gore Dogrudan Gundeme 
Ahnma Onergesi (2/116) (S. Sayisi: 132) (Dagitma tarihi: 7.4.2008) 

59. X - Cok 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 Cergeve 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 Saghk, Aile, Cahsma 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 - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Birlesmis Milletler (BM) Gida ve Tarim 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 Disisleri 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 Hukiimeti 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 - Tiirkiye 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 - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Moldova Cumhuriyeti Hiikiimeti 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, Kultur, Genclik 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 Bayinduhk, Imar, Ulastirma ve 
Turizm Komisyonlan Raporlan (1/584) (S. Sayisi: 253) (Dagitma tarihi: 17.6.2008) 

75. - Istanbul Milletvekili Abdiilkadir 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 Ictiizugiin 
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 Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Ozkan ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 uncu 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'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 (3/105) (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 Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn 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 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 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 
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 Tiitiincii ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 uncii 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 Kaldinlmasi 
Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Tekirdag Milletvekili Enis Tiitiincii ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 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 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 Tiitiincii 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 Tiiziin'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovustunnanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

- 11 - 4 UNCU BiRLESiM 
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Raporu ve Bilecik Milletvekili Yasar Tiiziin'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 Kovustunnanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tiitiincii ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/112) (S. Sayisi: 149 ve 149'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

86. - Kutahya 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 Tiitiincu ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 iincii 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 igtiiziigiin 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 Ergiin ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazhklannin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovustunnanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporlari ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
igtiiziigiin 133 uncii 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'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 istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 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. - Kutahya 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 igtiiziigun 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. - Karabiik Milletvekili Mehmet Ceylan'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 istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii 
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 Turkmen'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 uncu 
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'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 (3/121) (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 igtuziigiin 
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 
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 ictuziigtin 
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. - Eskisehir Milletvekili Kemal Unakitan'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 Ordu Milletvekili Rahmi Giiner 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 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 
(3/129) (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 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 (3/130) (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'iin Yasama 
Dokunulmazhklannin Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin 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 Sahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Agikahn ve Kirsehir Milletvekili Mikail Arslan'in Yasama 
Dokunulmazhklannin Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin 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 Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin 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. - Kutahya 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 igtiiziigiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/134) (S. Sayisi: 171 ve 171 'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

107. - S a nhurfa Milletvekili Abdunahman 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 $evket Kose ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
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 Aslan'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 igtiiziigiin 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 igtiiziigiin 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 Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/139) (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 Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtuzugiin 133 iincii 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 Acba'mn Yasama Dokunul-
mazliklarimn Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
Igtiiziigiin 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 Ba§bakanhk 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.- Kutahya 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 
Igtuziigiin 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 
igtuzugun 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'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 (3/146) (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 iincii 
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 Ozgiin'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 
igtiiziigiin 133 iincii 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 
igtiiziigiin 133 iincii 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 igtuzugun 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 Hukiimeti Arasinda 
Ekonomik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulundugu Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayisi: 258) (Dagitma tarihi: 24.6.2008) 

124. - il idaresi Kanunu ile Bakanliklar ve Bagh Kuruluslarda Atama Usuliine 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 Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Milli Egitim, Kiiltiir, Genglik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayisi: 262) (Dagitma tarihi: 25.6.2008) 

126. - Turkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasindaki Kara 
Sinin Boyunca Yapilacak Mayin Temizleme Faaliyetleri ile ihale islemleri 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 Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporlan ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akinci 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'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 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 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'in igtuztigiin 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 Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un igtiiziigun 133 uncu 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 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 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 Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Cakir'in igtiiziigiin 133 uncu 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 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 igtiiziigiin 133 uncu 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 Turkmen'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 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 Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un igtiiziigun 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 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 Kemal Kihgdaroglu'nun igtiiziigiin 133 uncii Maddesine Gore 
Rapora itirazi (3/168) (S. Sayisi: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

145. - Sanhurfa Milletvekili ibrahim Binici'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 (3/188) (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 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 (3/189) (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 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 
(3/209) (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 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 (3/215) (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 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 
(3/217) (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 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 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/219) (S. Sayisi: 210 ve210'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

151.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'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 iincu 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 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 iincu 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 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 Atila Emek ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 uncu 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 Gergeve Programinin (2007-2013) 
Girisimcilik ve Yenilik Ozel Programma Turkiye Cumhuriyeti'nin Katihmi Konusunda Turkiye 
Cumhuriyeti ile Avrupa Toplulugu Arasinda Mutabakat Zaptimn 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 Mevlut 
CavusogTu'nun; Ce§itli Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi; Antalya 
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Milletvekili Sadik Badak ve 5 Milletvekilinin; Kadastro Kanununda Degisiklik Yapilmasi 
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 Raporlari (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 Bakanhginin 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 - Bakii-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Baglantisina iliskin Anlasmamn 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'in Hocali Kentinde Gergeklestirilen Katliamm "Katilam" 
Olarak Tamnmasi, 26 Subat'm "Hocali Katliamini Anma Gunii" Olarak Kabul Edilmesine iliskin 
Kanun Teklifi ve igtuzugiin 37 nci Maddesine Gore Dogrudan Giindeme Ahnma Onergesi (2/148) 
(S. Sayisi: 285) ( Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

163. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ve Ukrayna Hukumeti Arasinda Enerji Alaninda 
isbirligine iliskin Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/317) (S. Sayisi: 286) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

164. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukiimeti 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 - Turkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Tayland Kralligi 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 Duzeltilmis Protokole Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Di§i§leri 
Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayisi: 289) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

167. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Olusturan Duzeltilmis Sdzlesmeye 
Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile Cevre ve Disisleri Komisyonlan 
Raporlan (1/386) (S. Sayisi: 290) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

168. X - Turkiye Cumhuriyeti ile ispanya Kralligi 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; igisleri ile Plan ve Biitge 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) 
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