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I . - G E C E N T U T A N A K O Z E T I 

TBMM Genel Kurulu saat 11.04'te agilarak alti oturum yapti. 
Kirsehir Milletvekili Abdullah Gahskan, Ahilik Haftasi nedeniyle gundem disi bir konusma yapti. 
Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, TRT Antalya Radyosunun kapatilmasina, 
Adana Milletvekili Hulusi Guvel'in, Ciikurova V e Adana'daki narenciye iireticilerinin sorunlanna, 
Iliskin gundem disi konusmalanna Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin cevap verdi. 
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 Milletvekilinin, izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 32 Milletvekilinin, Bursa Millet
vekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Riza Oztiirk ve 24 Milletvekilinin, 
Kuresel lsinmanin Etkileri ve Su Kaynaklannin Surduriilebilir Yonetimi Konusunda Anayasanin 
98'inci, igtiiziigiin 104 ve 105'inci Maddeleri Uyannca Bir Meclis Arastirmasi Agilmasina iliskin 
Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) 
(S. Sayisi: 138) uzerindeki goriismeler tamamlandi. 

Gundemin "Kanun Tasari ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diger isler" kisminin: 
1 'inci sirasinda bulunan, Hatay Milletvekili Mustafa Oztiirk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yihnda 

istanbul Sehrinde Yapilacak Besinci Diinya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Deger Vergisi 
Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi'nin (2/182) (S.Sayisi: 214) gdrii§me-
leri tamamlanarak, yapilan agik oylamadan sonra, 

2'nci sirasinda bulunan, Cografi isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamede 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi'nin (1/497) (S. Sayisi: 221) goriismeleri tamamlanarak, 

Kabul edildi. 
Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitas'm, sahsina satasmasi 

nedeniyle bir konusma yapti. 
3'iincu sirasinda bulunan, Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda 

Kanun Tasansi, Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapasaoglu'nun; Organize Sanayi Bolgeleri Kanu
nunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi, Milliyetgi Hareket Partisi Grup Baskanvekili ve 
izmir Milletvekili Oktay Vural ile izmir Milletvekili Senol Bal'in; 4562 Sayih Organize Sanayi Bolge
leri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 
18 Milletvekilinin; 4562 Sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesi 
Hakkinda Kanun Teklifi'nin (1/544,2/75,2/135,2/150) (S. Sayisi: 222) tiimii uzerinde bir siire gorusiildu. 

16 Ekim 2008 Persembe giinii, ahnan karar geregince saat 11.00'de toplanmak iizere, birle?ime 
19.59'da son verildi. 

Meral AKSENER 
Baskan Vekili 

Canan CANDEMIR CELIK Fatma SALMAN KOTAN 
Agn 

Katip Uye 
Bursa 

Katip Uye 
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II.- GELEN KAGITLAR 
16 Ekim 2008 Persembe 

T a s a r i 

1.- Turkiye Futbol Federasyonu Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun Tasansi (1/652) 
(Adalet; Plan ve Biitge ile Milli Egitim, Kiiltiir, Genglik ve Spor Komisyonlanna) (Baskanhga gelis 
tarihi: 6.10.2008) 

Tezkereler 

1.- Mardin Milletvekili Emine Ayna'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi (3/556) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Baskanhga gelis tarihi: 14.10.2008) 

2.- Mardin Milletvekili Emine Ayna'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi (3/557) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Baskanhga gelis tarihi: 14.10.2008) 

3.- Sanhurfa Milletvekili Ibrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi (3/558) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Baskanhga gelis tarihi: 14.10.2008) 

4.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi (3/559) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Baskanhga gelis tarihi: 14.10.2008) 

5.- Ankara Milletvekili Mustafa Cihan Pagaci'mn Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi (3/560) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Baskanhga gelis tarihi: 14.10.2008) 

6.- Bursa Milletvekili Necati Ozensoy'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi (3/561) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Baskanhga gelis tarihi: 14.10.2008) 

7.- Tunceli Milletvekili Serafettin Halis'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi (3/562) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Baskanhga gelis tarihi: 14.10.2008) 

W 
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16 E k i m 2008 Persembe 

B I R I N C i O T U R U M 

A c i l m u Saat i : 11.02 

B A S K A N : Baskan Vek i l i M e r a l A K S E N E R 

K A T I P U Y E L E R : C a n a n C A N D E M I R C E L I K (Bursa) , F a t m a S A L M A N K O T A N (Agr i ) • 
BASKAN - Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 7'nci Birlesimini aciyorum. 

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

BASKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacagiz. 

Yoklama igin iig dakika sure verecegim. 
Sayin milletvekillerinin oy dugmelerine basarak salonda bulunduklanm bildirmelerini, bu siire 

igerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazir bulunan teknik personelden 
yardim istemelerini, buna ragmen sisteme giremeyen iiyelerin ise yoklama pusulalanni, gorevli 
personel aracihgiyla iig dakikahk siire igerisinde Baskanhga ulastirmalanni rica ediyorum. 

Yoklama islemini baslatiyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapildi) 

BASKAN - Toplanti yeter sayisi vardir, goriismelere bashyoruz. 

Gundeme gegmeden once ug sayin milletvekiline gundem disi soz verecegim. 

Giindem disi ilk soz, ig guvenlik konusunda soz isteyen Mersin Milletvekili Sayin Behig Oelik'e 
aittir. 

Buyurun Sayin Gelik. (MHP siralanndan alkislar) 

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

A) MiLLETVEKiLLERiNIN GUNDEM DISI KONUSMALARI 

I.- Mersin Milletvekili Behic Celik 'in, ig guvenlik konusuna iliskin gundem disi konusmasi 

BEHIC GELIK (Mersin) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; ulusal guvenlik politikalan ve 
son gelismeler hakkinda giindem disi konusma yapmak iizere soz almis bulunmaktayim. Yiice 
heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Bugiin, biraz once ogrendigime gore, Gukurca'da ne yazik ki 5 §ehidimiz var. 4 Ekim Aktiitiin 
saldinsi bize 17 §ehide, 8 Ekim Diyarbakir'da polise yonelik saldin 5 §ehide ve onlarca yarahya mal 
olmustur. Bu igreng saldinlan siddetle kiniyor, yarahlara acil sifalar diliyor, sehitlerimizi rahmetle 
aniyorum. 

Arkada§lar, teror buyiik bir insanhk sugudur. Maalesef, teror daima hasim, rakip devletler tara
findan beslenerek biiyiitiiliir, onceden hazirlanmis projeler dogrultusunda tespit edilen hedefe ulas-
mak igin ugrasihr ve ydnlendirmeler yapihr. Kitleler korkutulur, bikkinhk, vurdumduymazhk ve 
yilginhk azdinhr. Ser hedeflere vasil olmak igin binlerce can g i tmis umurlannda olmaz. Bizim 
ya§adigimiz PKK terorii iste boyle bir vahset, Hitler ve Stalin'in katliamlanmn bir Orta Dogu versi-
yonudur. Emperyalizmin, miistemlekeciligin 21'inci yiizyildaki gayrimesru gocugudur. 
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Degerli milletvekilleri, ulusal guvenlik, bolgesel-kuresel, mevzii siyasal projeler, terorizm gibi 
kavramlar ashnda bes dakikada anlatdacak turden konular degildir. Ben burada sadece Hukumete 
uyardarda ve onerilerde bulunmak amaciyla soz aldim. 

Biliyorsunuz Turkiye Cumhuriyeti, Kurtulus Savasi sonucu kanla kurulmus, sinirlan kanla 
cizilmistir. Halki, imparatorluk bakiyesi halklann Anadolu'ya gocmesi ve yerli Anadolu Turkliigii ile 
birlesmesinden meydana gelmi§tir. Rum niifus, anlasmayla Anadolu'dan gikanlmis, boylece mii-
tecanis bir halk olarak Tiirk milleti, devletine sahip cikmi§tir. Turkiye disindaki Turkler, Tiirkiye'ye 
yonelik hasmane saldinlarda hep dalgakiran gorevi gormiisler, bunlarin Turkiye'ye gdgleri genel
likle bir devlet politikasi olarak kabul gdrmemistir. Demek ki, Turkiye, Tiirk milli kimligine sahip 
kaynasmis bir kitle, bu kitlenin ulus devleti ve bu devletin giiclu organlarindan olunmaktadir. Bu 
milletin serveti de ya§ama azim ve iradesini artiran en onemli nedendir. 

Sayin Baskan, degerli arkadasjar; ulusal guvenlik politikasi deyince 20'nci yiizyihn basinda mil-
letce gekilen aci ve istiraplarin, yuz binlerce can kaybinin, 3 milyon kilometreyi a§kin toprak kaybi
nin ardmdan Mustafa Kemal Ataturk tarafindan kurulan Turkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek 
ya§amasini saglama ilkelerinden ba§ka bir §ey degildir. 

Ezber bozma, resmi soylemin disina gikma sdzlerinin ardina siginarak devletimizde yapilan tah-
ribatlann artik haddi hesabi bilinemez oldu. Milli projeler tahrip edilirken dusman projelerin ika-
mesi dayatihr oldu. Alt-list kimlik tartismalan, etnikgilik akimlari, daga donii§ yasalan, giineydoguda 
sdzde Kurt agihmlan, §ehide "kelle", terorist ba§ina "sayin" sdylemleri, hep malum ser proje takip-
gilerinin ekmegine yag siirmektedir. 

Burada, son iki giindiir Turkiye Buyiik Millet Meclisinde muhalefetin ve ozellikle MHP Lideri 
Sayin Bahgeli'nin uyanlan, bilgisi kendinden menkul Sayin Basbakan tarafindan dahi kiigumsene-
bilmektedir. Takiben haddi asan iktidar milletvekillerinin beyanatlan, §er cephesinin degirmenine ne 
kadar su ta§indigini gostermektedir. Sayin Ba§bakan bu tutumunu devam ettirirse, artik biiyiik Tiirk 
milleti, kendisini yikici, boliicu hamisi olarak damgalayacak, ilk segimde geregini yapacaktir. 

Degerli milletvekilleri, artik iktidar, gelinen bu noktadan sonra ve 1 4 Ekim 2008 MHP Grup 
toplantisinda Sayin Bahgeli'nin uyanlarindan sonra ya milli guvenlik politikalanna uyumlu hale ge
lecek ya da Barzani'sinin, Bush'unun, Talabani'sinin yanina gidecek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BA§KAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 

BEHIC CELIK (Devamla) - .. .yeni bir Damat Ferit iktidan olarak anilacaktir. Hig kimsenin bu 
millete yeni bir "istiklal Marsi" yazdinnaya da hakki yoktur. 

Burada Milliyetgi Hareket Partisinin politikalan gok nettir. MHP, ezilen insanhk igin bir sim-
gedir, Turk dunyasinin lsigidir, bagimsizhk ve dzgurliik, inang ve mukaddesat, demokrasi ve kal-
kinmadir. MHP, her yerdedir, Turkiye'nin her yerindedir. MHP, tarihin Tiirk milletine bigtigi misyonu 
inangla biliyor ve milli giivenligin zedelenmesine dahi riza gostermiyor. 

Sonug olarak, guvenlik guglerimize yuksek moral vermeli, teghiz etmeliyiz. Hain propaganda 
saldinlanna karsj psikolojik harekatlar planlamahyiz. Teror orgutiinun etkinligini sonlandirmahyiz, 
maddi destek unsurlanni bitinneliyiz. Bu durumda, teror nerede olursa olsun mutlaka ezmeliyiz. 
Onun igin teroriin beyni Barzani ise o beyni dagitmahyiz, yonetimi Kandil'se orayi dagitmahyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
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BEHIC CELIK (Devamla) - Destekgileri kimse, boluculer kimse, mihmandarlan kimse onlara 
da geregini yapmahyiz. 

Hepinize saygilar sunuyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Celik. 

Gundem disi ikinci soz, kuresel ekonomik kriz ve Turkiye'nin durumuyla ilgili soz isteyen 
Denizli Milletvekili Sayin Hasan Ercelebi'ye aittir. 

Buyurun Sayin Ercelebi. 

2.- Denizli Milletvekili Hasan Ercelebi 'nin, kuresel ekonomik kriz ve Turkiye 'nin durumuna ilis
kin gundem disi konusmasi 

HASAN ERCELEBI (Denizli) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; yiice heyetinizi De
mokratik Sol Parti ve sahsim adina igtenlikle selamhyorum. 

Biraz once aldigimiz haber yine yiireklerimizi burktu. Hakkari'de hain saldin sonucunda 
kaybettigimiz sehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ulusumuzun basi sag olsun diyorum. 

Bu arada, Tiirk edebiyatinin biiyuk sairi Fazil Hiisnii Daglarca'ya da Allah'tan rahmet diliyo
rum. Ulusumuzun ba§i sag olsun diyorum. Kederli ailesine sabirlar diliyorum. 

Degerli milletvekilleri, diinya yamyor. Tiirkiye'nin de bu yangindan ciddi bir sekilde etkilene-
cegi anla§ihyor. Bu finansal kriz su anda dunyaya yayihyor, kuresel ekonomik krize donii§mesinden 
butun diinya endise ediyor. Bu nedenle, Amerika Birlesik Devletleri bankalanni "hortumcular" diye 
itham etmedi; destek oldu, devraldi. Avrupa Birligi batma noktasma gelen bankalanna el koyarak 
"hortumcu" ilan etmek yerine ortak oldu, yiizdiirmeye, yuriitmeye cahsiyor. 

Kuresel finansal kriz finansal kaynak temini agisindan Tiirkiye'yi etkilemistir. Su anda banka-
lanmiz, finans aracilan diinya piyasasindan fon bulamamakta ve kredi alamamaktadir. Turkiye'de bu
lunan sicak para vadesi geldikce ddvize ddnusmektedir ve yavas yavas yurt disina gitmektedir. 

Maliye Bakanimiz vatandaslanmiza yurt dismdaki paralarini getirmelerine soyliiyor. Yurt di-
§inda parasi olan benim hemsehrim Tavash Mehmet, Calh Ahmet, Civrilli Ayse Teyze, Trabzonlu 
Temel veya Cemal degildir. Maliye Bakaninin cagnda bulundugu kesimler parayi yonetmeyi, za
maninda yurt disina gdtiirmeyi gok iyi bilenlerdir. Nitekim Turkiye'de reel sektoriin borcu gibi gb-
ninen 140 milyar dolar civanndaki dis borcun 90 milyar dolara yakin kismi Maliye Bakaninin cagnda 
bulundugu biyikh paradir, yani Tiirklerin parasidir. Bu nedenle Sayin Maliye Bakaninin bu cagnsi 
Tiirkiye'ye bir sey getirmeyecektir. 

1983 sonrasi aym sekilde uygulanan politikalann sonucunda hayali ihracat ve yeralti dunyasi bii-
yumu§tur. Bence Maliye Bakanimiz, ekonomiden sorumlu biinin bakanlarimiz, hatta Basbakanimiz 
son on yilda Turkiye'de ekonomiyi ydneten bakanlarla birlikte bir toplanti yapmahdir, onlann go
riislerini ve desteklerini almahdir. 

Turkiye bu krizden etkilenecek mi? Bu kacinilmaz. Su anda Avrupa'dan siparisler azalmaya 
baslamistir. Bunu ihracatcilanmiz gok iyi biliyorlar. Onlann sesine kulak vermek lazim. Avmpa ul
keleri finansal krizin olasi bir ekonomik krize ddniisecegi diisuncesiyle su anda daralma politikasi uy
gulama baslamislardir. Avrupahlar su sikmak igin yangin gikmasini beklemiyorlar. Bilakis suyu 
onceden sikiyorlar ki, yangin gikarsa evler onceden lslatildigi igin geg alev alsin ya da hig alev al-
masin diye. 
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Degerli milletvekilleri, peki ne yapmahyiz? ihracatta daralmadan dolayi dogacak arz fazlasini 
ig pazara yonelttigimizde, vatandaslanmizda kredi kartlan veya tuketici kredisiyle degil, geliriyle 
satin alabilecek bir tuketici ve tuketim dalgasi yaratmak lazim. Bunun igin vatandaslanmiza yonelik 
gelirler politikasini iyilestirmemiz gerekir. Yani vatandasm gelirini, maasim artirmak gerekir, sub-
vansiyon yapmak gerekir. Bunun kaynagim simdi sizin huzurunuza getirecegim devaluasyon oneri-
siyle ortaya gikacak Merkez Bankamizin ekstra karhligiyla karsjlayabiliriz. Kriz patlarken dolar 
1.200'du, sjmdi 1.400. Aradaki fark Merkez Bankasimn kasasindan gikmi§tir. Bundan sonra olasi 
artisjan beklemeden, Merkez Bankasi ve Hiikumetin birlikte alacagi kararla yapilacak devaluasyon-
dan dogan farki doviz kurunun artmasindan dolayi zarar edecek ithalatgilara bazi mallann fiyatlanna 
siibvansiyon olarak kullanmak gerekir. Boylece hem devaluasyon nedeniyle enflasyon artisi onlen-
mis olacak hem de gelirler politikasi duzeltilmis olacaktir. Dolann fiyati arttigi igin ithalat azalaca-
gindan cari agik otomatik olarak du§mus olacaktir. ithalattaki dusiis basjayinca yapilan yardimlar ve 
gelirler politikasindaki iyilestirmeler nedeniyle artacak talep uretim ekonomimizi devreye sokacaktir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BALKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 
HASAN ERCELEBI (Devamla) - Te§ekkur ederim Sayin Baskamm. 

Bu onlemler alindiginda: 
1) Devaluasyon nedeniyle spekiilatdrler para kazanamayacaktir, 
2) ithalata dayah tuketim azalacak, cari agik dusecek, 
3) Uretim ekonomisine gegilecek, 
4) Vatandasm geliri artacak, 
5) Subvansiyonlar enflasyonu kontrol altina alacak, 
6) Boylece vatandasjn geliri artarken borcu sabit kalacaktir. 
Bu hedeflerle spekulatdrler degil vatanda§ kazanmis olacaktir. 
Biz Hiikumete gergekgi ve krizi en hafif atlatmaya yonelik, halkin ezilmesini onleyici dneri-

lerde bulunuyoruz. Yani yapici muhalefet yapiyoruz. Keyfiyet Hukumetindir. 
Hepinize saygilar sunanm. (DSP siralanndan alkislar) 
BA§KAN - Tesekkur ederim Sayin Ergelebi. 
Giindem disi uguncu soz bir Birlesmis Milletler sozlesmesine iliskin ek segmeli protokolun onay 

sureci ve son gunlerdeki iskence ve kotii muamele iddialanna iliskin soz isteyen istanbul Milletve
kili Sayin Ufuk Uras'a aittir. 

Buyurun Sayin Uras. (DTP siralanndan alkislar) 
3. - Istanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras 'in, Birlesmis Milletler Iskence ve Diger Zalimane, In-

sanlik Disiya da Onur Kirici Muamele ya da Cezaya Karsi Sdzlesmeye iliskin ek segmeli protokolun 
onay siirecine ve son gunlerdeki iskence ve kotii muamele iddialanna iliskin giindem disi konusmasi 

MEHMET UFUK URAS (istanbul) - Sayin Baskan, degerli vekiller; ben de bizim kusaga §i-
irle hasir nesjr olmayi sevdiren degerli sairimiz Fazil Husnu Daglarca'yi kaybettigimizin haberini 
aldim, biitun sevenlerine bassaghgi diliyorum. Yine, bugun Gukurca'da yitirdigimiz canlarimizin ya-
kinlan igin bassaghgi diliyorum. Agir i§kence sonucu ya§amini yitiren Engin Ceber'in de yakmla
rina bassaghgi diliyorum. 
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Goriildugii gibi, insan ve yasam hakki ihlalleri konusunda tablo 90k parlak degildir. Sadece 
2008'de ilk dokuz buguk ayda yargisiz infaz, dur ihtarlanna uymama ve rastgele ate§ agma sonucunda 
31 yurttasjmiz yasamini yitirdi. Bu sayi 2007'de 24 idi. Avrupa insan Haklan Mahkemesi 2007'de 
de Tiirkiye'yle ilgili aldigi otuz bes kararda, Avrupa insan Haklan Sozlesmesi 3'iincu maddesinin 
ihlal edildigini saptiyor, yani iskence, insanhk disi ve asagilayici muamele ve muhakeme usulu ih
lalleri. 2008 yihnin ilk yedi ayinda karara baglanan on dokuz davada 3'uncii madde ihlalleri yine 
saptamyor. 

Avrupa insan Haklan Mahkemesi kararlannm Turkiye'nin hukuk sistemindeki sorunlann bir 
gostergesi haline geldigini goruyoruz. Bu davalarda en garpici olan ve AIHM'ce en gok elestirilen 
konu, iskence ve kotu muamele faillerinin cezasizhgidir. Ne olursa olsun, yetkililer, ortaya atilan is
kence ve kotu muamele iddialanyla ilgili olarak etkin bir soru§turma baslatmakla yukumludur. Bir
gok davada magdurlar vakit kaybetmeksizin etkili bir sorusturma baslatmak zorunda olan savcihklara 
sug duyurusunda bulunmalanna karsin, ya sorusturma baslatilmadi ya da agilan sorusturmalann eksik 
ve etkin olarak gergeklesmedigi gorulmektedir. Sadece siyasi vakalarda degil, daha bugiin Taraf ga-
zetesine baktigimzda, Kartal'da bir kafe sahibi, igilen gayin parasi odenmedi diye emniyet gdrevli-
lerince komaya sokulabiliyor. Bunlar gok vahim gelismelerdir. 

iskence ve kotii muamele, insan haklan ve insancil hukuk tarafindan yanm yiizyildan bu yana 
mutlak olarak ve tutarh bir sekilde yasaklanmistir. Bu yasak dylesine mutlaktir ki, bu yasagin yogun 
karakteri, olaganustu durum, savas, zamani da dahil olmak uzere herhangi bir istisna kabul etmez. is
kence ve kotii muamelenin me§rula§tirilmasimn herhangi bir zemini yoktur. Nitekim, soziinu ettigi-
miz Birlesmis, Milletler iskence ve Diger Zalimane, Insanhk Disi ya da Onur Kinci Muamele ya da 
Cezaya Karsi Sdzlesme'nin sozlesmeye taraf devletler tarafindan uygulanmasim, ahkoyma yerleri
nin izlenmesi yoluyla etkin bir bigimde saglamak uzere hazirlanan Segmeli Protokol'ii Birlesmis, 
Milletler Genel Kurulu Arahk 2002'de kabul etmi§tir. Turkiye, Birlesmis Milletlerin ilgili Proto-
kol'iinii Eylul 2005'te imzalamis ancak onaylamami§tir. 

Segmeli Protokol ile getirilen her turlii ahkoyma yerinin uluslararasi ama ozellikle ulusal dii
zeyde duzenli ziyaretlerle izlenmesi, sistemli iskence ve kotii muamelenin gergeklesmeden onlenmesi 
agisindan son derece onemlidir. Ulusal diizeyde duzenli ziyaret yapan herhangi bir mekanizma bu
lunmamaktadir. Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde natulan kisilerin tutulmasina iliskin sikayet-
leri incelemekle gorevli infaz hakimleri, sikayet konusu olaylan incelemek iizere duzenli bir §ekilde 
bu birimleri ziyaret etmeleri gerektigi halde Avrupa i§kenceyi Onleme Komitesinin de belirttigi uzere 
infaz hakimleri ilgili birimleri ya hig ziyaret etmemekte ya da gok ender olarak ziyaret etmektedir. 

Ulusal diizeyde cumhuriyet bassavcilarimn gdzalti birimlerini ziyaret yetkisi ve gorevi de var
dir. Bu hukiimlere karsin savcihklar da gerekli denetimleri ve belirtilen gergeveyi gergeklestirme-
mektedirler. Avrupa iskenceyi Onleme Komitesinin yakm tarihli bir raporunda, ziyaret edilen yerlerde 
savcilar tarafindan yapilan izlemenin yetersizligi vurgulanmi§tir. Savcilar genelde sadece kayit def-
terlerini incelemekte ve genel olarak karakollan gezmektedirler. 

I§kence ve kotii muamelenin onlenmesine iliskin mucadelede temel perspektif i§kence ve kotu 
muamele yapildiktan sonra degil, heniiz gergeklesmeden once engellenmesine yonelik olmahdir. Bu 
da ancak segmeli protokolun uygun bir ziyaret mekanizmasi sistemi ile mumkun olabilir. Bugiin ba-
kacak olursamz, Milliyet gazetesinde Sayin Derya Sazak bu konuyu etrafli olarak ele almaktadir. 
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Seffafhk, iskenceyle miicadelenin bir numarali aracidir. Birlesmis Milletler iskence Ozel Ra-
portoriiniin agikladigi gibi ek protokoltin mantigi i§kence ve kotu muamelenin, i§kenceyi uygulaya-
nin etkili bir izleme ve sorumluluk denetiminden uzak oldugu inanciyla hareket ettigi, yahtik gdzalti 
yerlerinde gergekle§tigi uzerine kurulmustur. Hemen her hukuk duzeni iskenceyi sug sayip cezalan-
dirdigi igin, iskence sadece iskencecilerin, meslektaslannin ve ustlerinin bu davrani§i onayladigi, 
ho§gdriiyle kar§iladigi, emrettigi bir sistemle gergeklesebilir. i§kenceye ugrayanlar da boyle bir sis-
temde maruz kaldiklan muameleyi soylediklerinde tehdit edilmektedirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin lutfen. 

MEHMET UFUK URAS (Devamla) - Tesekkur ediyorum. 

19/11/2007'de bir kanun teklifi vererek Protokol'iin onaylanmasini istedik. "Bunun igin Ba
kanlar Kurulu karari gerekiyor." dediler. "Bakanlar Kurulu tasansi gerekiyor." dediler. Bunu 
zaten biliyorduk ama Hiikumetin yogun isleri nedeniyle o teklifi biz hazirladik. Simdi Meclisin, 
basta iktidar ve muhalefet olmak iizere gok biiyuk bir sorumlulugu oldugunu diisiiniiyoruz. Pro-
tokol'ii onaylamayacaksak altina niye imza attik? Onaylamamiz igin daha kag kisin olmesi ge
rekmektedir? 

i§kence ve diger zalimane, insanhk disi ya da onur kinci muameleyi ya da cezalann yasaklan
digi bir Tiirkiye tahayyul ediyoruz. Eski Tiirkgede tahayyiiliin "h"sine nokta koydugunuzda "hile 
yapmak" anlamina geliyor. Herkese o yiizden hilesiz, noktasiz tahayyiiller diliyorum. 

Tesekkur ediyorum. (DTP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Uras 

Gundeme gegiyoruz. 

Gundemin "Segim" kismina gegiyoruz. 

V . - S E C I M L E R 

A) KOMISYONLARDA ACIK BULUNAN UYELIKLERE SECIM 

I.-Insan Haklanni inceleme Komisyonunda acik bulunan iiyelige secim 

BASKAN - insan Haklanni inceleme Komisyonunda bos bulunan ve Adalet ve Kalkinma 
Partisi Grubuna diisen 1 uyelik igin izmir Milletvekili Erdal Kalkan aday gosterilmi§tir. 

Oylanniza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 

BASKAN - Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Avrupa Birligi Uyum Komisyonuna iiye segimi 
yapacagiz. 

B) KOMiSYONLARA UYE SEQMi 

/.- Avrupa Birligi Uyum Komisyonuna iiye segimi 

BASKAN - Komisyon iiyeligi igin siyasi parti gruplannca gosterilen adaylann listesini ig 
Tiiziik'iin 2l'inci maddesine gore okutup oylanniza sunacagim. 
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Burhan Kayatiirk Ankara 

Yusuf Ziya irbec Antalya 

Cevdet Yilmaz Bingol 

Yasar Yaki§ Duzce 

Fazilet Dagci Qighk Erzurum 

Ibrahim Kavaz Erzurum 

Mustafa Ozturk Hatay 

Mehmet Sait Dilek Isparta 

Mehmet Beyazit Denizolgun istanbul 

Taha Aksoy izmir 

Lutfi Elvan Karaman 

Musa Sivacioglu Kastamonu 

Ismail Hakki Biger Kutahya 

Cuneyt Yuksel Mardin 

Afif Demirkiran Siirt 

Cagla Aktemur Ozyavuz Sanliurfa 

Cumhuriyet Halk Partisi (5) 

Nevin Gaye Erbatur Adana 

Onur Oymen Bursa 

Sukrii Mustafa Elekdag istanbul 

Algan Hacaloglu istanbul 

Osman Coskunoglu Usak 

Milliyetgi Hareket Partisi (3) 

Gunduz Suphi Aktan istanbul 

Mithat Melen istanbul 

Osman Cakir Samsun 

Demokratik Toplum Partisi (1) 

Bengi Yildiz Batman 

BASKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Saym milletvekilleri, simdi de Avrupa Birligi Uyum Komisyonunda bos bulunan ve bagimsiz 
milletvekillerine du§en 1 iiyelik igin segim yapacagiz. 
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Avrupa Birligi Uyum Komisyonu Uyelikleri Aday Listesi 

Uye Sayisi (26) 

Adi ve Soyadi Segim Bolgesi 

Adalet ve Kalkinma Partisi (16) 
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Bu uyelik icin aday olan bagimsiz sayin milletvekillerinin adlanni okuyorum: Sayin Huseyin Pa-
zarci, Bahkesir Milletvekili; Sayin Ahmet Tan, Istanbul Milletvekili; Sayin Kamer Geng, Tunceli 
Milletvekili. 

Okunan adaylann isimleri liste halinde bastinlmistir. Her iiyeye bir oy pusulasi ile bir zarf da-
gitilacaktir. 

Oyunu kullanacak sayin milletvekili, dagitilan aday listesinde adi yazih olan adaylardan hangi-
sine oy verecekse o adayin admin oniindeki kareyi bir carpi isaretiyle isaretleyecek ve oy pusulasini 
zarfa koyacaktir. 

Adaylardan sadece biri isaretlenecektir. Birden fazla aday isaretlendigi veya zarfa birden fazla 
oy pusulasi konuldugu takdirde bu oylar gegersiz sayilacaktir. 

Sayin milletvekilleri, oncelikle, oylann sayim ve dokumu igin 5 kisilik bir tasnif komisyonu 
tespit edecegim. 

Tasnif komisyonunu tespit ettikten sonra oylamaya gegecegiz. 

Simdi, 5 kisilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum: 

Mehmet Emin Tutan, Bursa Milletvekili? Yok. 

Hamza Yerlikaya, Sivas Milletvekili? Yok. 

Hasan Ali Gelik, Sakarya Milletvekili? Burada. 

Siileyman Celebi, Mardin Milletvekili? Yok. 

Necat Birinci, istanbul Milletvekili? Burada. 

Gurcan Dagdas, Kars Milletvekili? Yok. 

Eyiip Fatsa, Ordu Milletvekili? Yok. 

Ahmet Duran Bulut? Burada. 

Sacid Yildiz, istanbul? 

Kerem Altun, Van? Burada. 

Sayin Emine Ayna? Yok. 

idris Nairn Sahin? 

Fuat Gay? 

Mehmet Erdem, Aydin? Burada. 

Boylece tasnif komisyonu tesekkiil etmis bulunmaktadir. 

Sayin milletvekilleri, komisyon ve hukumet siralannda yer alan katip iiyelerden, komisyon si-
rasindaki katip iiyeler Adana'dan baslayarak Denizli'ye kadar, Denizli dahil ve Diyarbakir'dan bas
layarak istanbul'a kadar, istanbul dahil; hukumet sirasindaki katip iiyeler ise izmir'den baslayarak 
Mardin'e kadar, Mardin dahil ve Mersin'den ba?layarak Zonguldak'a kadar, Zonguldak dahil, adi 
okunan milletvekilinin adim defterden isaretleyecektir. Adi isaretlenen milletvekili daha sonra oy 
pusulasini igeren zarfi Baskanlik Divani kiirsiisiiniin oniine konulmu§ olan oy kutusuna atacaktir. 

Oylamaya Adana ilinden ba§hyoruz. 

(Oylar toplandi) 
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BA§KAN - Oyunu kullanmayan sayin iiye var mi? Yok. 
Oy kullanma i§lemi tamamlanmi§tir, oy kutulan kaldinlsm. 
Tasnif Komisyonunun uyeleri yerlerini alsinlar. 
(Oylann aynmi yapildi) 

BASKAN - "Avrupa Birligi Uyum Komisyonunda bagimsiz milletvekillerine diisen 1 iiyelik 
igin yapilan secime 241 uye katilmis ve neticede asagida adi yazih adaylar kar§ilannda gosterilen oy-
lan almi§Iardir. 

Uye 
Hasan Ali Celik 

Sakarya 

Saygiyla arz olunur. 
Tasnif Komisyonu 

Uye 
Necat Birinci 

istanbul 
Uye 

Kerem Altun 
Van 

Huseyin Pazarci Bahkesir Milletvekili: 
Ahmet Tan istanbul Milletvekili: 

Uye 
Ahmet Duran Bulut 

Bahkesir 
Uye 

Mehmet Erdem 
Aydin 

Kamer Geng 
Bos: 
Gecersiz: 
Toplam: 

Tunceli Milletvekili: 

206 
28 
5 

1 
1 
241' 

Sayin Huseyin Pazarci, Avrupa Birligi Uyum Komisyonunda bagimsiz milletvekillerine dusen 
uyeligi kazanmistir. Hayirh olsun. 

Saym milletvekilleri, Avrupa Birligi Uyum Komisyonunun toplanarak ig Tuziik'un 24'uncu 
maddesine gore ba§kan, baskan vekili, sozcii ve katiplerini segmeleri gerekmektedir. Bu nedenle Av
rupa Birligi Uyum Komisyonu, 16 Ekim 2008 Per§embe gunu (bugun) saat 18.00'de Avrupa Birligi 
Uyum Komisyonu Toplanti Salonunda toplanacaktir. Komisyonun toplanti giin ve saati ayrica plazma 
ekrandan ilan edilecektir. 

Giindemin "Kanun Tasan ve Teklifler ile Komisyonlardan Gelen Diger isler" kismina gegiyoruz. 
l'inci sirada yer alan, Organize Sanayi Bolgeleri Kanunda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda 

Kanun Tasansi, Bursa Milletvekili Sayin Mehmet Altan Karapa§aoglu'nun Organize Sanayi Bolge
leri Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi, Milliyetgi Hareket Partisi Grup Bas
kanvekili ve Izmir Milletvekili Saym Oktay Vural ile izmir Milletvekili Saym Senol Bal'in 4562 
Sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, 
Izmir Milletvekili Sayin Ahmet Ersin ve 18 milletvekilinin 4562 Sayih Organize Sanayi Bolgeleri 
Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesi Hakkinda Kanun Teklifi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlan Raporlannin gorii§mele-
rine kaldigimiz yerden devam edecegiz. 
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(x) 222 S. Sayili Basmayazi 15/10/2008 tarihli 6'nci Birlesim Tutanagi 'na eklidir. 
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V I . - K A N U N T A S A R I V E T E K L I F L E R I I L E K O M I S Y O N L A R D A N 

G E L E N D i G E R i S L E R 

A) KANUN TASARI VE TEKLiFLERi 

1.- Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapdmasi Hakkinda Kanun Tasansi, Bursa 
Milletvekili Mehmet Altan Karapasaoglu'nun; Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifi, Milliyetgi Hareket Partisi Grup Baskanvekili ve izmir Milletvekili 
Oktay Vural ile izmir Milletvekili Senol Bal 'in; 4562 Sayili Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa 
Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 18 Milletveki
linin; 4562 Sayili Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesi Hakkinda 
Kanun Teklifi ve Tarim, Orman ve Koyisleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonlan Raporlari (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayisi: 222) (x) 

BASKAN - Komisyon? Burada. 

Hukumet? Burada. 

Gegen birlesimde tasannin tumii uzerinde gruplar ve komisyon adina yapilan konusmalar 
tamamlanmi§ti. 

Simdi soz sirasi, sahsi adina Sayin Resat Dogru'ya aittir. 

Buyurun Sayin Dogru. (MHP siralanndan alkislar) 

RESAT DOGRU (Tokat) - Sayin Baskan, sayin milletvekilleri; 222 sira sayih Organize Sanayi 
Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi'yla ilgili olarak sahsim adina 
soz almis bulunuyorum. Yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Sozlerime baslamadan once, Hakkari'de sehit edilen 5 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum, 
askerlerimize ba§saghgi diliyorum, PKK teror orgiitiinu lanetliyorum, Turk Silahli Kuvvetlerine uza
nan eller kinlsin diyorum. Aynca terorle ilgili olarak gerekli onlemleri almayan Hukumeti de uyan-
yorum. Acil olarak ne tiir kanunlar cikartilmasi gerekiyorsa buraya getirilmesini ve kanunlann da 
gikanlmasim bekledigimizi ifade etmek istiyomm. 

Sayin milletvekilleri, 4562 sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu 12/4/2000 tarihinde yurur
liige girmi§ ve gok onemli yatinmlara vesile olmustur. Ulkemiz kalkinmak, gelismek istiyorsa bunun 
da yatinmlarla, iiretimlerle ve sonucunda da istihdamla olacagi unutulmamahdir. Bundan dolayi da iire
timi artinci yeni sistemler, modeller bulmak mecburiyetindeyiz. Geng bir nufusa sahip oldugumuz 
dusunuliirse egitimli issizler ordusu yaratmamak ve 21'inci yiizyilda lider iilke Tiirkiye'yi olustur
mak istiyorsak acil olarak onlemler almak, insammizi is sahibi, as sahibi yapmak dummundayiz. 

Bugun diinyadaki krizin en onemli sebebi iiretimsizliktir. Bugiin ulkemizde de -kabul edilmese 
de- ekonomik kriz vardir. Bu da reel sektorde bariz olarak goriilmektedir. Ciftci, esnaf, sanayici gok 
zor dummdadir. Sanayide ithalat cazip hale gelmis, neredeyse uretim tamamen durmustur. Maliyet-
ler her gun artmaktadir. Elektrige son bir yil igerisinde yiizde 55, dogal gaza yiizde 30 zam yapilmistir. 
Organize sanayilerde fabrikalar kapanmaya baslamis ve issizlik buyiik oranlara gelmistir. insanlar sa$-
kin bir haldedir. Resmi olarak DiE yiizde 11,2 civannda gibi gosterse de bu reel degildir. 
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Sayin milletvekilleri, sanayicinin, ureticinin sesini duymak mecburiyetindeyiz. Artik gercek gun-
deme gelinmelidir. Kriz igin acil toplantilar yapilmah, sanayici ve ureticiier igin yeni tesvik sistemleri, 
yeni kredi imkanlan olu§turulmahdir. Ulkenin planh kalkinmasi ve kentlesnnesinin saglanmasi, 
bolgesel kalkinmanin yonlendirilmesi agisindan OSB'yle ilgili duzenlemelerin yeniden ele ahnmasi 
gerekmektedir. 4562 sayih OSB Kanunu bilimsel veriler lsjginda yeniden diizenlenmelidir. Sanayi 
kurulusjannin Anadolu'ya yayilmasi gerekmektedir. Ornegin, istanbul artik sanayi kurulusjari konu
sunda son noktasina gelmis bir durumdadir. Eger istanbul'u kurtarmak istiyorsak ve istanbul'u bir 
diinya kenti yapmak istiyorsak, istanbul'daki sanayi kuruluslanmn tamamim Anadolu'ya kaydirmah 
ve buramn da ozellikle bir kultur kenti, bir turizm kenti §ekline donusturiilmesini saglamahyiz. 

Sektorel bazda da tesvikler verilmeli, uretim planlamasi yapilrnalidir. 15 Nisan 2000 tarihinde 
gikanlan OSB Kanunu'nun 14'uncu maddesinin son fikrasina 57'nci Hukumet zamaninda tesvikle 
ilgili bir madde eklenmis ve kalkinmakta oncelikli illerin bu maddeden faydalanmasi noktasinda bir 
madde daha konmustu. O zamandan itibaren yatmmlar yapilmaya baslanmis ama daha sonra degis-
tirilmesiyle beraber bu Hukumette, bu yonde de gok fazla yatmmlar yapilmi§ oldugunu soyleyemeyiz. 

Meclise daha once verilmis olan sanayi kuruluslan ile ilgili ara§tirma onergesini acilen Mecli
simizin gundemine getirerek bu ara§tirmayi gok suratli bir sekilde yapmak durumunda oldugumuzu 
ifade etmek istiyorum. 

Kamu kesiminde de aym §ekilde verimsizligin azaltilmasi, kurumlar arasindaki koordinasyo-
nun saglanmasi organize sanayi bolgelerindeki gahsmalan da artirmi§ ve duzenlemis olacaktir. 
KOBi'lere yonelik yeni ekonomik program olusturulmasi, istihdama kaynak saglayan sanayicinin 
onuniin agilmasi gerekmektedir. 

Somut tedbirler ahnmaz ise ekonominin tiimden raydan gikacagini ve daha buyuk bir ekonomik 
krizle de kar§i karsiya kalacagimizi ifade etmek istiyorum. 

Bolgesel ve sektorel tesvikler mutlaka verilmelidir. Ornegin, istihdami artirmak igin kis aylannda 
agik olan konaklama tesislerindeki SSK primlerini du§urebiliriz. OSB yatinmlannda oncelik ihracat 
garantili yatinmlarda olmahdir. Geg kahnmis olsa bile organize sanayi bolgeleri artik organize sanayi 
kenti haline gelmelidir. Bunun sonucunda geri kalmis bolgeler desteklenmis olacaktir. 

Birgok organize sanayi bolgesinin sorunu olan burokratik islemlerin basitlestirilmesi gerek
mektedir. Turn islemlerin tek bir yere basvurusu ile gozulmesini mumkun kilan, dogrudan yabanci 
yatinmlann yer segimi, altyapi gibi sorunlarini onemli dlgude gideren endustri bolgeleri etkin bir 
arag olarak kullanilmahdir. Bu kapsamda te§vik islemlerinin tek merkezden yapilmasina imkan veren 
"Tek Durak is Merkezleri" kurulmah ve yayginla§tinlmahdir. KOBI'lerin bir araya gelmeleri sagla-
narak ig ve dis ticaret sirketlerinin olusturulmasina destek verilmelidir. Di§ dunyaya KOBI'lerimizi 
mutlaka agmahyiz. 

Saym milletvekilleri, bu bdliimde OSB'lerin gok onemli bir sorununu dile getinnek istiyorum, 
bu da gevre sorunudur. Planh bir kalkinmanin geregi olarak gelistirilmis olan OSB, ulkemizde 
sanayilesmeyi saglarken gevreyle ilgili somnlann da gozumiinde en uygun modeldir. 

OSB modeli, ulkemizin planh kalkinma anlayi?i igerisinde takip ettigi bir sanayilesme seklidir. 
Sanayi bolgeleri, altyapi maliyetlerini dii§iiriip mahalli ve bolge ekonomisini hareketlendiren endiistri
yel gelisim igin etkili bir aragtir. Sanayi bolgeleri toplumlara ekonomik ve sosyal yararlar saglamakta-
dir ancak diger bir yonden bakihnca da gevreye zararh etkiler birakarak saghk ve guvenlik tehlikesi 
de yaratabilmektedir. OSB'lerin uzun planlama suresi igerisinde gevre yatinmlannin daha dikkatli ve 
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planh yapilmasi gerekmektedir. Sanayi bolgelerinin gevresel etkileri hem planlama hem de isletme 
safhasinda dogmaktadir. Kotu ydnetilen bir sanayi bolgesi hava ve su kirliligi, giiriiltii problemiyle 
sanayi kazalanna ve saghk problemlerine de yol acabilir. Boyle bir tehlikenin oniine gecilebilmesi 
igin sanayi bolgelerinde gevre yonetiminin olu§turulmasinin onem ta§idigini ifade etmek istiyorum. 

Sayin milletvekilleri, OSB'lerin gevre sorunlanna soyle bir bakahm: 

Atik su sorunu: OSB'lerden gikan atik sular verildikleri dere, nehir vesaire gibi alici ortamlan 
kisa siirede kirletmekte ve bu sulann gegtikleri yerlerdeki tanm alanlanna zarar vermektedir. Kendi 
bdlgem olan Tokat'tan ornek vermek istiyorum. Tokat'tan Yesihrmak gegmektedir. Yesjhrmak, 
Amasya'ya giderken Turhal'dan ve gesitli sanayi kuruluslanmn oldugu yerlerden gegmektedir. Bu 
gegmi§ oldugu yerlerin hepsinde atiklar bu irmaga akmakta, atiklann akmasiyla beraber de burada 
bahk oliimlerinin yaninda ozellikle Ta§ova ve Erbaa ilgelerinde bitki drtusuniin de yakma dahil bir
gok durumla kar?i karsjya oldugu gorulmektedir. Yani bitki brtiisu tamamen bozulmu§, hatta yanma 
durumuyla karsi karsiya oldugu gorulmektedir. Bu mealde de atik su sorununun gok onemli oldugunu 
ifade etmek istiyorum. 

Gergi, Amasya'daki maya fabrikasinin atik su tesisi kurmus oldugu goriihiyor ama atik su tesi
sinin kurulmus olmasi da bize bir §ey ifade etmiyor, atik su tesisinin gah§masi da gerekiyor. Yani ma
liyetleri artiyor diye gahstirmazsamz o zaman yine lrmagi ve suyu kirletmi§ olursunuz. 

Ikinci bir konu, hava kirliligi sorunudur. OSB'lerde isi ihtiyaci ve isinma gibi ihtiyaglar igin 
yakit sistemleri kullanilmaktadir. Bu atiklar kullanihnca atmosfere kirletici gaz emisyonlan atil-
maktadir. Bu kirletici maddelerin hava kalitesini korumak igin etkilerinin mutlaka OSB yoneticileri 
tarafindan takip edilmesi gerekir. 

Bir uguncu sorun, kati atik sorunudur. Bu atiklar evsel nitelikli atiklann disinda kaplama ve 
metal isleme atiklan, reaktif atiklar, tekstil atiklan, boyalar, regineler, atik yaglar, kirlenmis kaplar, 
organik kimyasallar vesaire siralanabilir. Bu atiklann gevreye ve insan saghgina olan etkileri nede
niyle tehlikeli atik olarak nitelendirilmesi ve insan saghgina olan etkileri sebebiyle de bertaraf edil
mesi gerekmektedir. 

Dordiincii konumuz, giiriiltu sorunudur. OSB'lerdeki guriiltii genelde isletmelerdeki makine-
lerden kaynaklanmaktadir ancak bu guriiltii ugultu seklinde olmakta, isitme ve konu§mayla ilgili so
runlan da beraberinde getirmektedir. 

Sayin milletvekilleri, OSB'lerde sanayilesmenin gevreye verecegi zaran en aza indirebilmek 
igin OSB iginde bir gevre yonetim sistemi, atik minimizasyon sistemleri kurmak ve gelistirmek zo-
rundayiz. Gergi, Gevre Genel Mudurlugii boyle bir mudurlugiin oldugunu ifade ediyor ama sayin 
milletvekilleri, boyle bir iinitenin direkt olarak kurulmasinin, hatta kiigiik ve buyuk ilgeler demeden 
kurulmasimn gok buyiik faydasi olacagini du§uniiyorum, giinkii buralarda atik su sorunlanni, hava 
kirliligi sorununu, kati atik sorununu ve guriiltii sorununu birilerinin takip etmesi gerekiyor. Yesihr
mak ornegi verdim size. Yesihrmak'a maya fabrikasinin sulan akiyor, hatta orada atik su tesisi de var 
ama ne oluyor? Yine bahklar dliiyor, yine Tasova'sinda, Erbaa'sinda o suyun gegmis oldugu yerler
deki bitkiler tamamen kuruyor ve yamyor. Dolayisiyla, buralann takip edilmesi noktasinda ayn bi-
rimin olusturulmasi gerekir. Sanayi Bakanligi tarafindan, belki "boyle bir birim vardir" veyahut da 
"maliyeti artiracaktir" denebilir ama soylemek istiyorum ki insan saghgi her §eyin uzerinde oldu
guna gore, boyle bir birimin kurulmasinin faydah oldugunu diisunmek istiyomm. 
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21'inci yiizyilda kiiresel lsinmamn arttigi, cevrenin birgok faktorce etkilendigi bir ortamda insan 
saghgina gok yonlu onem vermek mecburiyetindeyiz. insanimiza is temin ederken saghgindan da 
etmemeliyiz. OSB iginde gevre yonetim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BA$KAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin lutfen. 

RESAT DOGRU (Devamla) - Tesekkur ederim Sayin Balkan. 

OSB iginde gevre yonetim sistemi teklifimin kabul gorecegini umuyor, desteginizi bekliyorum. 
Bu teklifimi, ilerideki maddelerde de dnergeyle sunmak istiyomm. 

2872 sayih Gevre Kanunu organize sanayi bolgeleriyle ilgili yaptinmlar getiriyor, 10'dan 15'inci 
maddesine kadar uygulama §eklidir, 20'nci madde de ceza maddesidir ama en onemli konunun da bu 
birimin gahstinlmasi olmasi gerektigini du§iinuyorum. 

Yapmis oldugumuz teklif, insan saghginin korunmasi ve giivenli gahsma ortaminin olusturul-
masryla ilgilidir. 

Beni dinlemis oldugunuz igin, yuce Meclise en derin saygilanmi sunuyor, tesekkiir ediyomm 
efendim. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Dogru. 

Sahislar adina ikinci soz hakki Manisa Milletvekili Saym Recai Berber'e aittir. 

Buyurun Sayin Berber. (AK PARTI siralanndan alkisjar) 

Siireniz on dakikadir. 

RECAI BERBER (Manisa) - Saym Baskan, degerli milletvekilleri; 222 sira sayih Organize Sa
nayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi konusunda §ahsim adina 
soz almis bulunuyorum. Yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Sozlerime ba§lamadan once ben de Hakkari'de sehit olan 5 vatan evladina Allah'tan rahmet, 
ailelerine ve milletimize bassaghgi diliyorum. 

Bilindigi iizere ulkemizde sanayinin gelisniesinde gok onemli rol iistlenen organize sanayi bol
geleri, kurulus sayilan itibanyla iki yiiz elli bese ulasmistir. Artvin ili harig dim illerimizde OSB ku
rulus islemleri gergeklestirilmistir. 1960'h yillardan itibaren baslayan, yaklasik elli yila varan OSB 
uygulamalan bu donemde -OSB sorunlan- daha yaygin bir sekilde ele ahnmi§, meydana gelen ak-
sakhklann ortadan kaidinimasi yonunde gerekli kanun, yonetmelik duzenleme gahsmalanna agirhk 
verilmistir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanliginca bugune kadar kredi destegiyle altyapisi, insaatlan tamamlana
rak hizmete sunulan 107 adet OSB projesinde 46-50 bine yakin isletme ve 750 bine yakin da is im
kani saglanrnistir. Bakanhgin 2008 yih OSB baslangig odenegi 66 milyon 560 bin YTL iken, yd 
iginde saglanan yiizde 78'lik artisla 51 milyon 850 bin YTL'lik ilave ddenekle toplam 118 milyon 
410 bin YTL'ye ulasmistir. Bu odenek gergevesinde 100 adet OSB projesi altyapi insaatlan yurii-
tulmektedir. Bu yd sonu itibanyla 15 adet OSB tamamlanarak ulkemizin ve sanayicinin hizmetine 
sunulacaktir. Tamamlanacak olan bu OSB projelerinden 2 adedi, tesvik kapsamindaki illerde yer alan 
Bayburt ve Nizip OSB'leridir. 

Bolgesel kalkinma ve bolgeler arasi gelismisligin dengelenmesi adina yuriitiilen bu galismalar 
kapsaminda yatinm ortami olusturularak OSB'ler vasitasiyla iilke genelinde isteyen sanayicilere 
yatinm imkani saglanmaktadir. 
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OSB'nin kurulus amaglanndan biri de yatinmcrya altyapisi hazir, yerle§im yerlerinden sinirlan 
gizilerek aynlmis ve yatinm imkanlan butiin altyapilanyla saglanmi? bolgeler olu§turmaktir. Nite
kim, mevzi planlan veya plan harici miinferit olarak yapilasan sanayi bolgeleri bugiin oniimiize buyuk 
bir sorun olarak gelmektedir. OSB'ler bu konuda onemli bir aractir. Bu nedenle, OSB'ler ulke gene
linde yayginla§tirilmahdir. Maalesef, diin, burada gruplan adina konusan muhalefet milletvekilleri-
mizden bir arkadasimiz Turkiye'de OSB enflasyonu oldugundan bahsetmektedir. Ke§ke OSB 
enflasyonu olsa da altyapisi tamamlanmamis ve biraz once soylendigi gibi gevre etkileri bu nokta-
lara gelmis sanayilesme olmasaydi. 

Diger taraftan, yine te§vik kapsaminda bulunan illerdeki OSB'lerde yatinmcdarimiza bedelsiz 
arsa tahsisi uygulamalari yuriitulerek 766 adet isletmenin faaliyete gegmesi, 623 adet tesisin de 
insaatma basjanmasi saglanrnistir. Sanayilesme surecinde onemli deneyimler elde eden geli§mis 
ulkelerdeki sanayiciler gok onceden bir araya gelerek altyapi in§aatini kendi imkanlarryla yuriittiik-
leri OSB'ler vasitasiyla duzenli altyapiya kavu§muslardir. Bu olu§um sanayi igin bir sinerji yarat-
maktadir. OSB'ler, ister bati bolgelerinde ister diger bolgelerde yer alsin, yatinmcilarm istegi 
dogrultusunda yatinm yeri sunmakta onemli bir rol iistlenmistir. 

Turn OSB uygulamalannda meydana gelen ihtiyaglar dogrultusunda, bu bolgelerde yer alan 
isjetmeler lehine Kanunda gerekli revizyona gidilmektedir. 

Dernek ve kooperatiflerin OSB kuruculugundan gikanlmasi mevcut OSB'lerdeki dernek ve koo
peratiflerin kazandmi§ haklarini degistirmemektedir. Yuriirluk tarihi esnasinda yeni kurulacak 
OSB'lerde dernek, kooperatif ve odalarda kayith iiyelerin mukerrer temsilinin onlenmesini teminen 
kurucular yeniden belirlenmistir. Diger taraftan, odalar marifetiyle kurulmus ve halen isletilen 
OSB'lerde yasada getirilecek olan bu yeni duzenlemeyle zaten yonetimin gogunlugu -yani be§te 
3 yonetim kurulu uyeleri- organize sanayide faaliyet gosteren katihmcilardan olunmaktadir. 

Dun, burada hakikaten gok tartismalara yol agan ve daha gok komisyonlardaki bilgilere daya-
narak tartisilan Manisa OSB'yle ilgili olarak da son durumu yiice heyetinize sunmak istiyorum. Ma
nisa OSB'de Bakanligimiz son derece tarafsiz bir sekilde yargi siirecini izlemistir ve yargi sonucunda 
olusan karara Bakanligimiz saygi gostermi§ ve gegtigimiz gunlerde yapilan kongresinde de organize 
sanayi bolgesi katihmcilanna organize sanayinin yonetimi devredilmi§ ve Bakanlik tarafindan da 
onaylanmistir. Burada giindeme getirilen 8'inci madde ile ilgili degisjklik de zannediyorum yuce he-
yetiniz tarafindan, kanun yururluge girmeden, yuriirliik tarihi itibanyla degi§ecegi konusunda bir 
onerge hazirlandigini biliyorum. 

Degerli milletvekilleri, ozellikle OSB'ler konusunda yapilan gahsmalarda 2002 yilmdan once ilk 
bes yilhk donemde 31 adet OSB projesi tamamlanirken bu donemde, 2003'ten bu yana toplam 57 adet 
OSB projesi tamamlanmi§. Yine gegmi§ donemde 43 adet yeni OSB projesi kredilendirme kapsamina 
ahnmi§ken bu donemde 91 adet OSB projesi kredilendirme kapsamina ahnmisUr. Gdriildugu gibi, dd-
nemler itibanyla bakildiginda, tamamlanan OSB projelerinde yuzde 84 oraninda buyiik bir artis, kre
dilendirme agisindan da yuzde 1.100'lere varan bir artis saglanmi§tir. Dolayisiyla, bu donemde 
OSB'lere verilen onem bu rakamlardan da ortaya gikmaktadir. Biten 107 OSB -biraz once dzelikle 
OSB enflasyonundan ve OSB'lerin bo§ olmasindan sikayet eden arkadasjar oldu, burada o rakam-
lan da vermek istiyorum- projesinde doluluk oranlanna baktigimizda yiizde 96,7 seviyesinde oldugu 
gorulmektedir. Altyapi sorunu olmayan bu bolgeler, aritmalanm onemli olgiide tamamlamis olup 
gevre ile uyumlu, denetim imkani olan gah§malarini yuriitmektedir. 
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Sanayi ve Ticaret Bakanligi 2009 Yih Yatinm Programi teklifinde OSB projelerinde, GAP kap-
samindakilere 48 milyon 875 bin YTL, diger yorelerdeki OSB'lere de 67 milyon 746 bin YTL olmak 
iizere toplam 116 milyon 641 bin YTL'lik odenek talebi oldugu goriilmekte olup dniimiizdeki yil iti
banyla bu gahsmalann hizla surdiiriilecegi anlasilmaktadir. 

Kanunda yapilacak olan diizenlemede dikkat geken diger bir husus da gelismi§ ulkelerde onemli 
olan ve sanayinin aynlmaz bir pargasi haline elen "lojistik" kavraminin ilk defa ele ahnmi§ olmasi. 
Ashnda, birgok gelismis organize sanayi bdlgelerimiz bu konuda idareden daha onde girmis, bugiin 
Manisa OSB'de, Kayseri'de, Konya'da birgok OSB kendi OSB bolgelerinde lojistik merkezleri ve 
demir yolunun OSB'nin igine kadar girecek sekildeki yatinmlarini bizzat kendileri yapma girisi-
minde bulunmu§lardir. Dolayisiyla, Kanun'da yapilacak olan bu degisiklik artik sadece OSB'yi, or
ganize sanayi bolgesini bir arsa tahsisi olmaktan gikanp bir entegre sanayi bolgesi haline 
getirmektedir. Ayni sekilde burada yapilan degisiklikle OSB bunyesinde olmasi gereken, ihtiyag du
yulan yan sanayiye ait kugiik isletmelere, orta biiyukliikteki isletmelere de yer verilmektedir. 

Bakin, gergekten bugiin Manisa OSB Avrupa'daki iki yiiz sehir arasinda birinci segilmistir "the 
most cost effective" yani en verimli OSB olarak. Bunun nedeni, hemen yam ba§inda kiigiik organize 
sanayisinin, hemen yam basinda da orta olgekli OSB'nin bulunmasi ve sanayicinin yan sanayi des-
tegini bu kiigiik ve orta olgekli sanayilerden destekleyebiliyor olmasmdan kaynaklanmaktadir. 

Tabii, bu arada diger bir degisikl ik konusu ve gok onemli, gergekten bizim pek gok yoremizde 
ilia belli, hig o yoreyle ilgisi olmayan sanayilerin oraya gitmesi igin zorlamak... Ticari ve ekonomik 
sartlara uygun olmayan birtakim yontemler yerine tanma dayah OSB talepleri iller bazinda onemli 
dlgulere varmi§ti. Ancak, su andaki Kanun bu bolgelerin i§letilmesi igin yeterli agikhga sahip degil. 
Bu nedenle Sanayi ve Ticaret Bakanligi bu bolgeleri Tanm ve K6yi§leri Bakanhgiyla yaptigi proto
kol gergevesinde pilot uygulama bazinda yuriitmektedir. Kanun teklifinde bu uygulamalann gerge-
vesi gizilmekte ve bu bolgeler igin hazirlanacak ydnetmelikle de Tanm ve K6yi§leri Bakanhgiyla 
birlikte uygulama yapilmasi hususlanmn agikhga kavu§turulmasi saglanacaktir. Bu kanun degisik
liginin yapilarak OSB'lerin sorunlarinin gdzulmesi yonunde yapilan gahsmalann OSB'lerde yeni 
agihmlara neden olacagi ve bu bolgeler vasitasiyla ekonomik kalkinmanin ivme kazanacagi goriil
mektedir. Ozellikle bu OSB'lerin altyapilan tamamlanmi§. Mesela, biraz once gevre sorunlanyla il
gili bir hususa deginildi. Zannediyorum bu fabrika, biraz once ornek verilen Tokat'taki fabrika OSB 
bunyesinde degildir, giinkii OSB bunyesinde olup da atigini, mesela Manisa'da Gediz Nehri'ne bi-
rakan bir tane OSB yoktur. Tam tersine, organize sanayi bolgesinin aritma tesisinde butiin atik sular 
antihp yeniden kullanilmaktadir, yeniden organize sanayinin ihtiyaclan igin kullanilmaktadir. Dola
yisiyla organize sanayiler ne kadar yaygmlasirsa biraz once sdyledigimiz, kendi basinin garesine 
bakan ve aritmasi da olsa gerektiginde ekonomik nedenlerle gahstirmayip kagak uretim yapan sanayi 
tesislerine de gok giizel bir altyapi sunulmus olacaktir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 
RECAI BERBER (Devamla) - Degerli milletvekilleri, ben Manisa Organize Sanayisi gok giin-

deme geldigi igin o konuda da kisa bir bilgi vermek istiyorum. Bugune kadar Manisa Organize Sa
nayisinde yiizde 100'ii yabanci sermayeli olan yaklasik 13 tane fabrika ve isletme var. Yabanci ortakh 
sirket de 13 tane olmak uzere toplam 26 tane yabanci ortakh fabrika var. Bunun yaninda, organize 
sanayide kurulu tesis toplam 145'e ulasmis vaziyette. Yeni tahsislerle beraber toplam 190 tahsis yapildi, 
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yaklasik da 9,5-10 milyon metrekareye ulasti. Gecen yil itibanyla dis ticaret hacmi 6,3 milyar dolara 
cikmi§ vaziyette ve yine buradan soyleyeyim: Bu kriz ortamina ragmen, diinyadaki reel sektoriin bu 
kadar seyine ragmen pazartesi gunii itibanyla Basbakanlik Yatinm Ajansiyla birlikte protokol im-
zalandi, yer tahsisi yapildi, bir traktor fabrikasi Manisa'ya, Manisa Organize Sanayisinde yer aldi. 

Dernek ki organize sanayilerin altyapilan diizgun olursa yerli yabanci biitiin yatinmcilar o bdlge-
lere gelmektedir. Ben Sanayi Bakanhgimiza yaptiklari bu calisma icin -tebrik ediyorum- tesekkur edi
yorum ve kanunun iilkemize hayirh olmasmi diliyorum. Sag olun. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Berber. 
Tasannin tiimii uzerinde soru-cevap islemi yapacagiz. 

Saym Tankut... 
YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayin Baskan, tesekkiir ediyorum. 
Sayin Bakanim, Turkiye'de faaliyet gosteren 250 organize sanayi bolgesinden sadece 37'sinde 

aritma tesisi bulundugu belirtilmektedir. Bu dogru mudur? Aritma tesisi bulunmayan organize sanayi 
bolgeleri gevreye ziyan vermesinin yam sira aritma tesisinin maliyetini iistlenen diger organize sa
nayi bolgelerine karsi haksiz bir rekabete yol acmis olmuyor mu? Bu durumda cevreye ziyan ver
meyen organize sanayi bolgelerinde faaliyet gosteren sanayicilerimiz cezalandirilmis olmuyor mu? 
Netice olarak, organize sanayi bolgelerinin bu sekilde, birbirlerine ziyan vermeden ve haksiz reka
bete yol acmadan faaliyetlerini devam ettirebilmeleri igin hangi tedbirleri almayi diisuniiyorsunuz? 

Tesekkiir ediyorum. 
BASKAN - Sayin Coskunoglu... 
OSMAN COSKUNOGLU (Usak) - Tesekkiir ederim Sayin Baskan. 
Aracihgimzla Sayin Bakana, yine organize sanayi bolgelerinin gevreyle iliskileri ve bundan dogan, 

biraz once sorulan hakli sorular yoniinde somut olarak... Cevreyi kirletmemek igin organize sanayiye 
tasinan ve bu tasinmamn maliyetine katlanan, aynca ayhk isletme maliyetine katlanan sanayiciler 
organize sanayide bulunmadan uretim yapanlar karsisinda haksiz rekabet igerisinde. Bunun somut bir 
ornegi Usak deri sanayicileridir. Usak'in komsu illerinde, 70-80 kilometre ilerisinde etrafi kirleterek deri 
uretimi yapihrken, Usak dericisi organize sanayiye tasinmis olmamn cezasim gekmektedir. 

Simdi, somut bir dnerim var: Daha once LPG gaziyla iiretim yapan seramikgilerin dogal gazla iire
tim yapanlar karsisinda haksiz rekabete ugramis olmalan nedeniyle enerji fiyatlanndaki o fark devlet 
tarafindan siibvanse edilmisti. Bu sekilde gevreyi kirletmemek igin cezalanmis durumda olan sanayi-
cilerin aritma maliyetlerini siibvanse etme dnerisini kabul eder misiniz? Bunu sormak istiyorum. 

Tesekkur ederim. 
BASKAN - Sayin Dogru... 
RESAT DOGRU (Tokat) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 
Sayin Bakammiza sormak istiyorum: Ulkemizde son zamanlarda ithalatin artmasi ve iiretim ma

liyetlerinin yiikselmesine bagh olarak OSB'lerdeki fabrikalar bir bir kapanmaktadir. Ornek olarak, 
Tokat ilinin merkezde tekstil ve son olarak da boru fabrikasi, Erbaa ilgesinde de iki tane tekstil fab
rikasi kapatilmistir. Bu fabrikalann yasatilmasi ve iiretimlerinin devam edebilmesiyle ilgili olarak 
yeni bir politika diisiiniiyor musunuz? Yeni bir kredi imkam bunlara verilemez mi? Cunkii bunlar, 
kredi alamadiklanm, yeni krediler verilirse iiretimlerine devam edeceklerini ifade ediyorlar. 
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Bir ikinci sorum da, esnafiar soruyor: Esnaflann Merkez Bankasi kara listelerine girmesinden 
dolayi sicil affiyla ilgili sikintilan vardir. Yeni bir sicil affi dusiinuluyor mu? 

Bir diger sorum da: Zile Organize Sanayi Bolgesinde altyapi yatinmlari ne zaman bitirilecek ve 
faaliyete gegecek? 

Te§ekkur ederim. 

BASKAN-Sayin Cabs... 

HASAN CALI$ (Karaman) - Sayin Baskamm, tesekkur ediyorum. 

Sayin Bakamm, ozellikle sure olarak daha eski olan fabrikalanmiz §ehirlerde mahalleler ara
smda kalmaktadir. Hem hava kirliligi yonunden hem gdriintu yonunden hem ses hem de gevre yo
nunden ciddi sikintilan beraberinde getirmektedir. Bu sanayi kurulusjarimizin organize sanayi 
bolgelerine tasinmasi gergekten gok onemli bir konu olarak dnumuzde durmaktadir. Bu konuda ne 
gibi tesvikler yapmayi diisiinuyorsunuz? Neler yapiyorsunuz? 

Tesekkur ediyorum. 

BA$KAN - Saym Susam... 

MEHMET ALI SUSAM (Izmir) - Sayin Balkan, aracihgmizla Sayin Bakana sormak istiyo
rum: Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu'nun 20'nci maddesiyle organize sanayi bolgelerinin elek
trik, dogal gaz, su gibi ihtiyaglanmn karsilanmasmin ozel bir tiizel kisilik tarafindan yapilabilmesine 
imkan saglanrnistir. Bu imkandan yararlanarak EPDK'dan lisans ahp elektrik ureten gesitli organize 
sanayi bolgelerimizin girisimleri var, bunu dogal gazda da yapmayi dii§uniir musunuz? Bu konudaki 
du§uncelerinizi ogrenmek istiyorum, bir. 

Ikincisi, bugun ulkemizde yasanan ve dunyada ya§anan krizle birlikte uretim yapan turn kesim-
lerin onemli girdilerinden bir tanesi olan enerjinin ciddi §ekilde uzerinde agir yukler vardir. Bu an-
lamiyla, imalat yapan, uretim yapan kesimlerin elektrik gibi, enerji gibi giderlerini kar§ilamada, ozel 
tuketim vergisinin anlamsiz oldugunu, devlet tarafindan karsilanmasi gerektigini dusiinmez misiniz? 
Bu konuda boyle bir gahsmayi dusunur musunuz? 

Ayni zamanda, yine piyasayla ilgili gok ciddi bir sikinti nedeniyle kiiguk isletmelerin, esnaf ve 
sanatkarlarin kredilerini odeyememe ve bundan dolayi da kefalet kooperatifleri vasitasiyla kullan
diklari kredilerde ciddi bir geri domis sorunlan yasanmaktadir. Bu geri donu§ sorunlarinda koopera
tiflerin kredi verebilmesi igin, plasmanlannin hem artinhp hem de takip oranlanmn yukseltilmesi 
konusunda bir gahsma yapmayi dii§unur musunuz? 

Tesekkur ederim. 

BASKAN - Sayin Bulut... 

AHMET DURAN BULUT (Bahkesir) - Sayin Baskamm, aracihgmizla Saym Bakamma soru-
yorum: Organize sanayi bolgelerinin tesvik edilmesi igin tarife degisikligi dusuniiluyor mu? 

Yine, organize sanayi bolgesindeki isletmelerin, tesislerin altyapisi konusunda, tukettikleri elek
trik, dogal gaz konusunda kendilerine yardimci olmak du§unuliiyor mu? 

Tesekkur ederim. 

BASKAN - Sayin Findikh... 
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M. MUCAHIT FINDIKLI (Malatya) - Sayin Bakanim, ozellikle tesvikli bolgelerde bulunan 
organize sanayi bolgelerinde imalat yapan fabrikalarimiza elektrigi ytizde 50 indirimli veriyoruz, 
SSK isveren payini da yiizde 100 olarak, devlet olarak karsihyoruz ancak organize sanayi bolgeleri
nin ortakla§a kurmus oldugu aritma tesisine enerji destegini alamiyoruz. Bu konuda zatialinizin 
destek olmasini ve bunun da saglanmasim diliyor ve istiyorum. 

Te§ekkiir ederim. 
BASKAN - Sayin Bakan... 
SANAYI VE TICARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Saym Baskan, 

degerli milletvekilleri; hepinizi saygiyla selamhyorum. 
Efendim, sorulann tamamini kapsayacak sekilde genel bir konusma yapayim. Tabii, yine de 

eksik kalan kisim varsa bunlan bilahare mutlaka degerlendiririm. Gunkii yinni senedir bu isin icinde 
fiilen bir yatinmci olarak, organize sanayi bolgesi kurmus, siyasetten once fabrikasi da organize sa
nayi bolgesinde olan biriyim yani bire bir bu meseleleri yasamis biriyim. 

Oncelikle sunu ifade edeyim: Organize sanayi bolgeleri, bu kanunla, ashnda bir devrim mahi-
yetinde 90k onemli bir statiiye, yapiya kavusacak. Gunkii mevcut durumda organize sanayi bolgeleri 
sadece imalatin yapilmasina izin verilen, organize sanayi bolgelerinde herhangi bir kugiik isletme-
nin, bir tamir atdlyesinin, bir ticaret merkezinin, bir egitim merkezinin olmadigi yapilarda su andaki 
mevcut durumuyla. 

Diger yandan mevcut statiiye gore organize sanayi bolgeleri karma bir yapidadir. Yani hemen 
hemen birgok organize sanayi bolgesinde belki altmis, belki yetmis, belki otuz, bazi organize bolge
lerde neredeyse yiize yakin sektor cesitliligi vardir. Dolayisiyla bu kadar sektor gesitliliginin oldugu 
bir organize sanayi bolgesi igin de dogaldir ki gevreyle ilgili, aritmayla ilgili yatinmlan onceden kes-
tirip ne yapilacagini tespit etmek son derece zordur. 

Bundan dolayi simdi zaten bu tasanmizin yasalasmasiyla beraber gok onemli olarak addettigi-
miz ki, biitiin herkesin uzerinde israria durdugu ve diin olumlu goriis belirttigi ihtisas organize sanayi 
bolgeleri kurulmasiyla beraber artik bir organize sanayi bolgesinin hangi konuda kurulacagi onceden 
tespitle belli oldugu igin aritma tesisleri de onceden planlanabilecektir. Ama genelde bugiine kadar 
yapilan uygulamalarda organize sanayi bolgelerinde aritma tesislerinin planlanmasi ancak orada ya
tinm yapacak yatinmcilann yiizde 35'i, yiizde 40'i yatinm yaptiktan sonra, yani ne konularda yati
nm yapilacagi ve nasil bir aritma sistemine ihtiyag duyulacagi net belli olduktan sonra 
yapilabiliyordu. Ama simdi yeni getirmis oldugumuz sistemle bir kere organize sanayi bolgeleri, ih
tisas OSB'ler hangi alanda kullanilacaksa, nasil bir aritma sistemine ihtiyag varsa o aritma sistemine 
cevap verecek olan aritmasini yapacak. Yani sunu gok net ifade edeyim ki, sanayiciler de organize 
sanayi bolgeleri de Bakanhgimiz da gevre konusunda -gevre hepimizin oldugu igin, gevreye hepi-
mizin ihtiyaci oldugu igin- bu konuda hepimiz duyarhhk gdsteriyoruz. 

Organize sanayi bolgesinde bir antma tesisi yapilmissa bu tabii cezalandirma degil, bu, antma te
sisi yapilmak mecburiyetinde oldugu igin yapilmistir. Ozellikle deri organize sanayi bolgelerinde zaten 
antma yapilmasi kaginilmazdir. Bu gergevede Usak'ta deri organize sanayi bolgesinde yatinm yapanlar 
ashnda cezalandinlan degil, gergekten gorevini yapmis bir yapi iginde. Gevre Kanunu'nda -tam tarihini 
hatirlayamiyorum- Tekstil, Konfeksiyon Strateji Eylem Plani'm hazirlarken orada bir maddeden gor
diik. Gevreyle ilgili, aritmayla ilgili yatinm yapan yatinmcilann kullanmis oldugu enerji bedellerinin 
yuzde 20'leri kendilerine iade ediliyor, Gevre Bakanhgimizin gikarmis oldugu bir kanun gergevesinde. 

- 4 7 6 -
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Tarihini tam hatirlamiyorum ama bunu bilahare de bildirebilirim. Bu kanun gergevesinde, sanayici 
antmasmi yapmissa, bu antmasmi yapmasindan dolayi cezalandinlmryor, bilakis kullanmis oldugu 
enerji bedelinin yuzde 20'sini -yillik 100 bin YTL'yi gegmemek iizere- yani bir isletme 500 bin 
YTL'lik enerji ruketiyorsa, bunun 100 bin YTL'sini aritma tesisi kurdugu igin geri alma imkanma 
sahip. Bu konuda boyle bir imkan ortada var ve bununla ilgili Cevre Bakanhgimizin yine gikartacagi 
bir ydnetmelikle, Bakanlar Kurulu karanyla ilave ahnabilecek olan veya bunun kapsamimn yeniden 
degerlendirilebilecegi bir yapi var. Evet, yuzde 50'ye kadar enerji indirimi dedigimiz gahsma bu. 

Simdi, bunun yam sira, dogal gaz ve enerji konusunda gegmiste yapilan siibvansiyonlar vardi. 
Evet, bunlar ashnda organize sanayi bolgeleri ve ozellikle organize sanayi bolgelerinin gerek enerji 
konusunda, yani dogal gazda gerek elektrik konusunda yapacagi yatinmlar igin, yeni yatinmlan igin 
bir kaynak olusturuyordu. Ama bu konuda BOTAS almis oldugu karar gergevesinde, dogal gazla il
gili siibvansiyonlan 3'ten 1 'e diisiirdu. Ashnda bu konu da dogal gaz dagitiminin ozellestirilmesinin 
ve dzellestirilmeyi alanlann da hakli taleplerinden ortaya gikan bir geli§medir. Yani burada sanayi
cinin yukiiniin artinlmasi degil, ortaya gikan bir gerekliligin sonucu olarak ortaya gikmistir. 

Bunun yani sira, organize sanayi bolgelerinde kapanmalar konusu, fabrikalar bir bir kapaniyor 
derken, su anda organize sanayi bolgelerinde gok fazla kapanmi? bir fabrika yoktur. Yani bunlar di-
sanda su anda yasanan kuresel krizin hemen akabinde ortaya gikmis gelismeler degildir. Kuresel 
krizle ilgili gorusler, konular zaten ifade ediliyor. 

Evet, Turkiye agisindan, gerek mali sektor agisindan gerek reel sektor agisindan konu zaten 
Hukumetimizce ciddi bir sekilde takip ediliyor. Ki, mali sektoriin bu konuda sermaye yeterlilik 
rasyosu Avrupa'daki, Amerika'daki bankalari kiskandiracak ve onlann iki misli sermaye yeterlilik 
rasyosuna sahip bir finans yapimiz var. 

Reel sektore de gelince, tabii ki Turkiye 133 milyar dolar ihracat yapan diinyamn 15'inci biiyiik 
ekonomisi, Avrupa'nm 6'nci buyuk ekonomisi ve yapim? oldugu ihracatin yaklasik yanya yakimni 
Avmpa bolgesine yapiyor. Dolayisiyla Avmpa bolgesine yapilan ihracatlardaki bir daralmanin reel 
sektor uzerinde kuskusuz bir etkisi olacaktir. Ama sunu gok net ifade edelim ki, ozellikle Ekonomik 
Koordinasyon Kumlu, Hukumetimiz bu konuyla ilgili olabilecek olan riskleri en minimuma indire-
cek, minimize edecek gahsma ve gayretler igindeyiz. 

Bu noktada, ozellikle kendi Bakanhgima bagh KOSGEB basta olmak iizere, birgok birimle bun-
larla ilgili gahsmalanmizi zaten baslattik, zaten yapiyomz. 2008 yihnda sizlerin de sahit oldugu ve 
birgogu organize sanayi bolgesinde olan KOBI'lerin on sekiz ay sifir faiz, yani higbir faiz odemek-
sizin 600 bin YTL'ye kadar makine teghizatlanni yenilemesi noktasinda KOSGEB, hakikaten cum
huriyet tarihinde bir ilk diyecegim, bir kredi uygulamasi yapti. Burada hem yerli makine teghizat 
sektoriimiiz yapmis oldugu uretim miktarlanni artirdi hem de diger taraftan bizim yerli sanayicimiz 
de sifir faizli, on sekiz ay vadeli ve ilk alti ayi ddemesiz kredi kullandi. 

Yani, arkadaslar, bugiin libor, Amerikan faizlerinin yuzde 11 'e giktigi, Merkez Bankasi gecelik 
borglanma faizlerinin yuzde 20,25 oldugu bir donemde KOSGEB tarafindan, ozellikle KOBITeri-
mizin organize sanayi bolgelerinde olanlan agirhkh olmak iizere, onlann rekabet giiglerinin artinl
masi noktasinda boyle bir destek verildi. 
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Diger taraftan, yine ihracat yapan ihracatgilanmizin ihracat yaptiklari pazarlardaki daralmanin 
bertaraf edilmesi, yeni pazarlar bulunmasi noktasinda da bir taraftan DEFIF'le ilgili, ihracatla ilgili yeni 
kredi cah§malanmiz devam ediyor ilgili bakan arkada§imiz tarafindan, bir taraftan da KOSGEB'le, 
KOBFlerle ilgili bizim Bakanligimiz tarafindan cahsmalar devam ediyor. Ancak su anda yine dunyada 
boylesine bir yangin varken ve dunyada kredi bulmamn maliyetlerinin giderek arttigi bir ortamda, 
kredi bulmamn giderek zorla§tigi bir ortamda yine KOSGEB vasitasiyla 6.500 ihracatgimiza, bakin §u 
anda sifir faizli, alti ay vadeli ve defaten odemeli 650 milyon dolarlik -bakin altini cizerek soyliiyorum, 
650 milyon dolarlik- sifir faizli ihracatgi KOBI'lerimize su anda kredi kullandinyoruz. 

Aym §ekilde yine esnaf ve sanatkarlarimiz igin -biraz ewel soruldugu igin ifade ediyorum, yine 
cumhuriyet tarihinde bir ilktir- KOSGEB vasitasiyla imalatgi esnaf ve sanatkarianmiza sifir faizli, on 
sekiz ay vadeli, yine ilk alti ayi odemesiz 25 bin YTL'ye kadar bir kredi uygulamasi yaptik. Buna 
basvurular yapildi. Tabii ba§vurulann hepsini karsilamak KOSGEB'in su andaki imkansizhklarindan, 
maddi imkansizhklarindan dolayi mumkun olmadi. Simdi, oniimuzdeki donemde KOSGEB'i yeni
den yapilandiracak teskilat kanununu, kanunu yeniden duzenleyerek, esnafimizin da, yani imalatgi 
olmayan esnafimizin da KOSGEB kredilerinden faydalanacagi yeni galismalar yapiyoruz ve KOS
GEB'le ilgili, yine KOBI'lerimizle ilgili, ozellikle organize sanayi bolgesindekiler ve esnaf ve sa
natkarlarimiz olmak uzere yeni gah§malanmiz da devam ediyor. Bunun da ozellikle altini gizerek 
belirtmek istiyorum. Dedigim gibi, genelde, genel bir sey soylemeye gahstim. 

Sicil affi konusuna gelince, sicil affi yine yuce Meclisimizin gegen donemde, 2003 yihnda Hu-
kumetimizin getirmis oldugu bir teklifle sicil affi zaten su anda yuriirlukte. Sicil affinda, gikardmis 
olan, yuriirlukte olan kanun gergevesinde bir gek karsiliksiz veya bir senet protesto olmussa bunun 
odendikten sonra bankalardan kaydinin diisulmesi gerekiyor. Ancak bu konuda Merkez Bankasi bu
nunla ilgili gahsma yaptigi halde zaman zaman bazi bankalann bu konuya riayet etmedigi ve bazi ban
kalarm borcunu 6demi§ oldugu halde esnaf ve sanatkann bu borgtan diismesini veya kara tahtadan 
du§mesini saglamadigi konusunda sjkayetler geliyor. Bu konuda gerek Bankalar Birligi gerek BDDK 
gerek Merkez Bankasi nezdinde ben tabii temsil ettigim kesimin hak ve menfaatlerinin korunmasi 
noktasinda gerekli girisimleri yaptim. Sicil affi konusunda da soyleyecegim konu budur. 

Diger taraftan, organize sanayi bolgesi konusunda, biraz ewel sag olsun Saym Recai Berber de 
bahsettiler, yine Hasan Angi da konusurken organize sanayi bolgeleri konusunda bu yd itibanyla neler 
yaptigimizi, 2009 yih itibanyla neler yapacagimizi zaten gok net ifade etti, ben tekrar ilerleyen saat-
lerde bununla ilgili net rakamlan verebilirim, ama §unu gok net ifade edeyim, bitme a§amasina yakin 
olan ve hemen uretime gegmesi gereken organize sanayi bdlgelerine, bir kere, ozel oncelik taniyoruz. 

Ve diger taraftan, yeni yapmis oldugumuz bir seyi daha bu vesileyle paylasmak istiyorum, giinkii 
hangisinde, organize sanayi bolgesinde mi yoksa sanayilerde mi yapilsm konusunda yine bir soru gel-
misti, hatta "Normal sanayi bolgelerinde yatinm yapip organize sanayi bolgesine tasinanlara bir des
tek diisiinuluyor mu?" §eklinde bir soru da vardi. Bunu Bursa Deri Organize Bolgesinde 
gergeklestirdik, yani bu konudaki gelen talepleri de dikkate ahyoruz. Sanayilerden veya kiiguk sanayi 
sitelerinden organize sanayi bolgesine tasjnmak isteyenlere de KOSGEB bazinda gegmiste vermis, ol
dugumuz destekleri onumuzdeki donemde, insallah bu biitge doneminde KOSGEB hak ettigi payi al
digi gergevede bu destekleri yapmaya devam edecegiz. Yine, bunu, tekstil ve konfeksiyon sektoriine 
munhasir olarak strateji eylem plammizda gok net bir §ekilde belirttik, yani tasinmanin getirecegi 
maliyeti kar§ilayacak bir yapi igine girecegiz. 
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Diger taraftan, benim bir sanayici olarak hep hayal ettigim, hayalimde olan "Turkiye'nin bir sa
nayi envanteri yapilamaz mi?" seklindeki sorunun cevabim da, siikiirler olsun onu da cok ciddi bir 
noktaya getirdik eylul ayi sonu itibanyla. Eskiden "sanayi envanteri ve sanayi bilgi sistemi" dedigi
miz, ancak sadece sanayiyi degil Turkiye'deki ticaret ve hizmetler sektoriinii ve sanayiyi de kapsa
yan, 2007 yihnda vergi sistemine kayith birinci, ikinci simf tuccarlar ve kurumlar vergisi 
mukelleflerini kapsayan toplam 2 milyon 10 bin 377 isletmenin tamami igin "giri§imci bilgi sistemi" 
diye sistemin altyapisim kurduk ve kurumlanmizdan almi§ oldugumuz verileri toplayip bu ortak veri 
havuzunda, hangi ilimizde hangi sanayi, ticaret ve hizmet sektoriiniin kapasitesinin ne oldugu, ne 
kadar galisan sayisi oldugu, ne kadar enerji tiiketildigi, ne kadar 6z varligi oldugu, ne kadar borcu ol
dugu gibi gergekten gok onemli ve Turkiye'de bir ilk olan girisimci bilgi sistemiyle ilgili gahsmamizin 
da altyapisim bitirdik. Bununla ilgili §imdi, -bu bir sefere mahsus yapilan bir gahsma degil; bu su
rekli artik dinamik bir bilgi portah haline gelmis olan bir gahsmadir- veri akisini ortak veri standar-
diyla yapacak gahsma yapiyoruz. Birimlerimizin, kurumlanmizin elinde veriler var. Ancak, bu veriler 
farkh farkli meslek kodlandirmasina gore tutuluyor. Tek bir ornek verecek olursam, bugun Gelir ida
resi Ba§kanhgi 3.800 sektore ait bilgiye sahip. Bakin, 3.800 sektorden bahsediyorum. 

BALKAN - Sayin Bakan, toparlarsamz... Epey gegtik. 
SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Sayin Baska

mm, bitiriyorum hemen. 
Diger yandan, TEDAS verileriyle 20 sektorii gdrmek mumkun. Ama sjmdi ortak bir veri stan-

dardina ve veri havuzuna getirdigimiz zaman, ulkemizin neresinde, hangi sektorde uretim, kapasite, 
galisan sayisi, borg, 6z varhk hepsini gorebilecegiz. Bu, tabii bizim yeni organize sanayi bolgeleri ya
pimi konusunda da gok onemli bir yapi olusturacak. 

Tesekkur ediyorum Sayin Ba§kan. 
BA$KAN - Tesekkur ederim. 
Tasannin turnii uzerindeki goriismeler tamamlanmistir. 
Maddelerine gegilmesini oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul 

edilmistir. 
1 'inci maddeyi okutuyorum: 

O R G A N I Z E S A N A Y I B O L G E L E R I K A N U N U N D A D E G i § i K L I K Y A P I L M A S I 
H A K K I N D A K A N U N T A S A R I S I 

MADDE 1- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununun 3 uncii mad
desi a§agidaki §ekilde degistirilmistir. 

"MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasinda; 
a) Bakanlik: Sanayi ve Ticaret Bakanhgim, 
b) Organize Sanayi Bolgeleri (OSB): Sanayinin uygun goriilen alanlarda yapilanmasini sagla

mak, garpik sanayilesme ve gevre sorunlanm onlemek, kentlesmeyi yonlendirmek, kaynaklari ras-
yonel kullanmak, bilgi ve bilisjm teknolojilerinden yararlanmak, sanayi tiirlerinin belirli bir plan 
dahilinde yerlestirilmesi ve gelistirilmesi amaciyla; sinirlan tasdik edilmis arazi pargalanmn imar 
planlanndaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapi alanlan ile kugiik imalat ve ta
mirat, ticaret, egitim ve saghk alanlan, teknoloji gelistirme bolgeleri ile donatihp planh bir §ekilde 
ve belirli sistemler dahilinde sanayi igin tahsis edilmesiyle olu§turulan ve bu Kanun hukumlerine 
gore i§letilen mal ve hizmet uretim bdlgelerini, 
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c) Onayh sinir: Yer segimi sonucunda sinirlan tasdik edilmis OSB alanlariyla birlikte, OSB'nin 
faaliyetleri igin zorunlu olan ve Bakanhgin uygun gordiigii; teknik altyapilara iliskin tesis ve baglanti 
hatlan ile teknik donati alanlanmn yer aldigi OSB dismdaki alanlari, 

d) ihtisas OSB: Ayni sektor grubunda ve bu sektor grubuna dahil alt sektorlerde faaliyet gosteren 
tesislerin yer aldigi OSB ile lojistik amaciyla kurulan OSB'yi, 

e) Organize Sanayi Bolgeleri Ust Kurulusu (OSBUK): OSB'lerin kendi aralarmda yardimlasma-
lan ve ortak sorunlanni goziime kavusturmalanni saglamak iizere olusturulacak OSB iist kurulusunu, 

f) Katilimci: OSB'lerde, bir isletmenin kurulmasi igin parsel tahsisi veya satisi yapilanlar ile 
maliki bulundugu parselde uretimde bulunan veya bulunmayi taahhiit eden ve bu Kanunun amacina 
uygun faaliyet gosteren gergek ve tiizel kisiyi, 

g) Kiraci: Katihmcimn tesisini, yonetmelikte belirlenen esas ve usullere uygun bigimde kira
layan gergek veya tiizel kisiyi, 

ifade eder." 

BASKAN - 1 'inci madde uzerinde gruplar adina soz talepleri vardir. 

Gruplar adina ilk soz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina U§ak Milletvekili Sayin Osman 
Coskunoglu'na aittir. 

Buyurun Sayin Coskunoglu. (CHP siralanndan alkislar) 

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

Degerli milletvekilleri, iyi niyetle hazirlanmis, organize sanayi bolgelerimizin daha etkin ve 
guglii olmasi yonunde degisiklikler oneren bir yasa tasansini tartisiyoruz. Gerek bu yasa tasansi ger-
gevesi igerisinde gerekse birgok onemli toplantida Saym Bakanin yapmis oldugu konusmalan din-
leyince adeta kendi partisine muhalefet ediyor gibi bir izlenim uyamyor bende. 

Simdi, sanayi stratejisinden sik sik soz ediyor Sayin Bakan. Sanayi politikalan ve stratejisi olmasi 
gerektigini burada, Turkiye Buyiik Millet Meclisinde ve her cesit ortamda surekli, son bes yildir dillen-
diririz fakat "Piyasanin gdriinmez eli bu isleri bir sekilde halleder." goriisiinde bir politikayi AKP 
Hukumeti bugiine kadar yiirutmiistiir. Bunun en somut drnegini de en son dmeklerinden bir tanesini de 
birkag ay once gikarmis oldugumuz ARGE'yi (arastirma gelistirmeyi) Destekleme Yasasinda yasadik. 
ARGE'yi Destekleme Yasasi tipki daha onceki tesvik yasalan gibi, ulufe dagitir gibi, herhangi bir stra
teji, herhangi bir oncelik, "Ulkemizin sanayisini buradan suraya tasiyacagiz, onun igin su teknoloji alan
lannda, su sanayi alanlannda, su sekilde tesvik verecegiz." anlayisindan yoksun bir sekilde gikti. 

Simdi, Sayin Bakan gok onemli konulara deginiyor sanayi politikasiyla... Gergekten bir kor db-
viisu igerisindeydik, bir envanter yoktu. Be$ N bir K, yani nerede, ne, neden, ne yapiliyor, kim tara
findan diye bir envanter gahsmasini dikkatle izliyorum Sanayi ve Ticaret Bakanhginda olan. Bir bilgi 
ve veri tabaninin olusturuldugunu dikkatle izliyorum fakat bu gahsmalar bir yandan, dte yandan ulufe 
dagitir gibi tesvik, daha iig bes ay oncesi gikanlmis olan ARGE Yasasi da buna brnektir. Bunlar ikisi 
bir araya gelemiyor, birbiriyle uymuyor. Mutlaka ve mutlaka ulkelerin bunu basanyla... 

Simdi ben size, yine Saym Bakanin gegen sene istanbul Sanayi Odasi toplantisinda sdyledigi bir 
sozu okuyayim buradan: "Sanayi politikasi dendiginde eskiden bizlere hep Japonya'nin, Kore'nin, 
Asya kaplanlannin hikayeleri anlatihrdi. Son donemde ise bildiginiz gibi irlanda'mn, Cin'in hika-
yeleri anlatihyor. Bizim hedefimiz, yann tiim dunyada Turkiye'nin basan hikayesinin anlatilmasidir." 
Ne kadar giizel fakat simdi bu hikaye, gergekten hikaye olarak anlatilabilir belki ama somut politi
kalar olarak bunu anlatmak igin uygulamalann da tutarh olmasi gerekir. 
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Degerli arkadaslar, size bazi ufak tefek veya 90k kisa, zamanin elverdigi dlgude, bir iki tarihi not 
du§ecegim burada: Organize sanayi bolgeleriyle ilgili ilk bilingli uygulama 1896 yihnda ingiltere'de 
oldu sanayi devrimini ilk gergeklestiren ulke olarak, daha sonra 1899'da Amerika'da oldu. Ondan 
sonra 1959'da sanayilesmis ulkelerde yeni teknolojileri uretmek ve bunlan imalatta ve hizmet sekto
runde, daha sonra hizmet sektorunde kullanabilmek igin devletin etkin bir sekilde, etkin bir bigimde 
yer aldigi politikalar yine ingiltere'de, Amerika'da uygulanmistir. Ornegin Amerika'da 1959'da ilk ola
rak o giine kadar gelen sanayi bolgelerinin otesinde bir arastirma parki, teknolojiyi daha ust diizeyde 
ele alan ara§tirma parki gergeklestirilmistir. Simdi "Birakahm Amerika'yi, Ingiltere'yi." diyebiliriz, 
oysa onlan yakalama iddiasi var burada. "Birakahm onlan." diyebiliriz. Fakat su anda Cin'de ilk ola
rak 1985 yihnda bir bilim ve teknoloji parki, Shenzhen Bilim ve Teknoloji Parki kurulmu§tur ve yirmi 
yd igerisinde elli iki adet yuksek teknoloji gelistirme bolgesi bulunmaktadir. 

Simdi, bunlar icraattir, bunlar hikaye anlatmak degildir. Bunlar gergeklerdir, rakamlardir ve 
somut icraatlardir. Bu somut icraatlara baktigimiz zaman, organize sanayi bdlgelerimizin bu l'inci 
maddesinde soyle bir soz var:".. .teknolojik gelistirme bolgeleri ile donatihp planh bir sekilde ve be
lirli sistemler dahilinde sanayi igin tahsis edilme..." Ne kadar buyuk bir iddia degil mi? "...tekno
loji geli§tirme bolgeleri ile donatihp..." Turkiye'de on yedi tane teknopark vardir. Yani bu organize 
sanayi bolgeleriyle pek de ig ige galisma ortami yoktur ve bu teknoparklarda da yuzde 80'in ustunde 
sadece yazihm yapihr. Yani yazihmi kugumsedigim igin soylemiyorum, gok onemlidir, tesvik edil
mesi gerekir. Fakat sadece yazihma odaklanmi? bir teknopark, on yedi tane teknoparkimiz var. Yani 
biitun bu soylemler ve var olan durum birbiriyle gelisiyor. 

Diger bir deginmek istedigim nokta da organize sanayi bolgesiyle, boyle yasalarla, altyapi kur-
makla bu is olmuyor. Yine Hiikumetin sorumlu kisileri "Efendim, Amerika'da, Avrupa'da kriz olabi
lir; bize dokunmaz, bize bir §ey olmaz, bizim bankacilik sistemimiz saglam." §eklinde... O bankacilik 
sistemi de neden saglam? 2001 yihnda gikanlan, gelistirilen BDDK sayesinde saglam. Sunu da not ola
rak soyleyeyim: O fikri ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi, 1999 segim bildirgesinde BDGK, yani ban
kacilik denetim ve gozetim kurumu... O bankalann batmasimn ulkeyi ne hale getirecegini ve goziim 
onerisini ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi 1999'da dnermisti. Simdi 0 sayede, 2001 'de kurulan BDDK 
ve diger mevzuat sayesinde bankalarimiz saglam, dogru. Fakat o bankalarm destekledigi reel sektor. 
$imdi Sayin Bakan, orada da sikintih oldugundan, Bati'daki krizin bizim pazarlanmizi daraltacagin-
dan soz etti. Fakat bunun genel olarak kabul edilip "Biz izliyoruz." di§inda, reel sektorde herhangi bir 
onlem ben gormuyorum. Tarn tersine, sadece bugiinku gazeteden... Bakin Dunya gazetesi ikinci say-
fasinda "Ekimde ihracat, kriz, Rusya sorunu ve bayram ile geriledi.", hemen altinda "issizlik orani 
artti." denilirken ekinde "Denizci frene basti, kriz trafigini izliyor." deniliyor. Yani tersanelerimizde 
de... Yani her gun gazetelerde, boyle iki ug tane reel sektoriin yavasjadigini goriiyoruz ve duydugu-
muz hadise "Evet, biz bunlan izliyoruz." Hukumet bunlan izlemek igin degildir, Hiikumet bunlar kar
sisinda somut onlemler almak igindir. Avrupa'da bankadan parasini gekmesin diye mevduatlara, 
ornegin, garantiler ya artinldi ya onlann simrlari genisledi. Somut onemler ahmyor, izliyoruz, "Ate§ 
giksin da ondan sonra." denmiyor. Bunu Hukumetten bekliyoruz. Yoksa hakkinda yasa gikardigimiz 
organize sanayideki sanayicilerimizin durumunun ne kadar vahim oldugunu gormezlikten gelemeyiz. 
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§imdi, saat onda -yani iig saat once basladi, belki bitmistir- basjayan bir organize sanayi toplantisi 
Usak'ta yuruyor. Biraz once Sayin Bakana bir soru sordum, dedim ki: "U§ak dericileri -bu sadece bir 
ornek- bir, ta§inma masrafina katlanmi§tir; iki, karma organizede var olan antma tesisinin i§letme 
masrafina ayda 200 bin YTL katlanmaktadir, boyle cezalandirdmaktadir. Bunun igin bir onlem 
du§iinuyor musunuz?" Sayin Bakan -eger yanli§ anladiysam beni duzeltsin, ki onlar benden simdi 
sizin cevabimzi bekliyor, gergi duymuslardir- siz diyorsunuz ki: "Hayir, onlar cezalandirilmadi." Bu 
arada §unu da ekledim: 70-80 kilometre ileride, U§ak'in hemen komsu ilgelerinde etrafi kirleterek deri 
imalati yapihyor. Onlan Usak'a ta§imak, yani kiime... Kume konusunu en gok ortaya atan Sayin Ba-
kandi; konu?uyor, fakat bu kumelenme yonunde... 70-80 kilometre otede etraf kirletilerek deri iire-
tiliyor, U§ak dericisi aritma tesisini kullandigi igin cezalandinhyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin lutfen. 

OSMAN COSKUNOGLU (Devamla) - "Hayir cezalandmlmiyor, giinku enerji konusunda soyle 
bir kolayhk saghyoruz." diyor Sayin Bakan. Yani diger, 70-80 kilometre otede etrafi kirleterek deri 
uretenlerle sizin dericileriniz rekabet etsin, bu durumda rekabet etsin diye soyledi diye anhyorum. "Bu 
ceza degildir. Birileri etrafi kirleterek daha az maliyette uretim yapar, birileri aritma tesisinin, gevre 
duyarhhgmin masrafim geker. Biz onlara biraz yardimci oluruz enerjide." diyor seklinde anladim. 
Umanm yanh§tir. Sayin Bakan yanhssa diizeltir. 

Bu yasanin yararh olmasini dilerim, fakat yasanin igerigini dolduracak politikalarla bu ancak ya-
rarh olabilir ve bu sikintiyi izlemenin otesinde Hiikumete diisenler oldugunu tekrar hatirlatir, hepi-
nize saygilar sunanm. (CHP siralanndan alkislar) 

BA§KAN - Te§ekkiir ederim Sayin Co§kunoglu. 

Sayin milletvekilleri, saat 14.00'te toplanmak uzere birle?ime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.58 

• 
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I K I N C i O T U R U M 

A c i l m a Saat i : 14.06 

B A S K A N : Baskan Vek i l i M e r a l A K S E N E R 

K A T I P U Y E L E R : C a n a n C A N D E M I R C E L I K (Bursa) , F a t m a S A L M A N K O T A N (Agr i ) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 7'nci Birlesiminin ikinci 
Oturumunu aciyorum. 

222 sira sayih Tasari uzerindeki goru§melere devam edecegiz. 
Komisyon ve Hukumet burada. 
Simdi 1 'inci madde iizerinde soz sirasi Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Adana Milletve

kili Sayin Yilmaz Tankut'ta. 
Buyurun Sayin Tankut. (MHP siralanndan alkislar) 
MHP GRUBU ADINA YILMAZ TANKUT (Adana) - Saym Baskan, degerli milletvekilleri; 

222 sira sayili Kanun Tasansi'nin gdriisulmekte olan l'inci maddesiyle ilgili olarak Milliyetgi 
Hareket Partisi Grubu adina soz almis bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Sdzlerime ba?lamadan once, bugiin Hakkari'de boliicii hainler tarafindan algakga sehit edilen as-
kerlerimize Cenabi Allah'tan rahmet, yakmlanna ve biiyuk Tiirk milletine sabir ve bassaghgi diliyorum. 

Sayin milletvekilleri, ulkelerin ekonomik ve sosyal kalkinmasimn temel dinamiklerinden birisi de 
hig siiphesiz sanayile§medir. Ancak sanayile§me politikalan uygulanirken sanayilesmenin biitiin bolge
ler arasinda dengeli yurutiilmesi, kirsal kesimlerden sehirlere gogun durdurulmasi, bolgeler arasindaki ge
lisme farkhhklannin giderilerek sosyal ve ekonomik dengenin saglanmasi esas ahnmahdir. iste bu esaslar 
dogrultusunda da gesitli kalkinma ve sanayile§me yollannin, her turlu siyasi taassubun disinda, iilke ve 
bolge gergekleri dikkate alinarak izlenmesi gerekmektedir. Saghkh bir sanayilesmenin, kolektif bir an
layisla, maliyet ve masraflann en aza indirgenerek gergeklestirilebilmesinin en onemli ve kahci yolla-
nndan birisi de madde tammlannda genis, bir sekilde ifade edilen organize sanayi bolgeleridir. 

Giiniimiizde ekonomik kalkinma sanayilesmeyle paralel gitmekte ve birbirini etkileyerek gelis-
mektedir. Bu geli§me sadece ekonomik yapi ve iiretim tekniklerini degil, aym zamanda hayatin her 
ydniinii etkileyerek degistirmektedir. Bu gergevede organize sanayi bolgeleri uygulamasi, duzenli 
sehirlesmeyi saglamada ve sinai uretim faaliyetlerini ayni alanda toplamada kullamlan bir arag ola
rak ortaya gikmaktadir. 

Buradan hareketle, ulkemizde de mevcut olanlara ilave olarak bolgeler ve iller diizeyinde planh 
ve programh sanayi tesislerinin kurulmasi saglanarak duzenli yerlesim ve sehirlesmenin temin edil
mesine elbette ki yardimci olunmahdir. Yine, uygun altyapi tesislerinin hazirlanmasi suretiyle gevre 
kirliliginin onlenmesi, tanm alanlarmin ve tabii gevrenin korunmasi, sanayimizin temel taslari ve 
bel kemigi olan orta ve kiigiik isletmelerin tesvik edilerek gelistirilmesi igin organize sanayi bolge
leri uygulamasi gok dikkatli bir sekilde, bazi aci tecrubelerden de istifade edilerek devam ettirilme-
lidir. Kugiik sanayi siteleri ve organize sanayi bolgeleri gibi tesebbiisler her tiirlii politik 
degerlendirmenin iistiinde, topyekun iilke sanayisini harekete gegirmenin bir yolu ve bazi bolgelerde 
sanayilesme atihmini gergeklestirmenin uygun bir firsati olarak gdriilmeli ve koordineli bir sekilde, 
birbirlerine ziyan vermeden faaliyetlerini surdiirmelidirler. Organize sanayi bolgelerinin, kendi ara
larmda sikinti olusturmadan bolge ve iilke olgeginde uyumlu ve birbirine katki saglayici bir anlayis 
ve yapi igerisinde olmalan gerekmektedir. i§te bu noktada en onemli gorev, yine madde tammlannda 
kisaca OSBUK olarak yer alan Organize Sanayi Ust Kurulusuna diismektedir. 
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Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Turkiye'de organize sanayi bolgeleri kavrami ilk defa 1961 
yihnda kullanilmaya basjanmis, Birinci Be§ Yilhk Kalkinma Plani doneminden itibaren kalkinma plan 
ve programlannda surekli olarak sanayinin geli§tirilmesinde ve bolgesel kalkinmanin gercekle§tiril-
mesine yonelik ozendirici tedbirler arasinda yer almisUr. Yine, ilk defa, 57'nci Cumhuriyet Hukumeti 
doneminde 2000 yihnda cikan Organize Sanayi Bolgesi Kanunu ile organize sanayi bolgeleri hukuki 
bir yapiyla tiizel bir kimlik kazanmis, ve belirsizlikler ortadan kaldinlarak OSB ydnetimlerine pek cok 
yetki verilmistir. Bu yetkileri kisaca ozetleyecek olur isek fabrika insaatlannm projelendirilmesi ve ya-
pilmasiyla ilgili verilecek ruhsatlar ile elektrik, su, dogal gaz, haberle§me gibi turn altyapilann uretimi 
ve dagitilmasi gibi yetkiler kanunla organize sanayi bolge ydnetimlerine taninmi§tir. 

Butiin bu aciklamalardan da anlasjlacagi gibi organize sanayi bolgelerinin varligi ve geli§imi her 
agidan onemli ve olumludur. Ancak bir taraftan sanayi bolgeleri igin gelisen ve degisen ihtiyaglara 
gore kanun gikartihrken veya mevcut kanunlarda degisiklikler yapihrken, diger taraftan ulke ger-
geklerinin dikkate alinarak yonetim anlayisjndan kaynaklanan siyasi rant ve istismar hesaplannin ve 
yanlisjiklarimn mutlaka tasfiye edilmesinin lazim geldigini de unutmamak gerekmektedir. Ornegin, 
yilbasindan bu zamana kadar toplam yuzde 54 zamlanan elektrik fiyatlan ile bu bolgelerde faaliyet 
gosteren sanayicilerimizin sikintdanni nasil giderecegiz? Keza ayni §ekilde artan dogal gaz ve diger 
temel girdi fiyatlan ile sanayicimizin ya§amasini, kazanmasim ve istihdama katki saglamasini nasil 
gergeklestirecegiz? Daha onceleri organize sanayi bolgelerine az da olsa avantaj saglayici yiizde 5 
indirimli olarak uygulanan elektrik tarifeleri gibi birtakim iyile§tirmeler bile bugun ne yazik ki kal-
dinlmi? ve sanayici ve imalatgdanmiz AKP iktidarimn gizmeye gah§tigi sahte ve pembe tablolann 
aksine bugun nefes dahi alamaz bir duruma dusmu§lerdir. 

Sayin milletvekilleri, bugun, maalesef diger organize sanayi bolgelerinde oldugu gibi segim bol-
gem olan Adana Organize Sanayi Bolgesinde de faaliyette bulunan sanayicilerimizin birgogu ba§ta 
elektrik olmak uzere artan maliyetlerden dolayi buyiik bir sikinti igerisindedirler. Oyle ki Adana Or
ganize Sanayi Bolge Mudurlugu tarafindan tahsil edilmesi gereken toplam elektrik fatura ucretleri
nin bugun ancak ugte 1 'i tahsil edilebilmektedir. Yani en son odeme donemi itibanyla yaklasik 6 
milyon YTL elektrik borcunun sadece 2 milyon YTL'si tahsil edilebilmi§tir. Diger taraftan, bugiin 
yatinmlari ve istihdam imkanlanm artirmak amaciyla gikanlan 5084 sayih Te§vik Yasasi'ndan ne 
yazik ki Adana gibi pek gok sanayi kentimiz faydalanamamis olup bu kentlerimizde yatmmlar onemli 
dlgude sekteye ugramis ve durma noktasina gelmistir. Basta Osmaniye olmak uzere kom§u illeri te§-
vikli hale getirilen Adana'da da yatinm hizi buyuk dlgude diismii?, hemen hemen hig kalmamis va-
ziyettedir. Yatinmci, her tiirlu' altyapisi tamamlanan, 1.225 hektarla Turkiye'nin en buyuk alanina 
sahip olan Adana Organize Sanayi Bolgesinin yerine, hakh olarak, altyapisi bulunmayan tesvikli Os
maniye Organize Sanayi Bolgesini tercih etmi§tir. 

Tiirkiye'nin en gok gog alan ve yuzde 17'lerin iizerinde bir i§sizlik oraniyla ulke igerisinde ilk 
sirayi alan Adana'da haksiz tesvikin meydana getirdigi durum kent ekonomisinde gok ciddi bir yara 
agmi§tir. Kentte yatmm hizini sekteye ugratan Tesvik Yasasi, haksiz rekabet nedeniyle, mevcut sa
nayi kurulusjan arasinda ba§ta tekstil olmak uzere birgogunun kapanmasina, isgi gikarmasina ve kap
asite diisurmelerine neden olmustur. 

Sayin milletvekilleri, Adana Organize Sanayi Bolgesi Osmaniye Organize Sanayi Bolgesine otuz 
kilometre uzakhktadir. Buradan biz te§vik alan illerimize herhangi bir §ey sbylemiyoruz ama adaletin 
saglanmasi yonunden bir konunun ozellikle altini gizmek istiyorum. Bakimz, te§vikli Osmaniye 
Organize Sanayi Bolgesinde yer alan bir tesisin SSK primi, stopaj ve enerji indirimleriyle 70 YTL'ye 
urettigi bir uriinii ayni sektor ve buyiiktiikteki sanayi kurulu§u Adana'da 100 YTL'ye iiretebilmektedir. 
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Bir uriinde yiizde 30'luk iiretim maliyet farki haksiz rekabetten 90k ote rakibin batinlmasi anlamina 
gelmektedir ki, boyle bir durumu kabullenmek de elbette ki mumkiin degildir. Nitekim, te§vik oncesi 
Adana'da tekstil sektoriindeki 50 bin kisilik istihdam bugiin 15 binlere ulasamayan rakamlarla ifade 
edilebilmektedir. Isin aci yam, Adana'nm tekstil sektoriindeki i§ giicii kaybinin yerini tesvikli kent-
lerde gergeklestirilen yatinmlar da maalesef dolduramamistir. 

Sayin milletvekilleri, Tesvik Yasasi'nm yanhshgim bugiin ekonomi cevreleriyle birlikte zannedi-
yorum Sanayi Bakanimiz Sayin Caglayan da kabul etmektedir. Kendileriyle gerek komisyon gerekse 
ozel sohbetlerimizde tesvik sisteminin bolgesel veya sektdrel olarak yeniden ele alinmasi lazim geldigi 
hususunda mutabakat sagladigimiz konusmalanmizin oldugunu zannediyorum hatirlayacaklardir. 

Yine, 7 Temmuz 2006 tarihinde Ankara'da yapilan OSTIM'li sanayici ve is adamlanmn istisare 
toplantismda konusan, o zaman Ankara Sanayi Odasi Baskani olan Sayin Sanayi Bakanimiz, bakin, 
0 tarihte ulke gerceklerini nasil ozetlemektedir: "Turkiye'de 5 tane kaynak ustasi anyorsunuz, kar-
simza 7-8 tane universite mezunu, pinl pinl, iki-iig lisan bilen gengler geliyor. Tiirkiye'de egitim ve 
istihdam politikalan eksiktir ve yanhstir. Sanayici nitelikli insan bulmakta gugliik gekerken dbiir 
yanda 5-10 milyon insan issiz gezmektedir. Turkiye, son ddnemlerin en yuksek issizlik oramyla karsi 
karsiya bulunmaktadir. Mesleki egitim konusunda da bir an once duzenleme yapilmasi gerekmekte
dir. Meslek okullan cazip hale getirilmeli." diyor ve tesvikli sistemi de ele§tirip bu konuda sistemin 
sektdrlere gore tasarlanmasini oneriyor. 

Simdi, Saym Bakanimiza buradan sormak istiyorum: iki yil once sikayetgi oldugu bu tablo acaba 
bugiin ne olgiide diizelmistir? Dolayisiyla, iki yil once Sayin Bakammizin da Oda Baskani olarak belirttigi 
gibi, Tesvik Yasasi, tesvikten yoksun olan Adana gibi gok buyiik organize sanayi bolgelerine sahip kent-
lerimizi mutlu etmedigi gibi tesvik alan illerimizin yatinmcilanni da ne yazik ki mutlu etmemistir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 

YILMAZ TANKUT (Devamla) - Tesvikten yararlanan kirk dokuz kentten sadece birkaginda 
yatinm ve istihdam artmi§, kalan gogunlugun tesvikle biiyumesi de saglanamamistir. 

Kaynaklann ve zamamn iyi degeri endirilmesini saglayamayan Tesvik Yasasi'nin dniimiizdeki 
gunlerde acilen diizeltilerek mutlaka adaletin saglanmasinin gerektigini buradan bir kez daha hatir
latmak istiyorum. 

Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; netice olarak, Turkiye yeni bir gagm e§iginde yeni siyasi 
degerler ve anlayisjarla kucaklasmak zorundadir. Ba§ta sanayilesmemiz olmak uzere her turlu gelisme 
ve ilerleme faaliyetleri, iktidar olma taassubu ve diger on yargilardan kurtularak, siyasi polemikler-
den, igi bos sloganvari sdzlerden ve gostermelik agihs tdrenlerinden uzaklasarak, butiin imkanlar 
zorlanarak samimiyetle yapilmahdir diyor, sdzlerimi tamamlarken bu yasamn eksikliklerinin gide-
rilerek diger yasa ve uygulamalarla islevini kaybetmeden Tiirk sanayisinin geli§mesine vesile olma-
sim temenni ediyor, hepinize saygilanmi sunuyonim. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Tankut. 

Sahislar adina ilk soz Manisa Milletvekili Sayin Ahmet Orhan'da. 

Buyurun Sayin Orhan. (MHP siralanndan alkislar) 
AHMET ORHAN (Manisa) - Sayin Baskan, sayin milletvekilleri; Organize Sanayi Bolgeleri 

Kanununda Degisjklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi'nin 1 'inci maddesi uzerinde soz almis bu-
lunmaktayim. Yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 
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Bugiinlerde bu kiirsude sik sik hepimizin yaptigi gibi maalesef sdzlerime guneydoguda bugun 
kaybettigimiz evlatlanmiza, sehit olan kardeslerimize Allah'tan rahmet dileyerek ba§lamak istiyorum. 
Milletimizin basj sag olsun. Umidim odur ki bu aci kayiplar en kisa siirede son bulur, milletimizin 
kucakla§masi daha bir giizel ortamda devam eder. 

Degerli milletvekilleri, guniimiiz Tiirkiye'sinde endustriyel rekabetin odagim olusturan orga
nize sanayi bolgelerinin yapisi, bolgesel kalkinmadaki yeri ve firmalara yonelik rekabet gostergele-
rinin ortaya konulmasi ne kadar onemliyse sorunlann cozumune katki saglamak da o kadar onemlidir. 
OSB'lerin dunyada ortaya cikisi 19'uncu yiizyila uzansa bile yurdumuzdaki ilk ornegi 1962 senesinde 
kurulan Bursa Organize Sanayi Bolgesidir. Turkiye'nin sanayilesme surecinin gergek anlamda bas-
lamasiyla OSB'lerin kurulusu neredeyse birlikte yasanmaya baslanmistir. 60'h yillarda montaj sa-
nayisi ifadesini hafife alma iislubuyla kullandigimiz giinler yaygin sanayilesme maceramizin onemli 
bir kilometre tasi olmustur. 

Yurdumuzdaki ilk OSB orneklerinden biri olan Manisa Organize Sanayi Bolgesinin kurulus ga
hsmalan, 1963 yihnda Manisa Ticaret Odasinca, Manisa Ticaret Borsasimn da maddi katkilanyla, 
Tiirkiye Odalar Birligi Sanayi Dairesine fizibilite etiiduniin yaptinlmasiyla ba§lamistir. Manisa Or
ganize Sanayi Bolgesi Tesis Geli§tirme Baskanhgina sunulmus v e yapilabilirligi tespit edilmistir. 
Uluslararasi normlara uygun bir sanayi bolgesi olmasi neredeyse 80'li yillann sonlanna kadar ula-
San bir sureci kapsamistir. 

4562 sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu yayimlandigi tarihten gunumiize kadar gegen 
siirede de gogu OSB'ler gagin gerisinde kalmis, ozellikle son alti yildir izlenilen umursamaz politi
kalar nedeniyle vakit, nakit, istihdam ve yatinmci kaybi yasanmistir. Siiratle ilerleyen gagimizin i$-
leyis hizina AKP hiikiimetleri yetisememis ve bundan Turk sanayisi ve sanayicisi zararh gikmistir. 

Gavur Dagi'mn dogusundaki bazi illerdeki OSB bolgelerinin durumuna baktigimizda, bu hii
kumetin soz konusu bolgelere gok hizmet verdigi iddiasinin ne kadar asilsiz oldugu daha iyi goriile
cektir. Kisi basina dusen organize sanayi bolgesi birim alan miktarlanna goz attigimizda su gergekle 
karsdasinz: Diyarbakir, ki§i basina organize sanayi birimi metrekare olarak 3,98; §irnak 3,61; Kah
ramanmaras 3,19; Bingol 3,02; Siirt 2,40; Agn 2,39; Batman 2,12; Bitlis 1,74; Hakkari 1,34; Van 
1,30; Artvin ise maalesef sifir. Turn yurdumuzda ise 251 organize sanayi bolgesi 645 milyon 752 
bin 600 metrekare alanda kurulmus olup kisi basina birim alan miktan Turkiye ortalamasi itibanyla 
9,15 metrekaredir. Demek ki AKP hukumetleri Gavur Dagi'mn dogusuna, soylemlerinin aksine dogru 
diizgun bakmamistir. 

Aynca, bu illerdeki OSB'lerin onemli bir kismi isletme safhasinda olmayip altyapi, insaat, ka
mulastirma, planlama gibi safhalardadir. Ulkemizin ister dogusu ister batisi olsun, ia§e torbalan, 
kormir vesaire dagitarak insanimizin refah ve mutlulugunun saglanmasi mumkun degildir. Onlara 
aslanni temin edecek is ortamimn yaratilmasi mecburiyeti vardir. Bunun da en onemli yolu sanayi 
uretimidir ki OSB bu sureci hizlandiracak araglann basindadir. 

Sayin milletvekilleri, dunyada yasanan ekonomik dalgalanma ve krizin de etkisiyle var olan i$-
sizlik maalesef artma egilimindedir. Konunun uzmanlan ve is adamlarimiz bu kriz siirecinde istih-
damda gerilemeler yasanacagi ve isten gikarmalann can yakacak seviyelere ulasacagim 
ongdrmektedirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
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BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 
AHMET ORHAN (Devamla) - Tesekkur ederim. 
Artan nufusumuz var olan geleneksel istihdam alanlari disinda gecimini aramak durumunda olup 

bunun derin etkilerini hep beraber yasamaktayiz. Hepimizin, siiphesiz en 90k yasadigi gergek, issiz-
liktir. Giin gegmez ki i§ igin muracaat eden issiz insammiz olmasin. Gegmiste insanimizin gegimini 
temin etmekteki en onemli arag olan Tiirk tanmi uygulanan politikalar sonucunda eski fonksiyonunu 
yitirmis durumdadir. Var olan istihdam sorunlanmizin gdziimiinde iiretimden baska gikis yolu yoktur. 

Turkiye, istihdam yaratmayan, insanlann ihtiyaglanni karsilamasini borglanma uzerine kuran bir 
ekonomik anlayisi siiratle terk etmeli, yeniden uretim bas taci edilmelidir. Yurdumuzun avantajlan 
on plana gikanlarak sanayiye, iiretime verilen onem ortaya konmahdir. Dunyayla rekabete iyi hazir
lanmis bir uretim anlayisi gelistirilmelidir. Siiphesiz, buradaki en onemli araglar modem uretim arag-
landir ki organize sanayi bolgeleri bunun en onemli araci dummundadir. 

Bunun disinda... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

AHMET ORHAN (Devamla) - Bu kanunun milletimize hayirh olmasini diler, yiice heyete say
gilar sunanm. (MHP siralanndan alkislar) 

BA§KAN - Tesekkur ederim Saym Orhan. 
Sahislar adina ikinci soz hakki Malatya Milletvekili Saym Miicahit Findikh'ya aittir. 
Buyurun Sayin Findikh. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
M. MUCAHiT FINDIKLI (Malatya) - Sayin Baskan, gok degerli milletvekili arkadaslanm; bugun 

Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkindaki Kanun Tasansi'nin 1 'inci mad
desiyle ilgili goriislerimi agiklamak uzere sahsim adina soz aldim. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Degerli arkadaslar, yaklasik on bes yildir bir organize sanayi bolgesinin yoneticisi olarak, Ma-
latya'da yasadigimiz, organize sanayi bolgelerinde yasadigimiz sikintilan -Sayin Bakanimiz da gok 
iyi bilirler- biitiin organize sanayi bolgesi yoneticileri yasamistir giinkii birgok belirsizlikler, birgok 
tarifi yapilmayan konular, yeni gelisen gelismelerin karsisinda tarifi yapilmamis, kanunda yerini bul-
mamis birgok konularla karsilastik. Biitiin bunlann tamamim Anadolu'daki organize sanayi bolge
lerinde veya diger organize sanayi bolgelerinde, hepimiz el yordamiyla, karsihkh iyi niyetle, riski 
iizerimize alarak, iizerimizde tasiyarak, valilerle, belediye baskanlanyla diyaloglanmizi mumkiin ol
dugu siirece yakmlastirmak suretiyle gdzmeye gahstik. Bu ancak bazi organize sanayi bolgelerinde 
eger vilayet ile oda, belediye ile vilayet arasinda birtakim siirtusmeler oldugunda maalesef organize 
sanayi bolgeleri ciddi anlamda sikintilar ya§iyordu ancak iist iiste yapilan degisikliklerle ve gikan 
kanunla, ozellikle bu son donemde de komisyonda, tiim komisyon iiyesi arkadaslarimizin da katki-
lanyla, bazi belirsizlikleri ortadan kaldinp tariflerini ve gergevelerini gizme imkanimiz oldu. 

Dolayisiyla hepimiz sunu gok iyi biliyomz ki Tiirkiye ekonomisi ciddi anlamda uretim esasli bir 
ekonomi olmasi lazim ve hem bolgeler arasi gelismislik farkini ortadan kaldirmak hem de uretim 
esasli bir ekonominin dniinii agmak adina, organize sanayi bolgeleri ciddi anlamda yatinmciya cazip 
imkanlar sunuyor. Dolayisiyla Dogu ve Giineydogu Anadolu olmak iizere biitiin organize sanayi bol
gelerinde altyapi gahsmalan devlet tarafindan tamamlamyor. Ancak o bdlgelere yatinmci gitmesi 
igin sivil toplum drgiitleriyle birlikte yine bolgenin valisi, belediye baskani giig birligi yapmak sure
tiyle yatinmlarini gekebiliyorlar. 
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Degerli arkadaslar, bu donemde ozellikle en 90k sikinti cektigimiz isletme mantiginda, gerek 
elektrik i§letmelerinde, dogal gaz isjetmelerinde biiyuk bir belirsizlik vardi ve ciddi anlamda da hu-
kuksuzluk vardi. Ancak yapilan degisikliklerle hem elektrik lisanslan hem dogal gaz lisanslan hem 
de ozellikle imar yetkileri de kurumun kendisine verildiginde kurum resmi sahsiyetine, hiikmi sah-
siyetine kavusmu? oldu. Bu konuda komisyonda yaptigimiz gahsmalarda, komisyon uyesi arkada§-
lanma, Saym Bakanima ve Bakanhgin tiim yetkili biirokrat arkadaslanna tesekkur ediyoruz. Ciinkii 
biz biliyoruz ki organize sanayi bolgeleri planh kalkinmanin da temelidir aym zamanda. Anadolu'da 
ozellikle sehir planlan yapildigi zaman organize sanayi bolgesi yapilacak altinci simf, yedinci simf, 
tanm arazileri vasfindan gikmis tashk ve mera alanlar, tashk alanlara dogru planlanmasi yapiliyor ve 
dolayisiyla sehri genel anlamda planlama imkamna kavusmus oluyoruz. 

Burada dikkat edecegimiz konu, ozellikle belediyelerimizin dikkat edecegi bir konu, organize 
sanayi bolgesi olan illerde veya beldelerde, ilcelerde, organize sanayi bolgesinde bo§ yerler varken 
ozellikle organize sanayi dismdaki yerlere imar izni verilmemesi gerekiyor. Ciinkii biz, el birligiyle 
organize sanayi bolgelerini sanayicilerimizin hizmetine sunmak zorundayiz. 

Altyapi cahsmalarryla ilgili, bu donemde, Sayin Bakanhgimizin -ozellikle ben Malatya icin 
sbyliiyorum- altyapi calismalanna ciddi anlamda agirhk verildi. Bizde dort tane organize sanayi 
bolgesi var. Bunlardan birini bitirdik, ikincisini bitirmek iizereyiz. insallah, iicunciisii ve dordunciisii 
de devreye girecek. 

En onemli konulardan bir tanesi, karma organize sanayi bolgelerinden ziyade ihtisas organize 
sanayi bolgelerinin de 90k onemli olduguna inaniyorum. Ozellikle bazi meslek gruplannin bir araya 
gelip ortak yatinm yapmalanni... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BA§KAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlaym lutfen. 
M. MUCAHiT FINDIKLI (Devamla) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 
.. .onlann cevreyle olan uyumu agisindan da ihtisas organize sanayi bolgelerini onemsedigimizi 

belirtmek istiyorum. 
Degerli arkadaslar, organize sanayi bolgelerinin buyiik problemlerinden bir tanesi -ogleden ewel 

Sayin Bakanima da sordum- yaptigimiz aritma tesislerinin, ortak aritma tesisimizin elektrik sarfi-
yatlan ciddi anlamda yekun teskil ediyor, isletmekte zorluk cekiyoruz. Bu aritma tesislerinin elek
trik masraflarinin da tesvik kapsamina ahnip en azindan yiizde 50 desteklenmesini diliyor ve 
istiyorum. 

Butiin bu... Gerek iktidar gerek muhalefet ve grubum adina, komisyonda bulunan ve Tiirk sa-
nayisine hizmet edebilecek boyle diizenlemeleri yapan nim arkadaslarimi tiim sanayiciler adina ve 
§ahsim adina saygiyla selamhyorum. (AK PARTi siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Findikh. 
l'inci madde uzerinde soru-cevap islemine gegiyoruz. 
Saym Taner... 
RECEP TANER (Aydin) - Saym Bakanim, biraz onceki agiklamanizdaki imalat sanayine veri

lecek olan KOSGEB destekli krediler igin kag firma muracaat etmistir? Bunlardan yiizde kagi kredi 
alabilecektir? 

ikinci sorum: Destek kredisine muracaat eden her firmadan 170 YTL kredi igin para kesilmekte. 
Bu paralar bir haksiz kazang ortaya gikarmiyor mu? 

Tesekkiir ederim. 
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BASKAN-Saym Calls... 
HASAN CALIS (Karaman) - Sayin Ba§kamm tesekkur ediyorum. 

Sayin Bakamm, organize sanayi bdlgelerimizde tahsis edilen arsalann kullanimiyla ilgili onemli 
sikintilar vardir. §6yle ki: Sahis veya sirket adina tapulanmis olan arsa, siiresi igerisinde fabrika veya 
i§ yeri, imalathane yapilarak kullanima gegmiyor. Tabii ki bunlar kullanima gegmedigi igin de ayn 
sikintilar... Organize sanayinin birisi bosken, ikincisi bo§ken, uguncusiine ihtiyag oluyor gunku yeni 
yatirimcilar geldigi zaman onlara yer gostermekte zorluklar gekiliyor. Tabii ki organize sanayi bolge 
mudurluklerinin veya organize sanayi mute§ebbis heyetlerinin bu problemle her yerde bas etme, 
bunu gozme sansi yoktur. Bu konuda ne gibi onerileriniz var, ne gibi gdzum onerileriniz var? 

Tesekkur ediyomm. 

BASKAN - Sayin Aslanoglu... 
FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Sayin Bakamm, kendi antmasini yapan firma 

tesvik yasasindan yararlaniyor, elektrik indiriminden yarariandinyorsunuz ama topyekun, organize 
sanayinin bir butiinii agisindan yapildigi zaman "Hayir kardesim, sen elektrik indiriminden yararla-
namazsin." diyorsunuz. Bu bir haksizhktir, hukuksuzluktur. Yani kisiye veriyorsunuz, o zaman or
ganize sanayi bolgelerinin de bir kurum olarak goriilup oranin da bu tesvikten yararlanmasi gerekir. 

Iki: Tabii TEDA§, BOTA§ ve EPDK organize sanayi bdlgelerini yolunacak kaz gibi goriiyor. 
Aynen bunu ifade ediyomm. $imdi, daha once buralara diyorlardi ki "Sen tesisatim kendin yapa-
caksin." Yapiyorlar organize sanayi bolgeleri ig hatlanni, gaz do§emelerini fakat ondan sonra... ilk 
ba?ta yuzde 3 uyguluyordu biliyorsunuz BOTAS "Ben 1 'e diisurdum." dedi, yann "Bunu da yok 
ettim." derse ne diyeceksiniz? Onun igin EPDK, TEDA§ ve BOTA$'m mutlaka buralara ilk bastaki 
gibi prim vermesi gerekiyor. 

Te§ekkiir ediyomm. 
BASKAN - Sayin Coskunoglu... 
OSMAN COSKUNOGLU (Usak) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 
Aracihgmizla Saym Bakana... Sayin Bakanin gok onem verdigini, te§vik etmek istedigini bil-

digim "kiime" kavramina "kume ve inovasyon" kavramina uygun olmayan durumlan diizeltmek igin 
politikalar veya gesitli onlemler gergeklestirecek mi? Somut olarak, bir yerde organize sanayi var. Bu 
organize sanayiye tasinmi§ sanayiciler var. Bunlar aritma tesisinin de masrafina katlamyorlar fakat 
civannda, civar illerde, hemen 70-80 kilometre ilerisinde aritma tesisi olmayan; daginik, organize sa-
nayide olmayan ureticiier de var. Hem kumelenme kavramina karsj hem de ben hala o kanaatteyim 
ki organize sanayi bolgesine tasinmis olanlar ekstra antma maliyeti nedeniyle cezalandinlmis oluyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

OSMAN COSKUNOGLU (Usak) -.. .oburleriyle rekabet ettikler igin. 
Te§ekkur ediyomm. 
BASKAN-Sayin Nalci... 
KEMALETTiN NALCI (Tekirdag) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 
Saym Bakamm, bulundugumuz bolge Tekirdag'la ilgili bir soru sormak istiyorum ben. Tabii, bunu 

da ben daha once size iletmistim: Tekirdag'da hem sanayi bolgeleri hem de organize sanayi bolgeleri var. 
Bilindigi gibi Ergene Nehri'nin kirlenmesiyle oradaki giftginin ve gevrenin rahatsizhgina yol agan konu 
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bu duzensiz yapilasan sanayi bdlgeleridir. Acaba bu sanayi bdlgeleriyle ilgili, belediyelerin kurmus 
oldugu sanayi bdlgeleriyle ilgili yaptinm yetkisini kendi Bakanhginiza almak ve bunlara Cevre Ba
kanhgiyla birlikte yeni duzenlemeler getirip bolgeleri, bu duzensiz sanayi kuruluslanni bir zapturapt 
altina almayi dusunuyor musunuz? 

Tesekkur ederim. 

BASKAN - Sayin Susam, size soz verecegim ama cok kisa tutun giinkii zamanimizi gegirdik. 

Buyurun. 

MEHMET ALI SUSAM (Izmir) - Sayin Bakana biraz once sordugum iki sorudan "Elektrik ve 
dogal gazda OTV'yi kaldirmayi dusunuyor musunuz?"a cevap alamamistim ya da onu ben anlama-
dim, net olarak bir daha aciklarsa sevinirim? 

Ikincisi, esnaf ve sanatkara KOBI'ler vasitasiyla kullandinlan sifir faizli kredilerle ilgili olarak 
bir ilk girisim olarak Sayin Bakana tesekkur ederiz. Ama bu girisimin 5 bin tane esnaf ve sanatkarla 
sinirh oldugunu, milyonlara varan boyle giri§imcilerin §u kriz doneminde gok ciddi zorluklar gekti-
gini, KOSGEB ve diger kanallarla bunlara bu donemde ne gibi destekler verilecegini sormak en 
dogal hakkimizdir giinkii bu insanlar su an kefalet kooperatiflerine, bankalara ve piyasaya olan borg
lanni odemekte ciddi sikinti igerisindedirler. 5 bin kisiyle sinirlandirilmi§ bir kredi ne noktadadir? Onu 
da dgrenmek istiyorum. 

BASKAN - Sayin Bakan... 

SANAYI VE TICARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Sayin Baskan, 
degerli milletvekilleri, tesekkur ediyorum sorulan sorular, yapilan yorumlar igin; bunlann hepsi ta-
rafimizdan mutlaka degerlendirilecektir. 

Sondan baslayarak gideyim: 5 bin esnaf, sanatkar, imalatgiyla ilgili KOSGEB'le yapmis oldu
gumuz desteklerde, demin agiklamistim bir daha agikhyorum, KOSGEB Kanunu sadece imalatgi 
esnaf ve sanatkara destek verebiliyor. Ciinkii KOSGEB'in kurulus kanunu, ancak bunun genisletil-
mesi noktasinda su anda KOSGEB Kanununda degisjkligimizi hazirhyoruz. insallah, onu komis
yona ve Genel Kurula getirip gikartacagiz. 

MEHMET ALI SUSAM (izmir) - Su an fiilen kullanan sayismi da dgrenebilir miyim? 

SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Simdi, bu 
esnaf-sanatkar konusunda muracaat 6.382'dir. 5 bin kisiye verilecek, giinkii oradaki kaynagimiz, eski 
rakamla soyluyorum, 125 trilyon, 125 milyon YTL'lik bir kaynak. 

Ashnda orada bayan esnaf ve sanatkarlar igin pozitif bir aynmcihk yaptik Sayin Baskamm. 

BASKAN - Harika! 

SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Onlara 30 bin 
YTL'ye kadar kredi imkam tanidik ve yaklasik yiizde 20 civannda da kendiliginden kontenjan gibi 
bir yapi olustu. Simdi, bunun diger esnaf ve sanatkara yaygmlasmasi, once kanun degisikligi, sonra 
KOSGEB'in maddi desteklerle desteklenmesiyle olacak, yani bu konuda gahsma yapiyoruz. Bu ko
nuda gergekten Turkiye'de esnaf-sanatkar kesimi tarafindan gok ciddi tebrikler geldigini ve bege-
nildigini de ben birebir yasadim. 

Elektrik, dogal gaz OTV'si konusu, tabii, benim tek basima soyleyebilecegim bir sey degil. Siz 
de bunun cevabmi ashnda biliyorsunuz. Bu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Hiikumetin bir prog-
ramidir, ona gore, ekonomik dengelere gore belirlenecek olan bir sistemdir. 
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Kurulan sanayi bolgelerinin, Sanayi ve Ticaret Bakanhgi tabii buna yetkisi gergevesinde gdrii§ 
ahyor, organize sanayi bolgesi disinda, kiiguk sanayi siteleri disinda yapilan sanayi siteleri... Tabii 
ki, bunun bir disiplin iginde tek elden Sanayi ve Ticaret Bakanhgi tarafindan yapilmasi dogrudur. 
Ancak bunun uzerinde yogun bir gah§ma yapip konunun gegmiste yapilanlar igin... Tabii ki, bu sa-
atten sonra yapilacak, ancak yeni bolgeler yaparak yeni bolgelere tasinmasinin desteklenmesidir ki 
bunu, kiiguk sanayi sitelerini zaten organize sanayi bolgelerine tasiyarak gergeklestiriyoruz, ama 
uzun vadeli bir program iginde yapihyor. Dogrudur, yani bunun mutlaka Sanayi ve Ticaret Bakan
hgi ve Cevre Bakanliginin -ilgili bakanlik oldugu igin, gevreyle ilgili konudan dolayi- beraber yap-
masinda fayda var ama bu genis bir zamanda ele alimp uzerinde gahsilacak olan bir konudur. 

Diger taraftan, Sayin Coskunoglu'nun sormus oldugu soruda, kumelenme konusunda, gevreye ant-
mayi kuranla kurmayan arasinda bir farkhlik var deniyor. Evet, yani organize sanayi bolgesi antma sis
temine girenler bir cezalandirma gibi goziikse de asil girmeyenler Cevre Bakanhgi tarafindan... Cevre 
Bakanliginin yetkisi ve alanina giriyor zaten, Sanayi Bakanliginin alam iginde degil, gerekli cezalandir-
manin, tesis kapatmanin bile onlar tarafindan yapilmasi gerektigini ve yapildigini... Ama bana sorarsa-
niz ne kadar diye, kendi Bakanhgim olmadigi igin size cevap veremem. Boyle bir uygulama var. 

Bunun yam sira, yine, ortak aritmalarda enerji indirim destegiyle ilgili konuya bakahm. Orga
nize sanayi bolgelerinde -yine sorulan bir soruda- iiretime gegilmiyor, arsalar tutuluyor sonra ba§ka 
baska organize bolgeler yapihyor... Ashnda bir kaynak israfim onlemek igin, ben bakan olduktan 
sonra bir yonetmelik yayimladik ve bu yonetmelikle, bir ilde yeni bir organize sanayi bolgesi yapil
masi igin o ildeki organize sanayi bolgelerinin yuzde 75'inin uretime gegmesi kayit ve §artiyla ancak 
yeni OSB'ye izin verecegiz dedik. Bu konuda butiin arkadaslanmiz -gelen taleplerini- bunu gozden 
gegirerek yapabiliyorlar ancak. Bu konuda da alan, kanuna gore, iki yd iginde uretime gegmek zo
rundadir organize sanayi bolgesinde. $u anda butun organize sanayi bolgelerinde denetim yaptirdim; 
bolge baskanhklanna yazi yazdirdik ve iki yd iginde uretime gegmeyenlerin arsasini ilgili miite§eb-
bis kurul geri almaya basladi. 

KOSGEB konusunda bir soru vardi. 

BA$KAN - Sayin Bakan... 

SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Bitti mi efendim? 

BASKAN - Evet, toparlarsaniz... 

SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Sayin Baskamm, 
tabii sorular gok derin gelince gok §ey sdylemek istiyorum. 

BA$KAN - Onlara da yazih cevap verirsiniz. 

SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - KOSGEB'le il
gili, kag firma oldugu konusunda, ezbere soylemem zor ancak sunu soyleyeyim: Esnaf ve sanatkar-
larla ilgili 2008 yihnda yapmi§ oldugumuz kota zaten 5 bin esnaf ve sanatkar, 6.382 ba§vuru var. 

Ihracat kredisi devam ediyor, 6.500 i?letmeye verecegiz, su anda 4 binlerde, gok suratli bir §ekilde 
ilerliyor. Bin arti bin KOBi'de de bin orta ileri teknoloji, bin orta dusuk teknolojiye verecegimizi sdy-
lemi§tik. Muracaatlar yapihyor tabii ancak bu kredileri bankalar verdigi igin, biz faiz destegi verdigi
miz igin, kredinin geriye donup donmeme riski de bankaya ait oldugu igin, bankalar bu konuda yeterince 
kendi teminatlanni ahyor ancak fazla masraf almamasi noktasinda biz siki denetim yapiyoruz. 

Te§ekkiir ediyorum. 
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BASKAN - Tesekkur ederim. 

Maddeyi oylanniza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 

2'nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2- 4562 sayili Kanunun 4 uncii maddesinin; besinci ve altinci fikralanndaki "mevzii" 
ibaresi madde metninden gikarihms, besinci fikrasindan sonra gelmek iizere asagidaki fikra eklen-
mi§, mevcut dokuzuncu fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir. 

"Ortak yerlerden sayilan zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapi alanlari ile antma tesisi alani ve 
aktif yesil alanlar bolge biiyiikliigiinun %8 inden az; katilimci ve/veya kiraci vasfi ile bolge iginde 
faaliyet gosteren kiigiik imalat ve tamirat, ticaret, egitim ve saglik hizmet alanlari ise bolge buyiik-
lugiiniin %10 undan fazla olamaz." 

"OSB; kurulmasi ongoriilen yerde varsa sanayi odasi, yoksa ticaret ve sanayi odasi, o da yoksa 
ticaret odasindan en az biri ile talepleri halinde il ozel idaresi veya OSB'nin iginde bulunacagi il, 
ilge veya belde belediyesinin, buyuk§ehirlerde aynca buyuksehir belediyesinin temsilcilerince imzah 
ve valinin olumlu gdrii§iinu muhtevi kurulus protokoliiniin Bakanhkga onaylanmasi ve sicile kaydi 
ile tiizel kisilik kazanir." 

BASKAN - 2'nci madde uzerinde gruplar adina soz talebi vardir. 

ilk soz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Bilecik Milletvekili Sayin Yasar Tuzun'e aittir. 

Buyurun Sayin Tiiziin. (CHP siralanndan alkislar) 

CHP GRUBU ADINA YASAR TUZUN (Bilecik) - Sayin Baskamm, degerli milletvekili arka
daslanm; goriismekte oldugumuz kanun tasansinm 2'nci maddesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adina soz almis bulunuyorum. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Degerli arkadaslanm, son yillarda kalkinma ve sanayilesme hamlesinin sembolii haline gelen 
OSB'lere biiyuk bir tevecciih olup bir zamanlar yoresine, beldesine bir iki fabrikanin kurulmasi igin ga-
balayan, gayret gosteren yerel ydneticiler simdilerde ise adeta organize sanayi bolgesi kurma yansina 
girmis olup, yatinmcimn olup olmadigina bakilmaksizin, artik beldelerde dahi organize sanayi bolge
leri kurulmaya baslanmistir. Yani bu mantik, komsuda var da bizde niye olmasin mantigiyla hizh bir se
kilde devam etmektedir. Bu konudaki en biiyuk temennimiz sudur: Biiyiik umutlar beklenen OSB'lerin 
kisisel veyahut siyasi menfaatler igin yatinm araci olarak kullanilmayip titizlikle hazirlanan ve ger-
geklesebilecek yatinmci fizibilitesi yapilarak organize sanayi bolgelerinin kurulmasi gerekmektedir. 

Degerli arkadaslanm, 2 milletvekilli olan, 220 bin nufusu olan Bilecik ilinin milletvekili olarak 
Sunu net olarak sdylemem gerekiyor ki sekiz tane organize sanayi bolgesi olan Bilecik ilinde ayni so
runlar, gegmiste gozulemeyen sorunlar bugunlerde de devam etmektedir. Yani organize sanayi bdl-
gelerimizde yiizde 10, 15, 20 civannda doluluk orani varken yiizde 80'leri, 90'lan bos kalmaktadir 
ama ilgeler arasi rekabet, beldeler arasi rekabet, yeni organize sanayi bolgelerinin kurulmasi konu
sundaki girisim hala devam etmektedir. Bu dogrultuda az once Saym Bakammizin agiklamalanni 
dinledik: "OSB'lerde yiizde 70-yiizde 80 doluluk yok ise yeni OSB kurulmasi konusunda izin veril-
meyecektir." dedi ama bununla ilgili net bir yonetmelik ve kanun tasansi bulunmamaktadir. 

Degerli arkadaslanm, yine, bu kanunda ucu agik bir paragraf, bir madde vardir, o da sudur: iki 
ug yil igerisinde yatinm yapilmayan arsalann sonucunun ne olacagi konusunda kanunda net bir hiikiim 
yoktur. Yani bir sanayici, organize sanayi bolgesinden almis oldugu arsayi iki yil igerisinde veyahut 
iig yil igerisinde yatinma donusturmemisse, fabrikasini agmamis ise bu konuda yaptinm uygulayacak 
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makam neresidir; bu, kanunda agikga belirtilmemistir. Sayin Bakanimiza, eger beni dinliyorlarsa gok 
somut olarak bu soruyu sormak istiyorum: iki yd igerisinde veyahut ug yd igerisinde organize sanayi 
bolgesinde parsel alan bir yatinmci, bu yatinmi hayata gegirmiyor ise, devir etmiyor ise, kiralami-
yor ise bu parselin durumu ne olacaktir? Bunun igindir ki Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak da 
4'uncu maddede bir onergemiz var. Bu onergede, hizmete agdmayan sanayi kurulusuyla ilgili orga
nize sanayi bolgesine yetki verilmesi konusunda bir onergemiz var, o madde geldiginde de bu oner
geyi gdrusecegiz. 

Degerli arkadaslanm, mevcut organize sanayi bolgelerimizin sorunlanna kisaca bakacak olur
sak bashca en onemli sorunlanndan bir tanesi gevre sorunu. Yine, atik su sorunu, gevre kirliligi so
runu, kati atik sorunu ve en onemlisi guriiltii sorunu olmak uzere organize sanayi bolgelerimizin 
ba§hca sorunlanni toparlayabiliriz. 

Degerli arkadaslanm, ulkemizde bulunan 245 organize sanayi bolgesinde 1,5 milyona yakin is
tihdam saglanmaktadir. Bu nedenle, o yoneticilerimizin sikintilan maalesef dinlenmemektedir, arzu ve 
istekleri kanuna yansimamaktadir gunku bu kanun tasansi hazirlamrken organize sanayi bolgelerinin 
ba§kanlan ve yoneticileri dinlenmemistir, onlann sorunlan ve istekleri bu kanuna yansimamistir. 

Yine, degerli arkadaslanm, organize sanayi bolgelerinin gogunlukta oldugu illerimizde sanayi 
odalanmn kurulabilmesi igin birgok zorluklar gikartilmaktadir. Yani, sanayi odalan ticaret odalanmn 
tahakkumu altina almmistir. Simdi, Bakanhgimizin ismi Sanayi ve Ticaret Bakanhgi, ticaret ve sanayi 
odalanmn kurulmasi konusunda higbir zorluk, higbir sikinti gikmaz iken sanayi odalanmn kurulma-
sinda biiyuk zorluklar ya§anmaktadir. Bu konuda Bakanhgin acilen onlem almasi gerekmektedir. 

Degerli arkadaslanm, ozellikle sanayi konusunda geli§mis olan kentlerimizin en onemli sorun
lanndan bir tanesi de gegtigimiz 2004 yihnda yururluge giren 5084 sayih Tesvik Kanunu. ilk etapta, 
kisi basina diisen milli geliri 1.500 dolann altinda olan 36 tane dogu ve guneydogu ilini kapsayan bu 
Te§vik Kanunu'na o donemde biz de destek verdik. Ancak, hala anlasilabilmi§ degil, hala Bakanlik 
bu konuya cevap verebilmis degil, hala Hukumet bu konuya cevap verebilmis degil. Her ne oldu ise 
bu 5084 sayih Te§vik Kanunu'na 36 ilin di§inda 13 il daha ilave edildi. Bunun gerekgesinin ne ol-
dugunun ve bu 13 ilin Dogu ve Guneydogu Bolgelerinden degil de ozellikle Ig Anadolu'da, Mar-
mara'da -isim vermeyeyim, o illerin milletvekilleri de bunlarin hangisi oldugunu biliyor- bulunan bu 
13 il te§vik kapsamina girdikten sonra, agikgasi, ka§ yapar iken goz gikanldi. Hemen iki il arasinda, 
ornegin benim ilim, segim bdlgem Bilecik ile Kutahya ili sinir; iki sinir igerisinde kalan iki seramik 
fabrikasi, bir tanesi Bilecik sinirlan igerisinde, hemen 500 metre ilerisinde Kutahya sinirlan igerisinde 
bir seramik fabrikasi daha var. Bu seramik fabrikalannin kendine ozgii iiretimleri devam ederken, sa
dece ve sadece iiretimden kaynaklanan yiizde 45-50'lik kar oraniyla Bilecik ilindeki seramik fabri
kasi, Kutahya ilindeki seramik fabrikasiyla rekabet edemez hale gelmistir. En buyuk seramik ve 
mermer sektoriinun bulundugu Bilecik ilinde maalesef seramik fabrikalarimiz son birkag yildir bi-
rakm iiretimini diisiirmeyi, birakin kapasitesini du§urmeyi, su anda yedi tane seramik fabrikamiz ka-
panma noktasina gelmistir, dort tanesi ise kapanmistir. 

O nedenledir ki, gegmi§te sanayi odasi ba§kanhgi yapan degerli arkadasjmiz -benim de geg-
mi§te gorev yaptigim bu te§kilatta- buyuk umutlarla gelen Sanayi ve Ticaret Bakanimiz bu konuda 
on be§ aydir -kabinede bulundugunda- yapmis oldugu agiklamalari hayata gegirememistir. Sayin Ba-
kamn bugune kadar yapmi§ oldugu bu agiklamalari en kisa zamanda hayata gegirmesini Turkiye'de 
bulunan butiin sanayi ve ticaret erbabi beklemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
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BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum. 

Buyurun. 

YA$AR TUZUN (Devamla) - Te§ekkur ederim Sayin Baskamm. 

Eger bu sdylediklerini hayata geciremeyecekse o makami kullanmasi, o koltukta oturmasi da 
yanh§ olacaktir diye du§unuyorum. Sonu? olarak, degerli arkadasjarim, Organize Sanayi Bolgeleri 
Kanunu makul ve mantikh bir kanun ancak eksiklikleri var. Bu eksiklikleri maddeler igerisinde gi-
dermemiz gerekiyor. Organize sanayi bolgesine yatinm yapacak bir sanayiciyi te§vik edecek birta
kim modeller bulmamiz gerekiyor. Eger bu modeller hayata gegmez ise yine sanayicimiz istedigi 
koyde, beldede, ilgede arazisini bulup sanayi yatinmim yapacaktir. Organize sanayi bolgesine yati
nm yapilabilmesi igin yeni bir modelin, yeni bir te§vikin olusmasi gerekir diye du$iinuyor, Genel 
Kurulu saygiyla selamhyorum. (CHP siralanndan alki§lar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Tuzun. 

Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Kahramanmaras Milletvekili Saym Mehmet Akif Paksoy. 

Buyurun Sayin Paksoy. (MHP siralanndan alkisjar) 

MHP GRUBU ADINA MEHMET AKIF PAKSOY (Kahramanmaras) - Sayin Baskan, degerli 
milletvekilleri; 222 sira sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisjklik Yapilmasi Hakkinda 
Kanun Tasansi'nin 2'nci maddesi hakkinda Milliyetgi Hareket Partisi Grubunun goriislerini agikla-
mak uzere soz almi§ bulunuyorum. Bu vesileyle yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Bugun Hakkari ve Sirnak'ta gikan gati§mada sehit olan Mehmetgiklerimizi rahmet ve minnetle 
yad ediyor, al yildizh al bayraga kem gdzle bakan, ona kursun atan hainleri lanetliyor ve bu sefilleri 
mutlaka hak ettikleri cezamn en elimiyle cezalandinlacagimiza §ahsim, partim ve milletim adina 
dost ve dusman herkese ilan ediyoruz. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; biz Milliyetgi Hareket Partisi olarak bu yasayi bazi ek-
sikliklerine ragmen olumlu buluyor ve destekliyoruz. Hukumet surekli, yapici muhalefet olmadi-
gmdan sikayet ediyor. Muhalefet, sizin memleket, millet haynna yaptiginiz §eyleri destekliyor, siz de 
muhalefetin benzer konulardaki dnerisine destek verin, gdrii§lerimizi dinleyin, elestirilerimizden ken-
dinize pay gikann diyoruz. 

Biz bu yasayi su agidan da destekliyoruz: Milliyetgi Hareket Partisi olarak enflasyon oncelikli 
politikalar yerine, kalkinma, uretim ve istihdam oncelikli politikalann uygulanmasim savunuyoruz. 

Ne yaptiniz alti yil boyunca? Sunu yaptiniz: IMF talimatiyla, enflasyonu kontrol altina alabilmek 
igin kuru baskiladiniz, faizleri yuksek tuttunuz, du§iik kur yuksek faiz girdabina soktugunuz ekono-
miyle ureten, istihdam yaratan yerli sanayiciyi degil, ithalat yapip montaj sanayisiyle ihracat yapanlan 
te§vik ettiniz. Turkiye'nin milli gelirini bir girpida 10 bin dolann iistune gikardimz, buna ragmen nasil 
oluyorsa i§sizligi artirdimz, ekonomiyi kagit uzerinde buyuttuniiz fakat yesjl karth sayisim 14 milyona 
gikarttiniz. "C°k fazla dis borcumuz var." elestirilerine, "Kardesim bu borcun buyuk gogunlugu ozel 
sektoriin borcu, devletin borcu bu kadar degil." dediniz. Sanki ozel sektor bir ba§ka iilkenin sektorii. Ozel 
sektor sikintiya girerse nasil vergi toplayacaksiniz? Istihdam sorununu, uretim sorununu nasil gdze-
ceksiniz? Turn diinya kendi ozel sektoriinu nasil kurtarmaya gah§iyor goriiyorsunuz. 

- 4 9 4 -



TBMM B: 7 16 .10 . 2008 O: 2 

Biz Milliyetgi Hareket Partisi olarak, isini diizgun yapan, tesvikleri gargur etmeyen, ulke eko-
nomisine katki yapan ozel sektoriin sorunlarinin goziilmesi igin Hukumetinize her tiirlii destege ha-
zinz ve bir an once ithalata dayali, istihdama katkisi olmayan, ithalata dayah oldugu igin kur riskine 
kinlgan olan montajci ihracat yerine yerli ureticilerin desteklenmesini istiyoruz. Global kriz, etkile
rini az da olsa iilkemizde de gostermeye basladi. Kur yiikseldi, borsa dustii, yann faizler de yiiksel-
mek zorunda kalacak. Buna bagh olarak, hig tutmayan enflasyon hedefleriniz §asacak. Biz temenni 
etmiyoruz ama bu kriz derinlesir, kur yiikselmeye devam ederse o zaman alti yildir uyguladiginiz eko
nomi politikalanniza en iyi cevabi tarih oniinde yine ekonomiden alacaksiniz. Uyguladiginiz diisiik 
kur yuksek faiz politikalariyla sanayici isyan etti. Siz, onlan duymadimz. Siz, surekli sayfanin isine 
gelen tarafina bakarak bildiginizi okudunuz. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; organize sanayi bolgeleri segimi ve kurulmasinda siyasi 
ve populist miilahazalardan uzak durularak objektif kriterlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Aksi 
takdirde ulkemiz gegmiste ya§adigi tesvik bataginin bir benzerini organize sanayi bolgelerinde ya-
Sayacaktir. Ustelik bu olumsuzluk ilgili kent ekonomisinde biiyiik bir kinlma yasatacaktir. 

Bu kaygilanmizin komisyon raporunda da kismen paylasjldigim goriiyoruz. Raporda deniliyor 
ki: "Tasari biiyuk oranda organize sanayi bolgelerindeki yonetim sorunlanni gidermeye yoneliktir. 
Sanayinin temel sorunlan ve organize sanayi bdlgelerine yeni vizyon tayinine yonelik katkilar agi
sindan eksiktir." Bu ifadeye aynen katihyorum. Yani sanayimizin, ticaretimizin, uretimimizin oniin-
deki asli sorunlarin sektor temsilcilerinin de katkisini alarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu 
yapilmadigi takdirde yaptigimiz reformlar bir siire sonra islerligini kaybedecektir. 

Sanayinin oncelikli ihtiyaglanndan birisi yetismis. ara eleman ihtiyacinin kar§ilanmasidir. Bunun 
yaninda, konusmamin basinda belirttigim gibi uygulanan yanhs ekonomik politikalardan bir an once 
vazgegilmesi gerekmektedir. Bunun en iyi §ahidi masanin iki tarafinda da bulunan Sayin Sanayi Ba-
kanimizdir. Bunlara ilaveten yapilacak yatinmlann populist ve siyasi miilahazalardan uzak olarak ta
mamen ihtiyaca ve hakkaniyet olgulerine gore, rasyonel yapilmasi elzemdir. 

Simdi biz bu yasayla organize sanayi bolgelerinin kurulmasini kolaylastiriyor, tesvik ediyoruz. 
Organize sanayi bolgelerinin birtakim yasal sikintilanni goziiyoruz. Tamam ama su hususu da goz ardi 
etmemek gerekir: Ulkemizin birgok yerinde organize sanayi bolgesi kurulmaktadir. Bu da organize 
sanayi bolgelerinin kurulu§unu ve altyapilannin tamamlanmasini geciktirmektedir. Organize sanayi 
bolgelerinin bir an once bitirilmesi igin yeterli odenegin saglanmasi gerekmektedir. Odenek yeter
sizligi sebebiyle yanm kalan organize sanayi bolgesi sayisi oldukga yuksektir. 

Bir baska sikinti: Organize sanayi bolgesi kurulmus yerlerde belediyelerin sanayi alanina mii-
saade etmemeleri gerekmektedir. Organize sanayi bolgeleri kurulmus yerlerde belediyelerin sanayi 
alanlari agmalari hem garpik bir sanayilesmeye sebep olmakta hem de kent dokusunu ve insan sag-
hgini bozacak gesitli gevre sorunlanna sebep olmaktadir. Organize sanayi bolgesi kurulmasi diisu-
niilen yerlerde kapsamh bir on arastirma yapilmahdir. Oncelikle organize sanayi bolgesi kurulmasi 
igin bolgenin yatinmcisimn arastirilarak, eger bolgede yatinm yapacak yeterli miitesebbis varsa or
ganize sanayi bolgesinin kurulusuna izin verilmelidir. Aksi takdirde hem kaynak israfina hem de ge
sitli sorunlara sebebiyet verecektir. 

Bir diger husus, organize sanayi bolgelerindeki imar yogunlugu, belediyelerin sanayi imar yo-
gunlugundan daha diisiiktur. Organize sanayi bolgelerindeki imar yogunlugu 0,55 iken, belediye-
lerde bu oran 0,80'e kadar gikmaktadir. Bu durum da organize sanayi bolgelerinin oniinu tikamaktadir. 
Bu sorunun goziimu igin imar yogunluklarinin esitlenmesi gerekmektedir. 
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Organize sanayi bolgelerindeki imar tadilatlanndan Bakanlik onayi istenmesi burokrasiyi co-
galtmaktadir. Ce§itli engellemeler yuzunden fazlaca zaman kaybi olmaktadir. imar tadilatlanyla il
gili yetkinin mutesebbis heyete verilmesinin de uygun olacagini dusjinuyoruz. 

En onemli hususlardan bir tanesi, organize sanayi bolgelerindeki yatirimcilara yeniden yatinm 
indirimi, vergi ve SSK indirimi uygulanmalidir. Bu konu ilk bakista butceye ek bir yiik gibi algila-
nabilir. Ancak, uretim ve istihdam arttiginda yaratilan katma deger, kamu butcesinden aktarilan mik
tarlan kat kat karsjlayacaktir. Biz, sanayicimizin, esnafimizin isjetmelerinin kapilanna kilit 
vurmamasi, daha fazla insanimizin issiz kalmamasi icin elimizden gelen tedbirlerin bir an once ahn
masi konusunda Hukumetinize her tiirlu destegi vermeye hazinz. Ancak, belirttigim hususlann da ta-
kipgisi olacagiz. 

Kendi ilim Kahramanmaras/ta Hukumetinizin uyguladigi yuksek faiz, dusuk kur politikalan so
nucu birgok fabrika ya kapanmi§ ya da kapanma noktasina gelmistir. Kahramanmara§h sanayici al
digi te§vikleri heba etmemi§tir; kurusu kuru§una yatinma, istihdama d6nii§turmii§tiir. Ancak bugune 
kadar sanayicilerimizin feryatlan duymazhktan gelinmis, organize sanayi bolgemizin sorunlanna 
yeterli ve siiratli gozum bulunmami§tir. 

Bu yasanin getirdigi onemli bir yenilik de, tanma dayah ihtisas organize sanayi bolgesi kurul
masina imkan taninmasidir. Biz bu girisimi de destekliyoruz. 

Tanma dayah ihtisas organize sanayi bolgesi projelerinin ulkemizde daha onceden ornegi bu-
lunmadigindan, dunyada da sinirh sayida uygulamasi oldugundan, segilen pilot projelerin tanma da
yah ihtisas organize sanayi bolgesi olarak hayata gegirilmesi surecinin iyi izlenmesi ve gerekli 
tedbirlerin ahnmasi bir zorunluluk arz etmektedir. Sundan dolayi: Bu pilot projelerin uygulanmasi ve 
gerek hastaliklar yonunden gerekse isletmecilik agisindan goriilebilecek eksiklik ve aksakhklann 
tespit edilmesi ve bu aksakhklann giderilerek ilerideki uygulamalarda bu tur sikintilarla kar§ilasil-
mamasi onemlidir. 

Ayrica, tipki organize sanayi bolgelerinde oldugu gibi, tanma dayah ihtisas organize sanayi bol
gelerinde de yatinm maliyetlerinin yuksek olmasi nedeniyle, yatinmlara devam edilmesi halinde atil 
durumda olan yatinmlarla da karsila§dabilecegi gozden irak tutulmamahdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BA$KAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin lutfen. 

MEHMET AKiF PAKSOY (Devamla) - Tesekkur ederim. 

Biz Milliyetgi Hareket Partisi olarak tanma dayah ihtisas organize sanayi bolgeleri kapsaminda 
hayvancilik konusunda yiirutulen faaliyetlerin pilot projelerinin sonuglannin goriilmesinden sonra 
yeni basvurulann kabul edilmesinde yarar goruyoruz. 

Bu mulahazalarla yasanin biitiin girisimcilerimize hayirh ugurlu olmasi, i§siz insanlarimiza is
tihdam saglamasi dilegiyle konusmama son veriyor, hepinizi saygiyla selamhyorum. (MHP sirala
nndan alkislar) 

BA§KAN - Te§ekkiir ederim Sayin Paksoy. 

Gruplar adina uguncu soz Demokratik Toplum Partisi Sirnak Milletvekili Sayin Sevahir Baym-
dir'a aittir. 

Buyurun Sayin Bayindir. (DTP siralanndan alkislar) 
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DTP GRUBU ADINA SEVAHIR BAYINDIR (Sirnak) - Saym Baskan, degerli milletvekilleri; 
goriisiilmekte olan yasa tasansimn 2'nci maddesi uzerine grubum adina soz almis bulunuyorum. He
pinizi saygiyla selamhyorum. 

Konumuz sanayi ve organize sanayi bolgelerinin olusmasi, onlann sikintilan. Bu konuya gec-
meden once tabii ki sanayile§meyle birlikte insanhk islerini kolayla§tirahm derken, iki gun once ele 
aldigimiz kuresel isinma, sulann kirlenmesi, kurakhk ve benzeri artik dunyanin temel sorunu olan so
runlan da giindemimize aldik ve bunlara kar§i nasil durabiliriz diye buralarda tarti§malar da yaptik. 

Sanayile§mek, dedigimiz gibi insanlar butun icatlanm kendi islerini kolaylastirmak igin yapar-
ken, bir yandan da hayati kendine zehretme, dogayi tahrip etme, hastahklara sebep olma gibi yan et
kilerini ortaya cikarryor ve bu yan etkiler giderek temel bir sorun haline geliyor ve yeniden bu yan 
etkileri nasil ortadan kaldinnz diye dunya hep birlikte bir caba igine girmektedir. 

Bu anlamda, sanayilesme, giderek kendi iginde kurulurken, doga ve insan saghgina zarar ver-
meyen ve bunun igin gerekli tedbirlerin mutlaka ahnmasi gereken gok temel bir durum. Bu anlamda, 
ozellikle bolgemiz... Turkiye'de iste bolgeler arasindaki sanayile§mede buyiik bir dengesizlik yasa-
myor ve bu dengesizligin giderilmesine doniik, su an bolgeler arasi esitsizligi gidermeye doniik, ozel
likle Dogu Anadolu Bolgesi, ig Anadolu ve benzeri geri kalmis, geri birakilmi§, sanayilesmede geg 
kahnmis bolgelerde bu yonlii girisimler var, ama bu girisimleri yaparken, iste kimi fabrikalar kuru
lurken, ornegin gimento fabrikasi, ornegin termik santraller, ornegin giderek, §u anda Turkiye'nin 
giindeminde olan nukleer santraller. Bunlar, yine, sozde insanin uretimde bulunmasi igin enerjiye ih
tiyaci var, aydinlanmaya ihtiyaci var, bu ihtiyaglar iizerine kurulmak istenen mekanizmalar, kuru
luslar, ancak bu kuruluslan kurarken, dunyanin artik vazgegtigi ve hurdaya gevrilmi§ bu sistemlerden, 
bu zihniyetlerden vazgegtigi bir donemde bizlerin siki sikiya bunlara sarilmamiz, gergekten gegmi§e 
kar§i belki hesap vermiyoruz, ama gelecege karsi biiyuk bir sorumluluk altina girmis oluyoruz, yani 
insanhgin gelecegine karsi bir sug pratigi igine girmis oluyoruz. 

Bu nedenle, ozellikle Dogu Anadolu Bolgesi bu anlamda yeni sanayilesjmenin gelistirilmeye 
gahsildigi ve tedbir ahnmadan pek gok kurulusun yapilmaya gahsjldigi bir bolge ve bunun yan etki
leri gok fazla gorulmektedir. Buna ornek olarak §unu da belirtebiliriz: Ornegin Simak'ta, bulundu-
gum ilde termik santral var. Termik santralin atiklan orta yerde insan saghgina zarar veriyor. Gikardigi 
karbondioksit dogaya ve insanhga gok buyuk zarar vermektedir. Yani, tedbiri ahnmadan, insan ve 
doga korunmadan sadece insanlann gunluk ihtiyaglanni gidermek ya da belli kesimlerin sadece para 
kazanmasim amaglayan bir yatinm programinin gok saghkli olmadigim du§iinuyoruz. 

Burada konusmacilar da ifade etti, organize sanayi bolgeleri dunyada ya da ingiltere'de "Orga
nize sanayi parklan" olarak ele ahmyor. Ama Simak'ta kurulmus organize sanayi bolgesini dolasti-
gimda bir park degil, sanki bir virane gibi; yani yeni yapilmi§, cezbeden, altyapisi olusan bir yer 
degil, bir park goruniimunde degil, adeta bir harabe goruniimiinde. 

Bu anlamda, tesvik yapihrken te§vikin dedigimiz gibi bir yandan koruyucu hizmetler boyutuyla 
ele ahnmasi gerekiyor, ote yandan da, orada hizmetin yapilabilmesi igin kosullann olusmasi lazim 
ve bu harabe goriinumundeki ortamda bir de sanayi elektrik, enerjiyle doniiyorsa ve esnaf yeni ta-
sinmis orada, ureticidir ya da hizmet verendir, gunluk is yapamiyor; giinkii gunde dort bes defa, alti 
defa elektrik kesiliyor. Elektrigin kesildigi bir ortamda sanayiden soz etmek mumkun mu? Orada 
iiretimden bahsetmek mumkun mu? Orada kazangtan bahsetmek mumkun mii? Mumkun degil. 
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Yine, daha once de ifade ettik, ulasimin kolay olmasi gerekiyor. Yani, sanayi bolgesine hem hiz
met veren, hizmet alanin kolayca erisebildigi, orada hizmetini karsihkh payla§abildigi, hizmet ahp 
verdigi bir mekanizmaya ddniismesi lazim. Ama ne yazik ki, yine bolgemiz tarihi ipek Yolu'na sahip 
olmasina ragmen, bu ipek Yolu 90k kotii bir durumda ve ulasim surekli aksamakta, trafik kazalanna 
yol acmakta ve bunun da hizh bir sekilde giderilmesi gerekiyor. 

Daha once Ulastirma Bakanligina soru olarak da sorduk. Sorumuz uzerine kismen yol ihaleleri 
yapilmis olsa da 50k yavas ilerliyor ve 90k sinirh bir yerde gahsmalar yapiliyor. Yani, bizim talebi-
miz bir an once bu dezavantajh bolgenin sanayilesmesi, sosyallesmesi, orada saghkh yasam kosul-
lannin olusabilmesi icin, sanayi agisindan elektrik sorununun hizla giderilmesi gerekiyor, yol 
sorunlarinin bir an dnce goziilmesi ve ulasimin erisilebilir bir hale getirilmesi ve kazalara sebebiyet 
vermeden bir pozisyon alinmasi gerekiyor. 

Bir de gdriiniim agisindan... Mesela Sayin Basbakan "Ben de gevreciyim, yol yapiyorum." di
yordu. Yani, gevrecilik yol yapmak degildir ama o gevreye dogru bir diizen vermek igin buyurun Sir
nak'1 gdriin ne kadar gevrecisiniz orada. Yani gevreyi yol yapmakla sinirlandinyorsunuz, orada yollar 
harap. Gelin, o yollan yapin. 

Yine, ilimiz hak ihlalleri agisindan birinci sirada ama hizmet ahmi noktasinda en son sirada. 
Yani bu kadar dezavantajh, bu kadar ugurumlar iginde siz "O bolgeye pozitif aynmcihk yapiyorum, 
diizeltiyorum." diyebilir misiniz? Yani hak ihlalleriyle hizmet birbiriyle orrusmez; hak ihlallerinin ol
dugu yerde hizmet olmaz, hizmet aksar. Dolayisiyla, surekli gatismalann oldugu, telefonlann surekli 
bloke edildigi, insanlann birbiriyle iletisiminin bile kesildigi bir merkezde iletisim hakki yok, ulasim 
hakki yok, bilgi alma hakki ortadan kalkiyor dolayisiyla, erisme hakki ortadan kalkiyor. "Burada 
hangi zihniyetle nasil bir hizmet yapilabilir?" bunu sormak istiyomm burada, huzurlanmzda Sayin 
Bakana, Hukumete ve sizin takdirinize sunmak istiyomm. 

Bu nedenle, eger somnlar dogru temelde ele ahnmak isteniyorsa sadece "iste iki yiiz elliye yakin 
bir organize sanayi bolgesi olusturduk, sayisini artirdik, is yaptik..." Tabii onemli girisimler, bas-
langiglar ama bu sadece bir girisim, bir baslangig ve iste "Ne haliniz varsa gidin, sonrasini siz ken-
diniz cebellesin." derseniz, bu tabii ciddi problem oluyor. 

Esnaf ya da oradaki isletmeci aboneligini yapamayacak dummda giinkii oramn ekonomik ddn-
giisunu saglayan Habur Sinir Kapisi islemiyor. insanlar gelip ceza gibi yirmi bes gun oralarda kuy-
mklarda bekliyor ya da gidip Irak sininnda otellerde kahyor. Giinliik kazanci 700 ise, bunun biiyiik 
bir bolumiinii, yani toplam kazancin biiyiik bolumiinii orada bireysel olarak harcamak zomnda kah
yor; magduriyeti, yasadigi zorluk da cabasi. Butiin bunlar, kar edecegine, yasadigi eziyet de ona eks-
tra zarar olarak onun hanesine yazilmis oluyor. Bunu yapmaya hakkimiz var midir? Rusya'yla sinir 
kapisinda ticaret problemi yasandiginda biz sunu diyebiliyomz: "Oradaki insanlarimizin islerini hiz-
landinn, iste zorluk yasamasinlar, ticaret de aksamasin." Siz kapilan kapatiyorsunuz, ticaret aksiyor, 
esnaf is yapamiyor. Paramn ddnmedigi bir yerde organize sanayi kursamz ne olacak yani ne done-
cek orada? Bir iskelet kurmus oluyorsunuz. Goriiniiste orada bir yer, gitmesek de gormesek de "Orasi 
iste Sirnak Organize Sanayi Bolgesidir." tammimn dtesinde bir yere vanr mi? Hayir. Yani kendim git-
tim, gezdim, gdrdiim. ihaleler zamaninda herkes gok rahathkla ilgileniyor. Bu ihaleyi soyle daha iyi 
yapsak, su mekanda yapsak, su olsak ama ondan sonra sen ne somn yasiyorsun, hizmette bir aksama 
var mi, bunu nasil giderebiliriz, TEK niye keyfi olarak elektrigi kesiyor, TEK niye aboneligi bagla-
miyor, niye diyelim elektrik hatlanndaki kesintiyi ortadan kaldirmiyor, niye yiikselticiler yapilmryor, 
bunun hesabim karsihkh sormak yok ama ihale kagit uzerinde yapilmistir, insaat kumlmustur, derme 
gatma insaatlar ve insanlar orada hizmet vermeye baslarken de somn yasiyor. 
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Yine diger bir sorun, sadece insaat iskeleti kurulsun diye tesvik verilmis ama organize sanayi bol
gesi sehrin disinda. Ula§imi olmasi gerekiyor, bulundugu yerde lokantasimn olmasi gerekiyor, hiz
metlerini sunabilecegi, hizmet alabilecegi bir ortam olmasi, sosyal ortam olmasi lazim ama bu sosyal 
mekanlarin kurulmasi liiks goriilmus; dolayisiyla orada insanlar yemek igmekten de imtina etmis olu-
yorlar, kosullan da elvermiyor kendilerince yapsinlar. "Mesela insaat kurumu igin proje yapihrken bu 
sosyal yasam alanlan igin de neden ekstra tesvik verilmedi? Bunlar yapilsaydi biz de gerisin geri, nasil 
ki insaati kurmak igin, binayi kurmak igin borglandiysak o hizmetlerin ahmi igin de borglamrdik..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum. 
Buyurun, tamamlayin. 

SEVAHIR BAYINDIR (Devamla) - ".. .Boylece biz tesviki komple almis olurduk ve hizmeti-
mizi karsihkh aksatmadan yuriitmiis olurduk." diyorlardi. Yani gevre toz duman iginde. Dedigim 
gibi belki ingiltere'de, baska yerde "organize sanayi parklan" denmistir. Ama ben Sayin Bakam-
mizdan rica ediyorum -eger dinliyorsa, mesgul degilse- lutfen gidip izlemesini istiyorum. Acaba "or
ganize sanayi parklan" midir yoksa "harabeleri" midir diye bilgilerine sunmak istiyomm. 

Tesekkiir ediyomm. (DTP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Bayindir. 

Gruplar adina konusmalar tamamlanmistir. 

Sahislar adina ilk soz Tekirdag Milletvekili Sayin Kemalettin Nalci'ya aittir. 

Buyurun Sayin Nalci. (MHP siralanndan alkislar) 

Siireniz bes dakika. 
KEMALETTiN NALCI (Tekirdag) - Saym Baskan, degerli milletvekilleri; sdzlerime basla-

madan once, bugiin Hakkari Cukurca'da sehit edilen askerlerimize Allah'tan rahmet ve kederli aile
lerine bassaghgi diliyomm. Halen Aktiitun'deki ve Diyarbakir'daki acilar igimizdeyken boyle hain 
saldinlarin arka arkaya gelmesi bizi gok derinden yarahyor ve bunlan siddetle kinadigimizi buradan 
belirtmek istiyomm. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; "organize sanayi" dendigi zaman, Kanun'unda, 4562 sa
yih Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu'nda OSB'lerin tarifi soyle yapilmaktadir: "Sanayinin uygun 
goriilen alanlarda yapilanmasini saglamak, kentlesmeyi yonlendirmek, gevre sorunlanni onlemek, 
bilgi ve bilisim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi tiirlerinin belirli bir plan dahilinde yer-
lestirilmeleri ve gelistirilmeleri amaciyla, sinirlan tasdikli arazi (...) ve teknoparklar ile donatihp 
planh bir sekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi igin tahsis edilmesiyle olusturulan ve bu Kanun 
hukiimlerine gore isletilen mal ve hizmet uretim bolgelerini..." 

Sayin milletvekilleri, ben azicik size bu sanayi bolgesi OSB'lerin bu kanunla birlikte belli ama 
sanayiciye bir sey getirmeden sadece yeniden yapilacak veya yonetimiyle ilgili hususlan gundeme 
getiriyomm, ama biz bu kanuna karsi degiliz, eksiklikleriyle birlikte destekliyomz. 

Ben, benim bdlgemden ornek vermek istiyomm. Bugun Tekirdag, ne yazik ki sanayinin gelme-
sinden memnun degil. Neden sanayinin gelmesinden memnun degil diyeceksiniz. Organize sanayi 
bolgesi olarak, iki organize sanayi bolgesiyle birlikte su anda tam faaliyete gegmemis dort organize 
sanayi bolgemiz var. Bunlar: Malkara, Hayrabolu, Corlu Organize Deri Sanayi Bolgesi ve Cerkezkdy. 
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Bunun yaninda, Velikoy, Corlu Velimese, Karaagag Sanayi Bolgeleri de mevcut. Bu sanayi bolgele-
rine baktigimiz zaman 2.500 sanayi kurulusunun ancak 680 tanesi organize sanayi bolgeleri icinde. 
Bu ne demektir? Tekirdag, istanbul'un arka bahcesi olarak kullanihp, OSB'ler, organize sanayi bol
geleriyle birlikte belediyelerin diizensiz, gelisjgiizel kurmus olduklan sanayi bolgelerinin faaliyet 
gosterdigi bir ticaret bolgesidir. 

Sayin milletvekilleri, biz bu sanayi bolgelerinin OSB gibi olmasa bile mevcut kanunlar dahilinde 
zapturapt altina ahnmasini istiyoruz. Bu nedir? Bakin, dun de burada konu§tuk, gegen hafta da ko-
nu§tuk Ergene problemini. Ergene probleminin en buyuk meselesi, bu sanayi bolgelerinde atilan atik
lann bu suyu kirletmesi. Bu su kirlendigi zaman ne oluyor? Tekirdag'da tanm mahvoluyor. Sanayi ve 
Ticaret Bakanhgi -dogrudur Sayin Bakanimiz da burada- sanayiyi orada gelistirelim derken, ticareti 
olduriiyor. Bugiin Genel Ba§kanim da Trakya'ya geldigi zaman, herkesten her durdugumuz yerde duy-
mu§ oldugumuz tek §ey, Ergene, Ergene'nin kirliligi. Ama burada bakiyoruz Gevre Bakanhgi da bir 
§ey yapmiyor. Sanayi ve Ticaret Bakanhgi: "Yetkim dahilinde degil, yapilacak bir §ey yok." Peki, 
bunu yapacak olan kimler? Bugun biz bunlan buralarda cozemedigimiz siirece, bizim gegen hafta 
yapmis oldugumuz veya kuresel isinmayla, surdurulebilir su enerjisiyle, su kaynaklanyla ilgili yap
mis oldugumuz gahsmalann hepsi bosa... Bu kursude ben ozellikle altini gizmek istiyorum. Burada 
su sonug gikiyor: Bir on be§ sene daha Ergene'ye higbir sey yapilamayacak anlamindadir. Biz birbi
rimizi kandirmayahm. Burada sanayi bolgeleriyle ilgili bir sey yapamiyorsak, bunlan belediyelerin tak-
dirine birakiyorsak ve sadece organize sanayi bolgeleriyle ilgili gah§malanmizi gotiireceksek, bunlarla 
ilgili herhangi bir kanun yaptinmimiz yoksa Ergene igin de yapacagimiz higbir §ey yoktur. Burada hal
kin oniine gikip da Ergene igin §unu yapacagiz veya diger sanayi bolgeleri igin, su kaynaklan igin, Sa
panca igin sunu yapacagiz, oteki taraf igin sunu, bunlar igin sunlan yapacagiz dememiz dogru degil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BA$KAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin lutfen. 
KEMALETTIN NALCI (Devamla) - Sag olun Sayin Baskamm. 
Samimi olmamiz lazim. Bunun igin, ilk once mevcut sanayi bdlgelerini zapturapt altina alma-

miz lazim, belediyelerin yetkisinden gikartmamiz lazim. Bunlan, yeni kurulacaklari biz Bakanhgin 
iznine tabi tutmadigimiz zaman ve gerekli te§vikleri Sanayi ve Ticaret Bakanhgi tarafindan almadi-
gimiz siirece bu isi gozemeyiz saygideger milletvekilleri. 

Ben bir konuya daha deginmek istiyorum. Bu kanun sadece organize sanayinin kurulmasiyla 
ilgili, fakat bu kadar zamlarla, bu kadar -en son gelen- krizlerle beli biikiilmu§ sanayiciye higbir sey 
getirmiyor. Sanayici gok zor durumda. Sayin bakanlarimizin, Enerji Bakamrmzin Cerkezkoy'e gelip 
de iki yildir agik bulunan elektrik ddnu§iim santralini agmasiyla hizmet olmuyor. Onu zaten ozel 
tesebbiis yapmistir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
KEMALETTIN NALCI (Devamla) - Oranin problemleriyle, dogal gazlanm... Burada yiizde 3 

primlerini yiizde 1 'e dusiirmekle de bu sorunlar gdzulmiiyor. Ciddi bir galisma gerektiriyor. 
Bu duygu ve diisuncelerle hepinizi saygiyla selamhyorum. (MHP siralanndan alkisjar) 
BA$KAN - Te§ekkiir ederim Sayin Nalci. 
Sahislan adina ikinci soz Gaziantep Milletvekili Sayin Ibrahim Halil Mazicioglu'nda. 
Buyurun. (AK PARTI siralanndan alkisjar) 
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HALIL MAZICIOGLU (Gaziantep) - Sayin Baskamm, degerli milletvekillerim; 222 sira sayih 
Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi'nin 2'nci mad
desi uzerinde sahsim adina soz almis bulunuyorum. Hepinizi saygilanmla selamhyorum. 

Degerli arkadaslar, herkesin bildigi gibi, ulkemizde sanayinin gelismesinde en onemli rollerden 
birini organize sanayi bolgeleri ustlenmektedir. Organize sanayi bolgelerimizin kurulus sayilan 255'e 
ulasmi§tir. Ulkemizde 1960'h yillardan itibaren baslayan OSB uygulamalanna AK PARTI iktidan 
doneminde buyiik bir onem verilmistir. Hukumetimiz doneminde OSB'lerin sorunlan ele ahnmis, 
pratikte OSB'lerle ilgili olusan aksakhklann ve sorunlarin ortadan kaldinlmasi yonunde gerekli mev
zuat duzenleme gahsmalanna agirhk verilmistir. 

Degerli milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanligimizca bugune kadar hizmete sunulan 107 
adet OSB projesinde 46.250 adet isletme yer almakta olup, 747.314 kisiye is imkam saglanmistir. 

Yine, OSB baslangig odeneginden bahsedecek olursak, bu rakam, 2008 yih iginde saglanan 
yiizde 78'lik ek odenek ile toplam 118 milyon 410 bin YTL'ye ulasmistir. Soz konusu odenek kap
saminda 100 OSB projesinin altyapi faaliyetleri yurutiilmektedir. 

Yine, insallah bu yil sonuna kadar da 15 adet OSB tamamlanarak ulkemizin ve iilkemiz sana-
yicisinin hizmetine gururla sunulacaktir. Tamamlanacak olan bu projelerden biri de, tesvik kapsa
mmdaki illerde yer alan Nizip OSB'dir. 

Te?vik kapsaminda bulunan illerdeki OSB'lerde yatinmcilara bedelsiz arsa tahsisi uygulamalan 
da OSB'lerle ilgili yapilan diizenlemelere ornek olarak gdsterilebilinir. 

OSB'lerle ilgili baska bir imkan olarak da: Yatinm yapmak isteyen ancak arsa alma ve sermaye 
ydniinden sikinti geken isletmelere kiraci olarak da faaliyette bulunmalanmn imkam saglanmasi gds
terilebilinir. 

Degerli milletvekilleri, uzerinde konustugumuz maddeyle de 4562 sayih Kanun'un 4'iincii mad
desinde degisiklige gidilmistir. 3194 sayih imar Kanunu ile 4562 sayih Kanun'da yer alan ve farkh 
tammlar igeren "mevzi" ibaresi tereddiide yol agmaktadir. Bu, tereddiidiin ortadan kalkmasi ve ka
nunlar arasi dil birliginin saglanmasi amaciyla metinden gikanlmistir. 

Aynca, ildeki mevcudiyet durumuna gore, OSB kurulmasi ongoriilen yerde varsa sanayi odasi, 
yoksa ticaret ve sanayi odasi, o da yoksa ticaret odasindan en az birinin kurucular arasinda yer almasi, 
yerel kaynaklann harekete gegirilmesi konusunda sanayici, demek ve kooperatiflerine nazaran daha 
iyi bir sekilde orgiitlenmis olmalan nedeniyle zorunlu hale getirilmistir. 

Degerli arkadaslar, uzerinde konustugumuz bu kanun degisikliginin yapilmasiyla OSB'lerin so
runlarinin goziimlenmesine hepimizin katkilan olacaktir. Bundan once yapilanlar gibi, bundan sonra 
da Hukumetimiz ulkemiz sanayicisinin hizmetinde olacaktir. 

Sozlerime burada son verirken, tasannin hazirlanmasinda emegi gegen herkese tesekkurlerimi 
sunuyorum. 

Kanun tasansinm ulkemize ve ulkemiz sanayicisine hayirh olmasini diler, saygilanmi sunanm. 
(AK PARTi siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Mazicioglu. 

Madde uzerinde soru-cevap islemine gegiyoruz. 

Saym Cakir... 
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OSMAN CAKIR (Samsun) - Sayin Bakan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasindan almis oldugumuz 
bir yazida, Samsun Yem Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, Samsun Gelemen Agirhk ve Boyut Kontrol is-
tasyonunda kantann bozuk olmasindan kaynaklanan tartim sonrasi, firmalanna ait kamyonlannin fazla 
yiikii nedeniyle idari para cezasma carptinldiklanni Odaya bildirmi§ler ve Oda da magduriyetin gideril
mesi icin konuyu Samsun Valiligine aktarmis ve aynca bir de bu kantann fazla tarttigi konusunda -1.200 
kilogram her tartimda- noter tespit tutanagi hazirlamis, bize gdndermisjer. Samsun Gelemen Agirhk ve 
Boyut Kontrol istasyonunda bulunan bozuk kantann onanlmasi ve bu siire zarfinda gerekli tedbirlerin 
alinarak Samsun ve iilke ekonomisine katki saglayan Samsun ticaret sanayi odalannin magduriyetleri-
nin giderilmesi hususunda gerekli girisimleri yapacaginizi umuyor, saygilar sunuyorum. 

BASKAN - Sayin Sakik, buyurun. 

SIRRI SAKIK (Mus) _ Sayin Baskan, tesekkiir ediyorum. 

Ben de Sayin Bakanimiza Mus'la ilgili bir iki soru sormak istiyorum. Sayin Bakanimiz da Muslu. 

Simdi, 90k yakin bir tarihte Mus Organize Sanayisini ben de ziyaret ettim, ama, gegmiste siya-
siler kendilerine yakin bulduklari yerde boyle bir alan agmislar. Otuz kilometre Mus 'tan uzak. Orada 
bir iki isyerinin disinda isyeri yok. Elektrigi yok, suyu yok, yolu yok. Bu konuda Sayin Bakanimiz 
ne diisiiniiyor? Cunkii, sanayinin ile katkisi sifir noktada, bir bu. 

ikincisi, Mus 'ta bir seker fabrikamiz var. Mus Turkiye'nin en yoksul illerinden biri ve Muslu-
lann su anda tek gegim kaynagi Mus Seker Fabrikasi. Bu da dzellestirme programi igerisinde. Bu 
ozellestirilirse, emin olun ki, Mus 'un yoksullugu kat be kat artacak. ikincisi, Mus 'ta bu seker fabri-
kasinda gahsan gegici isgiler var. Yilda sadece dort ay gahsabiliyorlar, onun disinda gahsma sanslan 
yok ve bu insanlar magdur. Bu insanlann magduriyetini giderelim hep birlikte. Ben eminim, sadece 
Musla ilgili degil, ama, Turkiye'nin dort bir yaninda seker fabrikalannda gahsan isgilerin buyiik bir 
gogunlugu bu magduriyet igerisinde. Bunlann magduriyetini Hiikumet olarak giderirseniz, biz de, bu 
ulkenin vatandaslan olarak size tesekkiir eder ve dua ederiz. 

Tesekkiir ediyorum. 

BASKAN - Sayin Tankut... 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayin Baskan, tesekkur ediyorum. 

Sayin Bakanim, kuresel ekonomik krizin her kesimi, ozellikle de zaten gok zor durumda olan 
kiigiik ve orta olgekteki imalatgi ve sanayicilerimizi gok zor bir duruma dusiirecegi veya dusurdiigii 
hepimizin oldugu gibi zannediyorum sizin de malumlarinizdir. Bu sikintih tablo karsisinda soz konusu 
sanayicilerimize suni bir teneffus anlamina gelecek olan ve daha once de organize sanayi bolgelerinde 
var olan yuzde 5 veya yiizde 10 iskontolu elektrik kullandinlmasi soz konusu olabilir mi? Bu uygu-
lamayla ilgili olarak Sanayi Bakanligi olarak Hukumetinizi ve ilgili kurumlan ikna edebilir misiniz? 

Tesekkiir ediyorum. 

BASKAN - Sayin Bakan... 

SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Sayin Baskan, 
degerli milletvekilleri; tesekkur ediyorum verilen gdriislere, sorulan sorulara. 

Efendim, oncelikle sunu ifade edeyim: Degerli konusmacilann bir kisminca da ifade edildi, ashnda 
ben daha once de ifade etmi$tim ancak yeterince iyi ifade etmedigimi tahmin ederek bir kez daha soyle
mek istiyorum. Mevcut Organize Sanayi Bolgesi Kanunu, yonetmelikler, organize sanayi bolgesinde tah
sis almis ve projesini vermis bir isletme sahibinin iki yil iginde iiretime gegmesini kesin bir sekilde emreder. 
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Iki yil iginde uretime gegmedigi takdirde organize sanayi bolgesinin yonetim kurulu, miite§ebbis ku
rulu, her neyse, o araziyi sanayiciye 6demi§ oldugu bedel uzerinden geri ahp bir ba§ka sanayiciye tah
sis etmekle mukelleftir ve bununla ilgili de zaten Bakanhgimizda gok siki bir denetim baslattim goreve 
gelir gelmez biitiin organize sanayi bolgelerimde. Ozellikle tesvik kapsamina giren bedelsiz arsa tah
sisi yapilanlar igin bu gok daha buyuk onem tasiyordu. Oralarda da birgok bolgede iptaller yapihrken 
birgogunda da yapilmis olan denetimler sonucunda Bakanlik tarafindan verilen talimatm yerine geti-
rilmesini arkadaslanmiz takip ediyor. Onlar yasal siiresi igerisinde devam ediyor. 

Sanayi odalanmn kurulu§unda... Ben yirmi yedi yd sanayi odasi uyeligi yaptim, on iki yd bas
kanhk yaptim. Bu 5174 sayih Kanun'un da... Ben de -kanun yapihrken- Odalar Birliginde Ba§kan 
Yardimcisrydim. Sanayi odalanmn kurulmasi noktasinda higbir sjkayet bugune kadar bana gelmedi. 
Ben camiayi da gok yakin tanirim, hangi ilde hangi oda var, ba§kani kimdir, ezbere bilirim isimle-
rini. Ama kanunla belirtilmistir: 5174 sayih Kanun'da bir odanin kurulmasi igin veya sanayi odasi 
kurulup aynlmasi igin ne kadarhk bir uye sayisina sahip olmasi gerektigi ve prosedur bellidir. Bunu 
da ifade edeyim: Bin sanayici bir araya gelir ba§vuru yaparsa, Odalar ve Borsalar Birligi, sonra Ba
kanlik o ilde sanayi odasi kurulmasina yardimci olabilir. 

Efendim, §irnak'a gelince. Tabii ki ben de bir Dogu Anadolulu olarak sunu ozellikle ifade ede
yim: Evet, bolgeler arasi geli§mislik farkimn mutlaka kaidinimasi noktasinda zaten Hiikumetimizin 
gok onemli gah§malari var. Yeni yapmi§ oldugumuz Girisjmci Bilgi Sistemini -biraz ewe l ifade et-
mi§tim- ve sanayi stratejisini ekim ayi sonuna kadar bitiriyoruz. Bir taraftan Girisjmci Bilgi Sistemi, 
yani eski adiyla "sanayi envanteri" dedigimiz gahsma hakikaten cumhuriyet tarihinde bir ilktir benim 
agimdan da, Hukumetimiz agisindan da. Turkiye agisindan son derece onemli yeni bir gah§madir, ilk 
defa yapilan bir gahsmadir. Bunun uzerine teisvik sistemi -Sayin Basbakanimizin da her firsatta ifade 
ettigi gibi- sektorel, bolgesel ve proje bazh olacaktir. Bu noktada hangi sektorlerimizde uluslararasi 
rekabet guciine sahip oldugumuz gdriilecek ve diger taraftan bolgeler yapihrken o bolgelerde hangi 
yatinmlann yapilmasi, desteklenmesi, o bolgelerin lojistik yapisi, mesleki egitim ve diger taraftan 
uriinun hammaddesinin temini veya sevkiyati goz dnune ahnarak, ilgili bakanlik, Hazine Miistesar
hginin bagh oldugu bakanligimiz, te§vik politikasini, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna getirilecek 
ve orada tespit edilecektir. Bolgesel te§vik yapihrken, bir, bu anlamda, ikincisi de, bolgeler arasi ge-
lismislik farkim ortadan kaldiracak bir bolgesel tesvik olacaktir. Dolayisiyla, tabii ki ozellikle sana
yinin, uretimin, yatinmin gitmedigi bolgelere gok daha oncelikli, gok daha dzellikli bir tesvik 
politikasi uygulanmasi bir kere dogrudur. Yani ben de sanayici olarak hep ayni kanaatteydim ki, Hu
kumetimiz de zaten bunu gok net bir sekilde ifade etmi§tir. 

Sirnak Organize Sanayi Bolgesi, 50 hektar biiyukliigunde, bu yd sonu itibanyla altyapisi, yani 
yol, igme suyu, kanalizasyon ve elektrik §ebekesi tamamiyla tamamlaniyor, sanayicilerin de hizme-
tine agihyor. Sayin Vekilimin gormiis oldugu anda belki de bir hafriyat gahsmasi oldugu igin belki 
harabe seklinde degerlendirmis olabilir. Ama §unu ifade edeyim: Organize sanayi bolgelerimizin 
biitiin altyapisi, yollan belli standartlarda, yani yorenin yoresel fiziki tabiat §artlan dikkate alinarak 
hazirlamyor. Parke taslan -ki, fotograflarim ashnda arkadasjardan istedim, belki getirirler hep bera
ber de gorebiliriz diye- ne olursa olsun bu yd sonu itibariyle bitirilecek ve Sirnak OSB'nin bu yd sonu 
itibariyle bitmesi igin ilave odenek de aktardik yani onu da gonderdik ve bu yil sonu itibariyle yirmi 
dort adet gesitli biiyuklukteki bir parselden olusan Sirnak Organize Sanayi Bolgesi yatirimcilanmi-
zin girmesiyle beraber, yd sonunda yapilacak olan yeni tesvik sistemiyle, insallah, oradaki biitiin par-
seller birer uretim merkezi haline gelebilecektir. 

- 5 0 3 -



T B M M B : 7 16 . 1 0 . 2 0 0 8 O : 2 

Daha ewel konusulmustu ama tekrar ifade ediyorum: Yine, Cevre Kanunu'nda antma tesisle
rinde enerjiyle ilgili yapilacak olan siibvansiyon 2872 sayih Kanun'da 90k net bir sekilde belirtil-
mistir. Simdi, ilgili bakanhk bununla ilgili yonetmelik hazirhyor, teblig hazirhyor. Bakanlar Kuruluna 
getirecek ve kullanmis oldugu enerjinin, daha ewel de belirttigim gibi, yuzde 50'sine kadar bir in-
dirim uygulanmasi soz konusu olabilecektir. 

Bunun yam sira... 
BASKAN - Zamaniniz da doldu. 
SANAYI VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Doldu mu 

efendim? 
BASKAN - Evet. 
Toparlarsaniz... 
SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Peki. 
Soyle ifade edeyim: Elektrikte indirim yapilmasi noktasi... Elektrik ve dogal gazin biliyorsunuz 

artik serbest piyasa tarafindan fiyatlan belirleniyor ve 1 Temmuzda elektrik de serbest piyasada be-
lirlenmeye baslandi. Bu noktada herhangi bir §ey §u anda gdzukmiiyor. 

Evet, Mus'la ilgili bir konuya gelince: Ger9ekten, organize sanayi bolgesinin yer se9imi bundan 
on yil once son derece yanhs yapilmis, 24-25 kilometre sehrin disinda bir yere yapilmi§. Ama §u 
anda bolgede insaata ge9en ve tahsis almi§ olan yatinmcilar var. Yine tesvik politikasiyla beraber, zan-
nediyorum ki orada da toplam elli alti parselden olu§an parsellere de yatinmlar yapacak. 

Ancak tekrar ifade ediyorum: On yil once yapilan, son derece yanhs, hatah bir yer se9imi so
nucunda olmu§tur. 

Samsun'la ilgili konuya gelince: Konuyu hemen haber ahr almaz, Sayin Osman Cakir'in sormus 
oldugu soruyla ilgili olarak ilgili arkadaslara talimatimizi verdik. ilgili genel mudurlugumuz konuyla 
ilgili 9ahsmasim yapiyor. 

Tesekkur ediyorum. 
Tam zamaninda bitirdim Sayin Baskamm. 
BASKAN - O bir kere daha oldu da iki dakika ge9ti. Size tolerans taniyorum eski dost olarak. 
SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Peki, oziir 

diliyorum. 
BASKAN - Estagfurullah... Hi9 yapmadigim §ey. 
SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Tesekkur ede

rim, sag olun. 
BASKAN -Cok tesekkur ederim. 
Madde uzerinde bir onerge vardir, okutuyorum: 

Gdriisiilmekte olan 222 sira sayih "Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi 
Hakkinda Kanun Tasarisi"mn 9er9eve 2 nci maddesinin 4562 sayih Kanunun 4 iincu maddesinin do-
kuzuncu fikrasini degistiren ikinci fikrasinin asagidaki sekilde degistirihnesini arz ve teklif ederiz. 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 

Mehmet Ali Susam 
izmir 

Sevket Kose 
Adiyaman 

Hulusi Guvel 
Adana 

Ferit Mevliit Aslanoglu 
Malatya 

Sel9uk Ayhan 
izmir 
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"OSB; kurulacak yerde il ozel idaresinin, OSB'nin icinde bulunacagi il, ilge veya belde beledi
yesinin, biiyiik sehirlerde aynca buyuksehir belediyesinin, sanayi odasinin, ticaret ve sanayi odasi-
nm veya ticaret odasinin yahut sanayici dernek veya kooperatiflerinin, biri veya daha fazlasinin 
temsilcilerince imzah ve valinin olumlu gdriisunu muhtevi kurulus protokolunun Bakanhkca onay-
lanmasiyla tiizel kisilik kazanir. OSB kurulu§una istirak edecek sanayici dernek veya kooperatifle-
rinde aranacak nitelikler Bakanhkga belirlenir." 

BASKAN - Komisyon onergeye katihyor mu? 

SANAYI, TICARET, ENERJI, TABli KAYNAKLAR, BILGI VE TEKNOLOJi KOMISYONU 
BA?KAN VEKiLI HASAN ANGl (Konya) - Katilmiyoruz Sayin Baskamm. 

BASKAN - Hukumet katihyor mu? 

SANAYI VE TICARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara)- Katilmiyoruz 
Sayin Baskamm. 

FERiT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Saym Bakamm, Bakanhga yetki veriyor. Daha ne 
istiyorsunuz? 

BASKAN - Buyurun Sayin Susam. 

MEHMET ALi SUSAM (izmir) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 222 sayih Organize 
Sanayi Bolgeleri Kanunu'yla ilgili vermis oldugumuz degisiklik onergesine ashnda Komisyon ve 
Hiikumetin katilmamasini anlamak gergekten gok dusunduriicu bir olay. Eski halini korumaya yonelik 
bir onerge bizim verdigimiz. Organize sanayi bolgelerinin kurulusuyla ilgili olarak sadece yoredeki 
sanayi odasi, ticaret odasi, sanayi ve ticaret odalanyla sinirh natulan bir degisiklik yapti komisyonda 
Hukumet ve iktidar partisi. Buna gerekge olarak da diger bugune kadar kurulmus olan birgok mes
lek teskilatlanmn, vakif veya dernek veya kooperatif aracihgiyla kurmus oldugu organize sanayi bol
gelerinde goriilen eksiklikleri gostererek bunlan yapti. 

Degerli arkadaslar, eger ozgurlugii, katihmcihgi, demokrasiyi agzimzdan dusiirmuyorsaniz, 
bunu hayatin her alaninda uygulayacaksimz. Simdi, Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu'nda, sadece 
kamu kurumu niteligindeki meslek odalanmn goriisuyle sinirh tutmak dogru mudur? Bugiin onlann 
disinda sivil toplum hareketinin Turkiye'de geli§tigini, birgok mesleki federasyon, sivil toplum or
gutu, KONFED, TUSIAD, MUSiAD dahil bir siirii sivil toplum hareketinin oldugunu, hatta onun ote
sinde, bazi ihtisas alanlanndaki meslek ve sanat erbabinin kendisi igin kurmus olduklan belirli dernek 
ve vakiflar aracihgiyla organize sanayi bolgesi kurma girisimini neden elinden ahrsiniz? Bu kadar, 
katihmcihgin gerekli oldugunu savundugumuz bugiinde Avrupa Birligi normlanna uymayi kendimize 
ilke edinirken, sivil toplum inisiyatifinin one gikmasini tesvik ettigimiz bu donemde bir sivil toplum 
orgutlenmesi olan bu tiir kooperatif, dernek, vakiflann neden kurulmasi konusunda bir kisitlayici 
noktada olur, sadece kamu kurumu niteligindeki meslek odalanyla organize sanayi bolgelerinin ku-
rulmasim simrlanz? 

Burada dogacak hatalan gidermenin yolu agiktir. Bir yonetmelik gikartir Bakanlik, bu tiir kuru
luslann niteligini belirler, kurulus igin gerekli olan evraklanm belirler ve yapar. Bugun kurulmus 
gok basanh organize sanayiler vardir. Odalar, borsalar ve kamu kurumu niteligindeki kurumlar di-
Sinda kurulmus gok onemli galismalar yapmis organize sanayiler vardir, Sayin Bakan da bunu gok 
yakindan bilir. Ankara'da vardir, diger kentlerde vardir. Neden bunlann bu, ucuza getirdigi, kendi ih
tisas alanlarinda organize sanayi bolgesi kurmak igin kendi uyeleriyle bir araya geldikleri organize 
sanayi girisimlerinin oniine gegilir. Bunu anlamak mumkun degildir. 
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Degerli arkadaslanm, bizim bu onerimiz gergekten gok katihmci, sivil inisiyatifi tesvik eden ve 
Turkiye'deki demokratik talepleri goze alan bir onergedir. Bunun yerine, sadece kamu kurumu nite
ligindeki meslek odalanyla sinirh bir anlayis dogru degildir. Bu anlamiyla Yiice Meclisin bu oner
gemiz konusunda onergemize destek vermesini, parti grubu anlayi§indan gikarak, gergekten hakh 
bir gerekgenin yerine getirilmesi igin desteklerini beklemekteyiz. 

Bu konuda, sorularda sordugum ama Sayin Bakammdan net cevap alamadigim iki tane ?eyi sdy
lemek istiyorum. Az once "ikincisine cevap verdim" dedi. "Elektrik ve dogal gaz artik ozellestiril-
misjir. Onun igin, bu konuda bir §ey yapamryoruz, tesvik veremiyoruz sanayiciye, imalatgiya." Bunun 
yolu vardir Sayin Bakamm. Bunun yolu nedir? Bunun yolu, onun OTV'sini devlet oder. Vergi iadesi 
§eklinde OTV'yi devlete, onun kullanmis oldugu elektrik, dogal gazi siz ona geri verirsiniz. 

Ikinci sordugum soru, esnaf ve sanatkardan imalatgi olan esnafa KOSGEB kanahyla 5 bin tane 
kredi kullandirdik. Te§ekkur ettim ama ikili bir yapida te§ekkur ediyomm. 

Bir: Kag kisjye kullandirdimz? Bunun sayisini bana soyleyin gunkii bu kullanimda gok ciddi 
zorluklar var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin lutfen. 
MEHMET ALi SUSAM (Devamla) - Bakanlik burada ne yapti? Sadece bazi bankalarla anla-

sarak, dort tane bankayla anla§arak dedi ki: "Onlann faizini ben odeyecegim anlastigi faiz oranindan." 
Ama bankaya gidiyor muracaat eden kisj, banka onun bilangosunu yeterli bulmuyor, teminatini ye
terli bulmuyor, ba?ka noktalanni yeterli bulmuyor, kredi vermiyor. Gergekle§en rakami, banka banka 
bunlarin agiklanmasi lazim. 

ikincisi: Degerli arkadasjar, milyonlarca insan igerisinde sadece 5 bin kisiye kredilerinin faizini 
kar§ilayabilmek, bu yangini sondiirmekte bir kovayla suyla gitmekten baska bir §ey degildir. Yangin 
buyuktur. Bu yangina uygun plasman, bu yangina uygun kredi agdmah ve piyasadaki bu talep dik
kate ahnmahdir. 

Te§ekkiir ediyomm. (CHP siralanndan alkislar) 
BA$KAN - Tesekkur ederim Sayin Susam. 
Onergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Onerge kabul edilme-

misjir. 
Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmi$tir. 
Birlesime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.48 
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U C U N C U O T U R U M 

A c i l m a Saat i : 16.14 

B A S K A N : Baskan Vek i l i M e r a l A K S E N E R 

K A T i P U Y E L E R : C a n a n C A N D E M I R C E L I K (Bursa) , F a t m a S A L M A N K O T A N (Agr i ) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyuk Millet Meclisinin 7'nci Birlesiminin Uciincii 
Oturumunu aciyorum. 

222 sira sayili Kanun Tasansi'nin goriismelerine devam edecegiz. 

Komisyon ve Hiikumet burada. 

Tasannin 3 'iincii maddesini okutuyorum: 

MADDE 3- 4562 sayili Kanunun 15 inci maddesinin uguncu fikrasi asagidaki sekilde degis-ti-
rilmis ve maddeye asagidaki fikra eklenmistir. 

"OSB'ce teminat olarak gosterilen ve bu nedenle satisina karar verilen veya katilimcilann bor-
cundan dolayi satisina karar verilen tasinmazlarin icra yoluyla satisi halinde; Bakanhk ve OSB ala
caklannm oncelikle odenmesi kosuiuyla, bolgenin kurulus protokoliinde ongoriilen niteliklere sahip 
ahcilara veya kredi alacakhsi kurulusa satis yapilabilir. Satis ilanlannda kuru-lus protokoliinde yer 
alan katilimci niteliklerine de yer verilir." 

"Tasinmazlarin kredi alacakhsi kurulusa satilmasi halinde, kredi alacakhsi kurulus, satin aldigi ta-
Sinmazi sadece bolgenin kurulus protokoliinde ongoriilen niteliklere sahip gercek veya tiizel kisilere en 
gee iki yil igerisinde satmak veya ayni nitelikteki gercek veya tiizel kisilere kiraya vermek zorundadir." 

BASKAN - Madde uzerinde gruplar adina ilk soz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Malatya 
Milletvekili Sayin Ferit Mevliit Aslanoglu'na aittir. 

Buyurun. (CHP siralanndan alkislar) 

CHP GRUBU ADINA FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Sayin Baskan, cok de
gerli milletvekilleri; hepinize saygilar sunuyorum. 

Sayin Bakanim, esnafin, tiiccann, sanayicinin ve tuketicinin Bakani sizsiniz. Yani ashnda isiniz zor, 
esnafa sahip cikacaksiniz, tiiccara sahip cikacaksiniz, sanayiciye sahip cikacaksiniz, tuketiciye sahip ci-
kacaksiniz ama sorumluluk sizde, ip baskasimn elinde. Ben sizin yerinizde olsam bir kere boyle bir so
rumlulugu kabul etmem. Tiim esnafin her tiirlii sorunu, derdi sizde; Hazine kansiyor, Maliye Bakani 
kansiyor... imalat sizde ama tokmak baskasimn elinde. Boyle bir sey olmaz bir kere. Gelecegim simdi. 

Simdi, bir kere arkadaslar, diiriist, namuslu, serefli, haysiyetli esnafi korumak, kollamak sizin 
goreviniz. Bir Gek Yasasi var arkadaslar. Simdi, son gunlerde moda: "inisiyatifim dismda cikmistir." 
Bankaya bir talimat, bitti. Ya kardesim, mal satmisim, fatura etmisim, sana fatura etmisim, ceklerimi 
vermissin. Yani iki satir bankaya yazi, ondan sonra git, sen ispat et ki mahkemeye, bu adamdan sen 
hakli alacakhsin. Boyle bir sey olmaz arkadaslar. Namuslu, diiriist, serefli insam biz koruyup kolla-
mazsak, hep namussuzlan kollarsak bu iilkede ticaret de, sanayi de bir yere gidemez. 

Sayin Bakan, gidip Adalet Bakanhginin oniine masaya vurmadigimz siirece... "Arkadas, diiriist, na
muslu sanayiciyi korumak, kollamak benim gorevim. Bu Gek Yasasi'ndaki boslugu..." Artik, son giin-
lerde arkadaslar bir tane cek ddenmiyor. Hele bir de bu son gunlerdeki olaylar, dolardaki yiikselisler, 
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faizler falan, herkes boyle igine kapanik, nasil odemeyeyim diyor. Artik, namuslu esnafi zor durumda 
biraktilar, namuslu esnaf da artik garesiz kaldi. Sayin Bakan, bu birinci gdreviniz. Adalet Bakani mi? 
"Hayir arkadas..." Turkiye'de diiriist, namuslu esnafi korumak sizin birinci gdreviniz, masasina vu-
racaksimz. Arkadaslar, iki satir yazi, bir de fakshyor ha... Iki satir yazi: "inisiyatifim disinda elim-
den gikmistir." Bitti. Bu gek ddenmiyor ve namuslu adam gidip alacagini ispat etmek zorunda kahp, 
ondan sonra... Cekin arkasi yazilmadigi igin, biliyorsunuz "Karsiligi yoktur." diye yazilmadigi igin 
higbir icrai islem de yapamiyorsunuz bu geke. Bir kere, birinci sik bu arkadaslar. 

Ikinci sik: Sayin Bakanim, sicil affi konusunda Turkiye'de esnafimiz gok zor durumlardan ge
giyor, bilinmeyen bir denizde yiiziiyor. Namuslu ve diiriist esnafimiz gekini, senedini giiniinde bde-
memis olabilir ama hep alninda kara leke olarak... Sonra girmis namusuyla, serefiyle odemis. Kara 
leke olarak... Bu sicil affindan dolayi higbir sey yuriimiiyor. Ciinkii Merkez Bankasi bu konuda -agik 
soyluyorum- duyarli degil, hassas degil; insan onurunu, insan haysiyetini benim gibi, sizin gibi dii-
Siinmiiyor ve bir sekilde onurlu insanlann onurunu iade etmiyor. 

Degerli arkadaslanm, bir kere, borcunu ddeyen, senedini odeyen, protesto olmus veya karsihk-
siz gekini odeyen insanin onurunu iade edelim. Ama belki, gerekirse, Merkez Bankasi eger bu ko
nuda bu kadar duyarsizsa bu yetkiyi onun elinden ahp, Bankalar Birligine verip, Bankalar Birliginde 
olusturulacak bir merkezden bu i$i dakikasinda, saniyesinde takip ederek, bir kere, sicil affinda ge-
tirdigimiz amaca ulasinz. Bir kere, gidiyor bu esnafimiz bankalara "Vallahi, sen kara leke yemissin, 
sen kotii adamsin, biz sana kredi veremeyiz." "Ya kardesim, ddedim ben bunu. Benim borcum yok, 
harcim yok." "Hayir arkadas, kalkmamis." Bu da sizin birinci gdreviniz Sayin Bakanim, esnafin onu
runu kurtarmak. Bu insanlar kredi alamiyor, birakin onu Halk Bankasinin esnaf kredisinden... "Sen 
kara leke yemissin." diyor. "Yahu, ddedim kardesim." "Yook!" diyorlar. Sayin Bakanim, bu her iki 
konu da bir kere esnafin temel meselesidir. 

Simdi gelelim uguncu konuya: Degerli arkadaslanm, sanayicinin de, tuccann da, tuketicinin de 
bakanhgidir. Bir tesvik kanunu gikardik. Vicdammza soruyorum: Ulusal sanayiyi ve Turkiye'deki 
iiretimi, Turkiye'de yapilacak uretimi, bolgeler arasindaki sosyal dengeleri korumak, kollamak ama
ciyla burada hepimiz gegen donem bayram yaptik. Dogru mu arkadaslar? Tesvike giren kirk sekiz ilin 
milletvekilleri "Yasa, var ol!" dediler ama tesvike girmeyen diger illerin milletvekilleri gok iiziildii. 
Ornegin, ben biliyorum, Ahmet Bey, Samsun girmedigi igin ne kadar iiziildiinuz, dogru mu? 

AHMET YENi (Samsun) - Uziildiik, iiziildiik... 

FERiT MEVLUT ASLANOGLU (Devamla) - Hig uziilmeyin... Hig iizulmeyin... Giinkii hig
bir sey olmadi diger illerde. Bu Tesvik Yasasi ulusal tesvik yasasidir arkadaslar. Bu Tesvik Yasasi iil-
kenin bdlunmez biitunlugu igin, bu Tesvik Yasasi ulusal sanayiciyi yuceltmek igin, bu Tesvik Yasasi 
iilkedeki istikran saglamak, iilkedeki issizligi yok etmek igin bir tesvik yasasi degildir; bu Tesvik 
Yasasi yasak savmaci bir tesvik yasasidir. Bazi illerimizden aldi, bazi illerimize gdtiirdii. Hangi iller 
bosaldi siz gok iyi biliyorsunuz. 

Arkadaslar, ulusal sanayicimizi ve ulusal sanayimizi korumak, kollamak, iilkedeki uretimi ve is
tihdami en iist diizeye gikarmak amaciyla sizin gdreviniz Bakanim, yeni bir tesvik yasasim... Bakin, 
bir yil gegti. Bunun islemedigini, bu Tesvik Yasasi'mn higbir ise yaramadigini siz kendiniz sdylii-
yorsunuz. Dogru mu arkadaslar? Ama bir yil gegti arkadaslar. Bir yildir Tiirkiye'de yeni bir tesvik 
yasasi hazirlanip buraya getirilmedi. Ben bir kez daha dikkatlerinize sunuyorum. 
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Iki: Tesvik Yasasi'm gikardik, devlet sozii sozdiir, elektrik enerjisine yiizde 50, organize sanayi 
bolgelerine yiizde 50 iade yapacagiz dedik, digerlerine yuzde 40. Arkadasjar yedi ay, sekiz ay geci-
yor, sanayici parayi odiiyor. Liitfedecekler de enerji bedelini iade edecekler! Ya, niye iade ediyorsu-
nuz, bunu benden niye ahyorsunuz? Harcami§sam, bakin devletin bir kasasinda; TEDAS ahyor, 
Maliye Bakanhgi veya Hazine yedi ay sonra iade ediyor. Boyle sey olmaz arkadaslar! O zaman bu 
sanayiciye tesvik vermissen, bakacaksin elektrik faturasi ka? para? Yansim alacaksin, yansini al-
mayacaksm. Boyle sey mi olur arkadaslar, kimi kandinyoruz? Adi te§vik! 

Degerli arkadaslanm, bu konuda devlet, sozunii yerine getirsin. Yedi ay, sekiz ay elektrik bede
lini alamayan, te§vikten yararlanan sanayicilerimizin hakkim koruyup kollamak, Sayin Bakan yine 
sizin goreviniz. 

Tabii, demin soyledim, organize sanayi bolgelerindeki insanlara, tesvik bolgesindeki insanlara 
te§viki veriyorsunuz, kullandigi elektrige tesviki veriyorsunuz, onlann ortak isini yapan, aritma ve 
diger islerinin elektrik bedeli te§vike tabi degil. Arkadasjar boyle sey mi olur? 

Tabii, bir ba§ka konu arkadasjar: Fonlama. Bu insanlan finansman yonunden eger siz rahatlat-
mazsaniz... Ozellikle illerdeki organize sanayi bolgeleri bir zincir arkadasjar, o zincirin halkalan o 
ile hayat veriyor, o ile ekmek veriyor. Yedek parcacisindan finncisina kadar o ilde bir uretim, bir 
imalat varsa o ile ekmek veriyor arkadasjar. Ama burada biz uzun vadeli bir fonlama imkani bula-
mazsak... Sayin Bakamm eger siz ozellikle KOBi'lere ve orta olgekli firmalara tipki Eximbank mo-
delinde oldugu gibi... Bakin, Turkiye'de Eximbank -her zaman soyluyorum, kurulan model olarak-
ihracatgiya gok seri hizmet veriyor; herkesin adresi belli, herkesin ne yaptigi belli, tik tik isjiyor. Ta 
83 yihnda o kurulurken benim de o modelde kugiik bir emegim vardir. Aym modelle... Siz, KO
Bi'lere kredi vemieyi bankalarm inisiyatifine birakirsaniz, burada hak olmaz, adalet olmaz, hakika
ten gergek ihtiyag sahibi kullanamaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin liitfen. 
FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Devamla) - Tipki Halk Bankasimn esnaf kredi modeliyle, 

esnaf kefalet modeliyle, Eximbank modelinden olu§an bir modelle -ben geleyim size anlatayim- eger 
verirseniz gergek ihtiyag sahibi esnaf, gergek ihtiyag sahibi uretici, gergek ihtiyag sahibi KOBE ler 
bundan faydalanir Sayin Bakamm. Yetkiyi bankalara vermekle, siz, du§uk faizle fonluyorsunuz ban
kalan ve aradaki faizi veriyorsunuz ama istediginiz yere gitmiyor. 

Keske biraz daha zamamm olsaydi, birkag konuda daha, sahip oldugunuz Bakanhgin sahip gik-
masi gereken yerler oldugunu soyleyecektim ama Sayin Bakamm ozetliyorum. Bunlarin babasi siz-
siniz, siz baba gozukuyorsunuz ama arkamzdan, diger evlatlanniz sizin kadar duyarli degil. 

Saygilar sunuyorum. (CHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Aslanoglu. 
Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Mersin Milletvekili Sayin Kadir Ural. 
Buyurun Sayin Ural. (MHP siralanndan alkislar) 
MHP GRUBU ADINA KADiR URAL (Mersin) - Tesekkur ediyorum Sayin Baskamm. 
Saym Ba§kan, Turk milletinin degerli milletvekilleri; 4562 sayih Organize Sanayi Bolgeleri Ka

nununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda 222 sira sayih Kanun Tasansi'nin 3'iincu maddesi hak
kinda soz almi§ bulunuyorum. Bu vesileyle yuce Meclisinizi saygiyla, sevgiyle selamhyorum. 
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Oncelikle, gegen haftalarda Aktiitiin Karakolumuza yapilan saldin sonucunda sehit olan asker-
lerimize, Diyarbakir ilimizde yapilan menfur saldmyla sehit edilen polislerimize ve bugun yine Hak
kari'de yapilan operasyonda kaybettigimiz butun §ehitlerimize Allah'tan rahmet, acih ailelerimize ve 
Turk milletine bassaghgi, yarahlarimiza da acil §ifalar diliyorum. 

Menfur saldirdan yapanlann bir an once yakalanmasini, Tiirk adaleti onunde Turk milletine 
hesap vermelerini, sorumlular hakkinda Hukumetimizin de lutfen geregini yapmasim arz ediyorum. 

Sayin Ba§bakan ve Hukumetimize sesleniyorum: Yuce Meclisin vermis oldugu, almi§ oldugu-
nuz yetkiyi kendi Turk istihbarat birimlerimizle, Turk yetkililerimizle, Tiirk Silahh Kuwetlerimizle 
degerlendirerek higbir dis etkiyi dinlemeden, Barzani'den, Talabani'den, Amerika'dan, Avrupa Bir
ligi ulkelerinden soziim ona yararlanmadan, kendi inisiyatifimizle ne yapacaksak, ne yapmamiz ge
rekiyor ise yapmanizi ve bu acilara artik bir son vermenizi... Davulla, zurnayla askere gonderilen 
milletimizin gocuklannin, al bayraga sanh tabutlarla evlerine, geriye dondurmelerini artik durdurun. 
Buna bir dur demenin, yeter artik demenin zamani gegti. Barzani'yle, Talabani'yle, agababalan ve 
igerideki i§ birlikgileriyle oturup konusmamn bir fayda vermedigi artik ortadadir. Dusman dusman-
dir, bu bir karde§ kavgasi da degildir. Bu vatan uzerinde bin yildir karde§ge ya§ayan insanlanmizin 
sdzum ona Lazca, Keldanice, Ermenice, Rumca, Riirtge veya baska bir ana dilde konusan hig kim-
seyle bir derdi yoktur. Bu milletin derdi, bu devleti, bu vatam, bu milleti etnik temele dayah bol-
meye gah§an serefsiz, algak, vatan hainleriyledir. Bu vatan hainleri de bir gun mutlaka ddktiikleri 
kanda bogulacaklar ve bu millete bunun hesabim vereceklerdir, vermelidirler. Bu hesabi gormeyen, 
bu hesabi kapatmayanlarla da Turk milleti mutlaka hesapla§acaktir. 

Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu, 12/4/2000 tarihinde 
kabul edilen ve yurdumuzun birgok yoresinde insanimiza as, is saglayan, sanayimizin sikintilanni ka
nuni bir altyapiya kavusturan bir Yasa'dir fakat gegen sure iginde bu Kanun'da da pratikte, uygula
mada sorunlar ve eksiklikler ortaya gikmistir. Bu yapilan degisiklikler de yine ileride birtakim 
yanhshklara veya eksikliklere sebep olacaktir. Ornegin, uzerinde konustugunuz 3'uncii maddenin 
son fikrasinda "kredi alacakhsi kurulu§a ta§inmaz gegtigi zaman en geg iki yd iginde bu tasinmazi 
satmak veya kiraya vermek zorundadir." deniliyor fakat bu nasil olacak? Yani kredi alacakhsi kuru
lu? kredi miktan kadar bir fiyata satamaz veya kiralayamaz ise ne yapacak veya kredi alacakhsi ku
rulus buralan satmaz veya kiralamaz ise ne olacak? Kanuni bir yaptinm uygulayabilecek miyiz? 
Organize sanayi bolgeleri bu konuda kanuni bir yaptinm uygulayabilecek mi? Boyle bir durumda, 
kredi alacakhsi kurulu§, zor duruma du§ecegini hesaplayarak yine kredilendirme yapmaz ise hakh 
degil mi? Yani bu maddenin kabul edilme ve tasanya koyulma sebebi, sanayi tesislerine yatinm ve 
isjetme kredisi veren, verecek olan kredi alacakhsi kurulusjann geriye parayi alamadiklari zaman 
icra yoluyla almalanni kolaylastirmak ve bir guvence saglayarak kredi verecek kurulusjann kredi 
mekanizmasinin oniindeki engelleri kaldirmak degil mi? Oyleyse nigin iki yilda burayi satmak veya 
kiraya vermek zorunda birakiyorsunuz? Hatta, tasandaki 5'inci maddeyle de yine boyle sati§larda or
ganize sanayi bolgelerinin uygunluk gorii§unun ahnmasi da zorunlu hale getirilerek kredi verecek ku-
rulu§lara korku verilecektir diye de diisunuyorum. 

Sayin Baskamm, degerli milletvekilleri; tanma dayah OSB'lerin desteklenmesinin tanm bol
gelerinde daha fazla fayda hasil edecegine inaniyorum. Tanma dayah bu OSB'ler kurulurken yine o 
bolgede bulunan tanmsal uriin desenine de dikkat edilmesi gerektigini burada sdylemek istiyorum. 
Yani gilek entegre tesisi Konya'da, gilek Silifke'de! Domates salgasi fabrikasi bir baska ilimizde, 
domates Mersin'de, Silifke'de! Yani uretilen malzeme bir yerde, sanayisi bir baska yerde olur ise 
bu, sanayinin desteklenmesi, tarimin desteklenmesi degil baltalanmasi olacaktir. 
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Sayin Baskamm, biraz da segim bolgemiz olan Mersin Silifke'deki organize sanayi bolgesindeki 
sorunlardan bahsetmek istiyorum. Silifke Organize Sanayi Bolgesi Mersin Valiliginin 1997 Yili 
Mayis Ayi Olagan II Genel Meclis Toplantisinda tasvip gdrmiis, Devlet Planlama Teskilati Miiste-
sarhgina konu iletilerek 1998 Yih Yatinm Programinda etiit proje karakteristigi ile yer almasi sag
lanmistir. Silifke ilgesi Tosmurlu koyii sinirlan igerisinde kalan 93 parselin kapsadigi 92,8 hektarhk 
alan Sanayi ve Ticaret Bakanligi tarafindan 22/11/2000 tarihinde 23 sicil numarasi ile organize sa
nayi bolgesi olarak ilan edilmistir. Bolge, Mersin II Ozel idaresi, Silifke Belediyesi ve Silifke Tica
ret ve Sanayi Odasinin yuzde 33,33 katihm paylanyla olusmaktadir. 30/11/2000 tarihinde de Sanayi 
ve Ticaret Bakanligindan yetki belgesi alinarak faaliyete gegirilmistir fakat burada yasanan sorunla-
nmizi da sizlere iletmek istiyoruz. 

Organize Sanayi Bolgesindeki arkadaslanmizdan aldigimiz bilgiler dogrultusunda 4562 sayih 
Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu ve Yonetmeligi'nin yer segimi ile ilgili bdliimiinde yer segimi-
nin nasil yapilacagi agik agik belirtilmistir. 4562 sayih Kanun'a gore, belli bir bolgede kurulacak 
OSB'lerde yer segimi yapihrken sahis arazileri uzerinde yapilmamasi gerekmektedir. OSB'ler mut
laka hazine arazileri uzerinde veya kamuya ait araziler uzerinde yapilmah giinkii OSB'ler igin yer se-
giminde ilk once kamulastinlacak yerler igin kamu yaran karari ahnmakta, daha sonra kamulastirma 
islemleri baslatilmakta. Sahis arazileri uzerine yapilacak OSB'lerde kamulastirma islemleri zar zor 
yapiliyor. Kamulastirilan yerlerin sahiplerine paralan odeniyor ancak vatandas tekrar hukuk mahke-
melerine bedel artinm davalan agiyor. Mahkeme, sahis taleplerini yerinde bularak metrekaresi 1 yeni 
Tiirk lirasina kamulastirilan yerlerin maliyetini, metrekarede, organize sanayilere 10-15 yeni Tiirk li-
rasma mal ediyor. Mahkeme kararlan Yargitay onayina gonderiliyor, yine aradan birkag sene gegi
yor, mahkeme harglan, faiz vesaire iicretleriyle organize sanayi bolgelerinin yukiinu artinyor. Bu da 
organize sanayi bolgelerinde olusturulan parsellerin tumii satilsa ancak kamulastirma bedellerini kar-
Sihyor, diger altyapi bedellerinin karsilanmasinda zorluklarla karsilasihyor. Onun igin, sahis arazileri 
uzerinde kesinlikle organize sanayi bolgeleri kurulmamasi igin gahsma yapilmasi veya kamulastirma 
kanunlannda bu konu ile ilgili duzenleme yapilmasi gerekmektedir. 

Silifke Organize Sanayi Bolgesi 1998 yihnda yer segim gahsmalanna baslamis, 2001 yihnda 
Sanayi ve Ticaret Bakanhginin 23 sicil numarasiyla kurulmus ancak kamulastirmada yasanan prob-
lemler nedeni ile de halen kurumlasamamistir. Mevzi imar plam, parselasyon plani, altyapi projeleri 
yapilmis olmasina ragmen, 2007 yih ve 2008 yih yatinm programlarina aldinlamadigindan altyapi 
hizmetleri yapilamamis, bugune kadar organize sanayi bolgesi kendi imkanlanyla 18 parselin tahsi-
sini yapmis, organize sanayi bolgesi igerisine kadar enerji nakil hattini getirmis ve saha igerisinin 
belirli bdliimune elektrik vermis ve kit imkanlanmizla da altyapi hizmetlerine devam edilmeye ga-
liSilmaktadir. Halen 1 mermer fabrikasi faaliyete gegmis, 2 adet insaat halinde fabrika, 5 adet fabrika 
proje asamasinda olup altyapi gahsmalanmiz ve arsa tahsis gahsmalarimiz devam etmektedir. 

Sayin Bakanim, Turkiye genelinde 48-49 vilayette bulunan organize sanayi ler tesvik kapsaminda 
olmasina ragmen gayrisafi milli hasila dagilimi il bazinda yapildigindan ve Mersin ilinin gayrisafi 
milli hasiladaki payinin yuksek goriilmesi sebebiyle tesvik kapsamina ahnmamistir. Tesvik kapsa
mina ahndiginda Silifke Organize Sanayi Bolgesine her sektdrden talep artisi yasanacaktir. Gayrisafi 
milli hasilasinin yuksek goriilmesi issizligimizle ayni orantih degildir. Tiirkiye'deki issizlik oranlamasi 
yiizde 8-9 diyorsunuz sizlerin agiklamis oldugu raporlarda, Mersin ilindeki issizlik orani yiizde 20'ler-
dedir. O zaman, Mersin'in de tesvik kapsamina ahnmasim istiyor, bu sekilde diisiiniiyor, bu kanun 
degisikliklerinin milletimize hayirh olmasim diliyor, hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Tesekkiir ediyorum. (MHP siralanndan alkislar) 
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BASKAN - Tesekkur ederim Saym Ural. 
Madde uzerinde sahislar adina ilk soz Mersin Milletvekili Sayin Akif Akkus'a aittir. 
Buyurun Sayin Akkus. (MHP siralanndan alkislar) 
OSMAN DURMUS (Kinkkale) - Temel Saghk Genel Muduriinu 30 kisiyle birlikte tutukladi-

lar, onu da soyle! 
AKIF AKKUS (Mersin) - Sayin Baskan, degerli arkadaslar; Temel Saghk Genel Muduriinu tu-

tuklamislar. 
OSMAN DURMUS (Kinkkale) - Ihaleye fesat kanstirmaktan 30 kisiyle birlikte, dogru! 
AKIF AKKUS (Devamla) - Evet. 
Degerli milletvekilleri, 222 sira sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi 

Hakkinda Kanun Tasansi'nin 3'uncii maddesi ile ilgili olarak sahsim adina soz almis bulunmaktayim. 
Degerli milletvekilleri, ulkeler vatandaslanna standart ustu bir hayat yasatmak istiyor. Bunun icin 

de sadece tanm yahut geleneksel urunleri elde ederek bunlan degerlendirme yoluna girmek yeterli ol
muyor. Bu yiizden sanayi tesislerinin kurulmasi, sanayi faaliyetlerinin ekonomik hayatta etkili olmasi 
gerekiyor. Bu yiizden ulkeler -ozellikle biz ulkemizde bunlan goriiyoruz, Avrupa'da, diger ulkelerde 
de elbette ki bunlar var- "organize sanayi bolgeleri" adi altinda iiretim faaliyetlerinin yapildigi yerleri 
belirli simrlar igerisinde o sehrin bir bdliimiinde yerine getirmeye gahsiyor. Tabii, boylece ekonomik 
refahin biiyuk olgiide sanayilesme sonucu yerine gelmesi soz konusu olacak diye diisiinuyoruz. 

Ekonomik ve sosyal kalkinmanin giiglu, kararh, dengeli ve planh sanayilesme politikasimn uy-
gulanmasiyla mumkun olacagi agiktir. Sanayilesmekte olan ulkeler, sanayi isletmelerinin ulasim 
agina, insan giiciine, ham maddelere, enerjiye ve tiiketim malzemelerine ula$maktaki esitsizlikleri-
nin bolgeler arasi dengesizlikler yaratarak sosyal yapiyi bozmakta oldugunu da gdriiyor. 

Gergekten biz Tiirkiye'ye baktigimiz zaman Turkiye'nin bir bolgesi kalkinmis, diger bolgesi 
kalkinmamis diye belirtiyoruz ve Bati Anadolu kalkinmis, Dogu Anadolu kalkinmamis gibi gdzii-
kiiyor. Bunun bir sonucu olarak da organize sanayi bolgeleri genellikle kalkinmamis ydrelerin de 
kalkinmasi igin o ydrelere yapilmaya gahsihyor. Bu cumleden olarak da bir kisim bolgelerimiz maa
lesef bu imkanlardan mahrum kahyor. 

Mesela, Mersin'e bakiyoruz: Mersin, Tiirkiye ekonomisine onemli katkilarda bulunan illerimiz-
den birisi; ekonomik olarak, sosyal olarak buyiik katkilan var ancak sadece iki tane organize sanayi 
bolgesi bulunmakta. Birisinden biraz once Mersin Milletvekili diger arkadasimiz bahsetti, bir digeri 
de -Tarsus Organize Sanayi Bolgesi, hatta Tarsus'ta degil de- Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bolgesi 
diye gegen bir bolge. Bu bakimdan arkadasimin belirttiklerini, soylediklerini ben tekrarlamak istemi-
yorum ancak diyorum ki: Mersin'e -Anamur, Erdemli- ve Tarsus'a olmak iizere en azindan birer tane 
organize sanayi bolgelerinin kurulmasi gerekir. Gergekten de Tarsus Ticaret Odasinin bu konuda 
onemli sayilabilecek gahsmalan var, organik tanm sanayi bolgesi kurulmasi agisindan; yeri belirlen
mis, miiracaati yapilmis ama bu heniiz gergeklesmedi, bunun bir an once gergeklesmesini istiyorum. 

Gdriisiilmekte olan yasa tasansinm 3'iincii maddesi, 4562 sayih Kanun'un 15'inci maddesinin 
iigiincii fikrasinda degisiklik yapilmasini ongdren bir madde. Ancak -biraz once arkadasimizm da 
belirttigi gibi benim de dikkatimi gekmi§ti bu- burada, bu degisiklik yasasinda iki konu var, birisi, icra 
yoluyla satilan tasinmaz... Bakanhk, OSB'nin alacagi krediyi karsilamaz ise nasil bir yol takip edi
lecek? Yani biz bunlan satisa gikardik ama buraya bir hayli masraf edildi ama buranin degeri dxistu 
ve karsilamiyor, o zaman ne yapacagiz? Bunu bir belirtmek istiyorum. 

ikincisi de, "Tasinmazlarin kredi alacakhsi kurulusa satilmasi halinde... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
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BASKAN - Bir dakikahk ek sure veriyorum, tamamlayin lutfen. 

AKIF AKKUS (Devamla) - Tesekkur ederim efendim. 

.. .kredi alacakhsi kurulu?, bu tasinmazi ongoriilen niteliklere sahip gergek veya tiizel kisilere en 
geg iki yil igerisinde satmak veya kiraya vermek zorundadir." denilmektedir. iki yd iginde satila-
mazsa, oyle ya ahci gikmadi, kiralayan da yok, o zaman ne yapacagiz? 

OSMAN DURMUS (Kinkkale) - Bacanaga veririz. 
AKiF AKKUS (Devamla) - Bu da yine agik degil, bunun da dikkate ahnmasi gerektigi kanaa-

tindeyim. 
Bir de ozellikle §unu belirtmek istiyorum degerli milletvekilleri: Elektrige, dogal gaza ve pet-

role yapilan acimasiz zamlarla OSB ve diger sanayi kurulu?lanmizin urettikleri urunlerin yabanci 
uriinlerle rekabeti mumkun degildir. Bu yuzden bu kuruluslan bir §ekilde koruma altina almahyiz di
yorum. Aksi takdirde, kaynak ve emek israfiyla karsj kar§iya kalacagimiz unutulmasin. 

Yuce Meclisi saygiyla selamhyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Akku§. 

Sayin Durmu§, sakin, milletvekillerimizin konu disina gikmalanna neden olan bilgiler verme-
yin, sonra Sayin $andir bana kizar musaade ettigim igin. 

OSMAN DURMUS (Kinkkale) - Efendim, giincel haber, bugun gdzaltina ahnmis onu soyle
dim. Ba§ka bir §ey yok. Her giin bir yolsuzluk haberi verelim! 

BASKAN - Evet, te§ekkiir ederim. 

Simdi, madde uzerinde soru-cevap isjemine gegiyoruz. 

Sayin Asil... 

BEYTULLAH ASiL (Eski§ehir) - Sayin Balkan, te§ekkur ederim. 
Degerli Bakamm, organize sanayi bolgeleri resmi ve ozel kisi, kurum ve kuruluslarla yaptigi 

sozlesmelerde verdigi hizmetlerden olusan gelirlerden, kira gelirlerinden, faiz gelirlerinden vergi, 
resim, harg muafiyeti ilgisiz kanunlarda belirtildiginden uygulamada gesitli guglukler ortaya gik-
maktadir. Bu nedenle, bu muafiyetler bu yasada ozellikle bir madde halinde diizenlenebilir mi? Boyle 
bir gah§mayi destekler misiniz? 

Te§ekkur ederim. 

BA$KAN - Sayin Susam burada mi? Sayin Susam... 

Sayin Call?... 

HASAN CALIS (Karaman) - Sayin Baskamm, te§ekkiir ediyorum. 
Sayin Bakamm, gergekten, sanayicilerimiz zor §artlarda uretim yapiyorlar, istihdam saghyorlar, 

pazar olusturuyorlar, katma deger olusturuyorlar. Bu zor §artlarda faaliyetlerini siirduriirken ozel
likle imarla ilgili bazen sikintih duruma diisebiliyorlar. Bu gegmi§te yapda§mis sanayicilerimizin 
imar problemleriyle ilgili OSB'ler igerisinde bir imar affiyla ilgili gahsmaniz var mi? 

BASKAN - Sayin Bakan... 
SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Sayin Baska

mm, degerli milletvekilleri; efendim, bu kagak yapilanmalarla ilgili, gegmi§ donemlerde ozellikle 
kooperatiflerden OSB'ye doniisenlerle ilgili bir tespit gah§mamiz var ancak bununla ilgili nasil bir 
sistem olusacagi konusunda bilahare gahsmamiz bittikten sonra konuyu gundeme getirmek istiyoruz. 
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Bu muafiyetlerle ilgili bu kanunda herhangi bir duzenleme olmamakla beraber, dedigim gibi, bir 
kisim gahsmalar zaten fiyatlann piyasada belirlenmesi, birtakim vergi, istisna, harglann ortadan kal
dinlmasi veya ilgili bakanliklar ve baska kanunlar nezdinde takip edilmesi gereken, diger kanunlan 
da ilgilendiren hususlardir. 

Maddeyle ilgili en onemli soru suydu: "Iki yil iginde satmazsa veya kiraya vermezse ne ola
cak?" Bunu zaten gahsmasmi yaparken bir ydnetmelikle bunun tespit edilecegini, yonetmelikte bu-
radaki hususlann belirlenecegini ifade ettik. Ancak burada yapilan bu duzenleme bankalann bugune 
kadar kredi vermedigi organize sanayi bolgesindeki fabrikalara bir taraftan kredi muslugunu agacak 
ve son derece onemli bir donemde bu onem kesbediyor. Diger yandan da organize sanayi bolgesin
deki isletmelerin amaglari disinda kullanilmasini bir yerde engelleyecek. Yani iki yil iginde satma-
sinin veya kiraya vermesinin amaci zaten budur. Bundan sonrasinda ne olacagi yonetmelikte gok net 
bir sekilde tespit edilecek, nasil yapilacagi konusu da zaten ilerleyen maddelerde cevabini bulacaktir. 

Tesekkiir ediyorum. 
BASKAN - Zamammiz var. 

Sayin Koktiirk... 

ALI IHSAN KOKTURK (Zonguldak) - Sayin Bakan, gegtigimiz yasama doneminde esnafla-
nmizin ve KOBI'lerimizin cumhuriyet tarihinin en miireffeh ddnemini yasadigini ve ulkemizdeki 
kredi pastasindan hak ettikleri payi fazlasiyla aldiklanni ifade etmistiniz. Biz de bunun uzerine segim 
gevremiz olan Zonguldak'la ilgili durumu merak ettik ve Bakanhginiza ydneltmistik soru olarak. 
Verdiginiz yanitlarda Zonguldak'ta tiim esnaf ve sanatkarlara -tiim il ve ilgeler dahil- kullandinlan 
kredi miktannin 47 milyon 576 bin 943 YTL oldugunu, yine KOSGEB KOBI kredisinin de miktar 
olarak 6 milyon 557 bin 944 YTL oldugunu ifade etmissiniz. Bu rakamlara baktigimizda, tek ka
lemde Cahk'a kullandinlan kredi miktanyla kiyaslandiginda, esnaf ve sanatkarlara kullandinlan top
lam kredinin, Cahk'a kullandinlan kredinin yirmide l'i kadar oldugu, KOBI'lere kullandinlan 
kredinin ise binde 7 oramnda oldugu goz onunde tutuldugunda, esnaf ve sanatkarlarimizin ve KO
BI'lerimizin ulkemizdeki kredi pastasindan hak ettikleri payi aldigim nasil izah ediyorsunuz? Bunu 
merak ediyorum. 

BASKAN - Sayin Bakan... 

SANAYI VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Efendim, Sayin 
Vekilimizin merakini gidermek igin birkag sey sdyleyeyim. 

Evet, tekrar ifade ediyorum: Cumhuriyet tarihinde esnaf ve sanatkar 2003-2008 arasinda en 
rekor seviyede krediyi almistir. Tekrar iddia ederek, altim gizerek ifade ediyorum. Bunu rakamlar, 
kooperatif birliklerinin vermis oldugu, TESKOMB'un rakamlan gok net bir sekilde ortaya koymak
tadir. 2002'ye oranla 17 kathk bir kredi hacmi artisi vardir. 

Yine, kredi kullanan sayisi agisindan, toplam 50 bin esnaf ve sanatkar 2002 yihna kadar kredi 
kullanmisken, su an itibanyla bu sayi 800 bine yaklasmistir. Halk Bankasi destegiyle verilen kredi
lerden bahsediyorum. 

Yuzde 59 faizlerle kullandinlan krediler, bugiin, bu faiz ortaminda bile yiizde 14 faizlerle kul-
landirilmaktadir. Dort yilhk bir vade iginde esnaf ve sanatkar bunu geri odemektedir ve kullandin
lan kredilerin limitleri daha ewel 5 bin YTL iken, bugun 35 bin ve 50 bin YTL'ye gikmistir. Bunlann 
altim gizdigim zaman, gergekten esnaf ve sanatkara kullandinlan kredilerin nereden nereye geldigini 
gok net bir sekilde gdriiriiz. 
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Bugiin itibanyla Halk Bankasi vasitasiyla esnaf ve sanatkara kullandinlan kredi hacmi de 153 
milyon YTL'den 3 milyar YTL'ye cikmistir. 20 katina ciktigi igin bunlan tekrar ifade ederek sdylu-
yorum ve §unu gok net ifade edeyim: Tabii, bizim gidip bir ile "Bu krediyi daha fazla sen kullan, bunu 
daha az sen kullan." demek §eklinde bir ydnlendirmemiz olmaz. Her ildeki esnaf ve sanatkar odalan 
ve bunlarin kurmus olduklan kooperatif birlikleri bunu kendisi kullanacak. Burada bir kota uygula
masi yapilmiyor. Dilerim ki, insallah butiin iller daha fazla bunu ahrlar. 

KOSGEB kredilerine gelince, yine altini gizerek soyluyorum: Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
esnaf ve sanatkara sifir faizli kredi verilmistir. 

Biraz ewel soruyu soran arkadasim su anda yok ama soyleyeyim, en azindan belki oradan ba-
kacaklardir, cevaplardan gorebilirler: Su anda vermis oldugumuz, imalatgi esnaf ve sanatkara 25 bin 
YTL'ye kadar, bayan imalatgi esnaf ve sanatkara da 30 bin YTL'ye kadar 5 bin esnaf ve sanatkarhk 
bir kota ayrilmistir. KOSGEB'in... 

NEC ATI OZENSOY (Bursa) - 5 bin... 
SANAYI VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Ama KOS

GEB'in imkanlan bu kadar. Yani bu imkanlar iginde ve ilk defa yapihyor. Yani iyi olan §eylere de 
iyi diyelim sayin milletvekilleri, eksik olan varsa eksigi de soyleyelim ama en azindan ben diyorum 
ki: ilk defa sifir faizle imalatgi esnaf ve sanatkara bir kredi kullandinlmistir. Bu bir ilktir. Ha, bunun 
gerisi de gelecektir. 5 bin kisjnin kullanacagi bu kredi paketine 6.500 basvuru gelmistir. 128 firma, 
esnaf ve sanatkar bankalar tarafindan kredi kullanmaya layik goriilmemisjir. 

$unu unutmayahm ki KOSGEB bir banka degildir, KOSGEB bankacilik yapmak uzere kurul
mus olan bir muessese de degildir. KOSGEB, kendisine verilmis olan gok kit imkanlan, 5 kati, 6 
kati miktarda bir kredi hacmi yaratarak bankacilik sistemini kullandirmasi, aracihk yapmasini temin 
eder. Zaten KOSGEB'in gorevi de budur ve bu gergevede 4 degil, 8 banka bu krediyi kullandirmak
tadir. Yapilan 6.386 muracaatin 2.500'u fiilen bu parayi almi§tir, kullanmistir. Diger 2.500 esnaf ve 
sanatkarla ilgili bankalarm yapmis oldugu gahsnialar devam ediyor. Ancak, bu konuda biz bankalara 
kredi kullandinrken belli bir tahdit de koyduk "§u tarihe kadar bunlan kullandiracaksiniz." dedik. 

Bu yetmedi, KOSGEB icra Kurulunda -bunu ilk defa burada soyluyorum- bir karar aldik: Eger 
muracaatgi sayisi 5 bin imalatgi esnaf ve sanatkan gegerse belli bir orana kadar artirma yetkisi aldik. 
Yani §u anda 6.386'nm 2.500'u almi§tir, geri kalanlar da bankalarca kredi vermeye eger uygun gd-
riiluyorsa, kredibl ise firmanin kendisi, bu kredileri de... Yani yapilan dim miiracaatlan degerlendi-
recek gahsma yapiyoruz. 

Bir sey daha soyleyeyim, belki bu dordiincii soyleyisim: KOSGEB Kanunu'nda sadece imalatgi 
esnaf ve sanatkann kredi kullanma imkamni genisjetiyor, butun esnaf ve sanatkarlarin, imalatgi ol
mayan esnaf ve sanatkarlarin da kullanacagi tarzda diizenleme yapiyoruz. Sunu gok net ifade edeyim: 
KOSGEB kredileri, KOBi'lere verilen krediler, ihracatgiya verilen kredilerin ciddi manada bu donem 
igin artinlmasi hedeflenmektedir ancak tekrar son olarak §unu soyluyorum ki dunya bir yangin ye-
rindeyken, ulkeler birbirine kredi kullandirmazken, kredi kullanicilan kredi bulamazken, su anda 
KOSGEB 6.500 ihracatgiya sifir faizli, alti ay defaten odemeli toplam 650 milyon dolar civarinda bir 
ihracat kredisi kullandirmayi da hedeflemektedir. 

Te§ekkur ediyorum Sayin Ba§kan. 
BA$KAN - Tesekkur ederim Sayin Bakan. 
3'iincu maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
4'iincu maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 4- 4562 sayih Kanunun 18 inci maddesinin besinci fikrasmdan sonra gelmek iizere asa
gidaki fikra eklenmistir. 

"Katihmcilara geri alim hakki serhi kaldinlarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydina "ta§in-
mazin icra yoluyla satisi dahil uguncu kisilere devrinde OSB'den uygunluk goriisu ahn-masi zorun
ludur." serhi konulur. Bu durumda eski katihmcinin vermis oldugu taahhiitler, yeni alici tarafindan 
da aynen kabul edilmis sayihr." 

BASKAN - Madde uzerinde gruplar adina ilk soz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Antalya 
Milletvekili Atila Emek'te. 

Buyurun Sayin Emek. (CHP siralanndan alkislar) 

CHP GRUBU ADINA ATILA EMEK (Antalya) - Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; Orga
nize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi'nin 4'uncii mad
desi uzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina soz almi§ bulunuyorum. Yuce Meclisi grubum 
adina saygiyla selamlarim. 

Sdzlerime baslamadan once, Hakkari Gukurca 'da sehit olan 5 askerimize Allah'tan rahmet, ke-
derli ailelerine ve tiim ulusumuza bassaghgi diliyorum. Biiyiik sairimiz Fazil Hiisnii Daglarca'ya da 
Allah'tan rahmet, sevenlerine bassaghgi dilerim. 

Degerli milletvekilleri, kanun tasansi tiimiiyle organize sanayi bolgelerinde karsilasilan sorun
larin coziimiine doniik olarak hazirlanmistir. G6rii§mekte oldugumuz tasannin 4'uncii maddesi de ta
sinmaz devrinde yeni miilk sahibi ve yatinmciyi yukumluluk altina alan bir maddedir. Yapilan gahsma 
yerinde bir diizenlemedir. Burada soylenecek konu, organize sanayi bolgeleri ve bu bolgelerde yati
nm yapan yatinmcilann sorunlanna bu diizenlemeyle goziim bulunup bulunmayacagi konusudur. 
Yasa, yatirimcinin sorununu gdzmek igin degil, bolgelerde yasanan acil sorunlara goziim igin hazir
lanmis bir yasadir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; organize sanayi bolgelerinde yatirimcilar zor durumda-
dirlar. Orta olgekli isletmeler, firmalannin gayretleriyle ayakta durmaya gahsmakta ve bu sikayetle
rini de yaklasik bir yildir dile getirmektedirler. Organize sanayi bolgelerinde yatirimcilar kan 
aglamaktadir. AKP iktidannin yasanan bu aci gergekleri toplumdan gizleme gabalan soruna goziim 
getirmeyecegi gibi, bu duyarsizhk sorunlarin daha da biiyiimesine neden olacaktir. 

Degerli milletvekilleri, sikintilar iki yildir had safhaya varmis olmasina karsin siyasi iktidar so
runlara goziim getirememistir. Global krizin olacagi bir yildir sdylenmekte, bu konuyla ilgili olarak 
uyanlar yapilmaktadir. Global krizin organize sanayi bolgelerinde is yapan yatinmciyi etkileyecegi 
gayet agiktir. Gok yakmda yasadigimiz Rusya ile olan gerginlik organize sanayi bolgelerindeki ya-
tinmcilan da ciddi olarak etkilemistir. Kaldi ki global kriz yatinmciyi gok daha fazla etkileyecektir. 
AKP iktidannin "Bunda ne var ki, dunyamn basina geldi, bizim basimiza da gelecek." mantigiyla 
bakmak sorunlara duyarsizhgin ve goziim iiretememenin bir ifadesidir. Maalesef, AKP iktidan KOBI 
sorunlanna ve organize sanayi bolgesi sorunlanna bu agidan bakmis ve durum bugunlere kadar gel
mistir. Sorunlar Cumhuriyet Halk Partisi sdzculeri tarafindan gerek Turkiye Buyiik Millet Meclisi ko
misyon gahsmalannda ve gerekse Genel Kurulda sikga dile getirilmistir. 

Degerli milletvekilleri, organize sanayi bolgelerinde sorunlar artarak devam etmektedir. Bu yasal 
duzenleme, sorunlan gdzmekten ote gunii kurtarmayi amaglamaktadir. Oysa organize sanayi bdlge
leriyle ilgili yasal diizenlemelere gidilirken hedef dogru konmah ve duzenleme ona gore yapilmahdir. 

- 5 1 6 -



TBMM B: 7 16 .10 . 2008 0 : 3 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; organize sanayi bolgeleriyle ilgili diizenlemeler yapihrken 
organize sanayi bolgeleri bir belde gibi ele alimp sorunlann coziimu icin ozenle, ihtiyaca cevap veren 
yasa olu§turulmahdir. Ozel biitceli kurulu§lar haline getirilmelidir. Organize sanayi bolgelerine uygun 
denetim yontemleri uygulanmahdir. ilan edilmeye cahsilan sektorel ozelliklere uygun organize sa
nayi bolgeleri planlanmahdir. Bolgesel kalkinmayi ve dengeli kalkinmayi ozendiren duzenlemeler ya
pilrnalidir. Genel biitge gelirlerinden duzenli pay ayrdmahdir. Ozerk bir iist kurulus gelistirilmelidir. 

Degerli milletvekilleri, organize sanayi bolgelerinde gevre sorunlan had safhada yasanmaktadir. 
Son yillarda organize sanayi bolgelerinde antma tesisleri yatinmi yapdmamaktadir. Aynca kati atik
lann duzenli ahnmamasindan dolayi ya§anan gorsel kirlilik had safhaya varmistir. 

Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; organize sanayi bolgeleri bu halde iken yatirimcilar zor du
rumda kalmaktadirlar. Kirk dokuz ili kapsayan 5484 sayih Yasa'mn da 31/12/2008 tarihinde yani iki 
buguk ay sonra sona ermesiyle birlikte kirk dokuz il dahil olmak uzere organize sanayi bolgeleri "or
ganize sanayi mezarhgi" haline donusecektir. 

Bu duruma gelinmesinden AKP iktidan sorumludur. Uretimi du§unmeyen anlayi§ KOBI'lere go-
ziimu de getirememi§, her alanda oldugu gibi bu alanda da pembe tablolar gizilmi§, bos sozler soy-
lenmistir. 

Degerli milletvekilleri, ekonomik kriz nedeniyle sanayi sektdriinun sorunlanna goziim iiretemez-
seniz yakin gelecekte iilkede bir sanayilesme krizi kagimlmaz olacaktir. Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak her konuda oldugu gibi iilke yaranna yaptigimiz onerileri ve uyanlan AKP olarak dikkate ahmz. 
Toplumun yasadigi bu sikintih suregte, en az on yd siireyle asgari iicretten vergi ve primleri almayimz. 
Yatinm indirimlerini genisletiniz. Yerli mail kullanip ihracat yapan ve katma deger yaratan isletmelere 
du§uk faizli ve uzun vadeli kredi veriniz. Organize sanayi bolgelerinin iginden objektif kriterlerle segi-
lenleri nitelikli sanayi bolgelerine donusturiin. Bolgeler arasi dengesizlikleri gidermek igin 5084 sayih 
Yasa'mn suresini uzatimz. Yeni bir planlama anlayisi iginde, bolgesel te§viklerin sektorel tesvike do-
nu§mesini saglayimz. Sonug olarak da size tavsiyemiz: Lafi birakin, icraat yapin, icraat! 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; reel sektoriin Hiikumete ve piyasalara giiveni kalmami§-
tir. Objektif degeriendirme kurulusjannin gostergeleri bu yondedir. Reel sektoriin genel gidisati kotu 
gormesi, ozel sektor yatinm arti§min da durmasina neden olmaktadir. Yatmmlar durma noktasina 
gelmis, organize sanayi bolgeleri sessizlige buriinmii§tur. Yatinmlanni dikkatle takip eden isveren-
ler artmis, bir iki ay sonrasim goremez olmuslardir. Bunun sommlusu, sorunlann goziimiinu ertele-
yen AKP iktidandir. Alinan gegici gdzumler sanayicinin sorunlarim gozmemi§tir. Organize sanayi 
bolgelerinde gezerseniz goreceksiniz, somnlar be§ maddelik kanunla gozulecek somnlar olmaktan 
gikmistir. Konunun hassasiyetle takip edilmesi gerekmektedir. 

Bu dusuncelerle yuce heyete saygdanmi sunar, saygiyla selamlanm. (CHP siralanndan alkislar) 

BA§KAN - Tesekkur ederim Sayin Emek. 

Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Bursa Milletvekili Sayin Necati Ozensoy. 

Buyurun Sayin Ozensoy. (MHP siralanndan alkislar) 

MHP GRUBU ADINA NECATI OZENSOY (Bursa) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 
gorii§ulmekte olan 222 sira sayih Kanun Tasansi'nin 4'uncii maddesiyle ilgili Milliyetgi Hareket 
Partisi Grubu adina soz almi§ bulunuyorum. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 
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Bugun kiirsiiye cikan biitiin konusmacilar gibi ben de bugiin sehit olanlara ve bundan once sehit 
olanlara Allah'tan rahmet dileyerek butiin sehit ailelerine de sabir diliyorum. Ciinkii her sehit haberi gel-
diginde, bundan once sehit olan ailelerin acilannin da bir kez daha tekrarlandigini, evlatlannm bugiin 
sehit olmus gibi yine evlerine ates diistiigiinu biliyorum. Bugiiniin de, bu konusmalara bu sekilde bas-
lamanin son olmasim diliyorum. Ancak Hiikumetin, Basbakanin ve Hukumeti temsil eden partinin grup 
ba$kan vekillerinin de dahil olmak iizere, muhalefetin yaptigi goziim onerilerine hakaretle cevap ver
mek yerine onlan biraz dikkate alarak Meclisin de bu konularda yapmasi gereken bir seyler oldugunu 
hatirlamasi ve Meclis iginde gerekiyorsa, ozellikle profesyonel askerlik ve Terorle Miicadele Yasasi'nda 
Mecliste bir seyler yapilmasi igin bir an once harekete gegmelerini buradan talep ediyorum. 

Degerli milletvekilleri, goriismekte oldugumuz bu tasanya baktigimizda ".. .OSB iginde yer alan 
mutesebbislerden muhtelif zamanlarda sozlii ve yazih olarak intikal eden talep ve sorunlarin degerlen
dirilmesi sonucunda kanunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ile yeni ihtiyaglann karsilanma-
smda ekonomik, sosyal ve mevcut gevresel fayda gdriilerek; planh bir sekilde yurutulen OSB'lerde 
faaliyet gosteren firmalann ihtiyaglannin karsilanmasi amaciyla ticaret, saghk, egitim, lojistik ve ben
zeri faaliyetlerin birlikte planlanmasi..." diye devam eden genel gerekgeler var. Elbette, bu yasada ya
pilacak birtakim degisikliklerin mutlaka bu OSB'lere fayda getirecek kismi yerleri vardir, ama yapilan 
bu degisiklikler bize gore eksiktir. OSB'lerin beklentileriyle alakah... Ben de eski bir sanayici olarak, 
halen onlarla goriismelerimi siirduren bir insan olarak bu bahsedilen yazih, sozlii gorusmelerin disinda 
son olarak sanayicilerle gorustugiimde, yapilan bu yasa degisikliklerinden ziyade -bana aktardiklan-
daha onemli gordiikleri OSB'lerin beklentilerini sizlerle ve Sayin Bakanimla paylasmak istiyorum. 

Bir: BOTAS, Nisan 2008 tarihinde tasima bedellerine yiizde 200 zam yapmis. Yani, Bursa'da -
Bursa agisindan degerlendirirsek- Cahk'in sahip oldugu Bursagaz tasima bedellerini 2'ye katlamis, 
ama Mart 2008 tarihinde OSB'lerin yiizde 3 komisyonu yiizde 1'e diisiiriilerek yil ortasmda biitge-
lerini altust etmis bulunmaktalar. Yine EPDK, Ocak 2008 tarihinde elektrik dagitim lisansi vermis y e 
anlasilmaz bir sekilde gapraz siibvansiyonu kaldirmistir. "Hukumet, bizzat kendi yaptigi gapraz siib-
vansiyonu bizden esirgemistir." diyor OSB Baskani. 

Devletten higbir maddi-manevi katki almadan ulkemizin sanayilesmesi igin gupinan OSB'lerin 
gelirlerine bu derece mudahale edilmesi anlasilmaz bir seydir. Ulkemizde dogru giden birkag isten 
bir tanesi olan OSB yapilanmalanna da kostek olunmamasi gerekir. 

Aynca, sanayicilerimizin elektrik faruralannda, bolgemizde higbir islevi olmayan belediyeler 
igin yiizde 1, sanayi uretimiyle uzaktan yakindan alakasi olmayan TRT igin yiizde 2 ve "enerji fonu" 
adi altinda yiizde 1 tahsilat yapilmaktadir. Konutlara ve ticarethanelere normal sayilacak bu tahsi-
latlann OSB'lerden kaldinlmasi sarttir. Bunun yerine, gok ihtiyag duyulan nitelikli teknik eleman 
yeti$tirilmesi igin OSB'lerin harcama yapmasi engellenmemelidir. Uretimde en onemli unsurlardan 
biri olan nitelikli insan giicii eksikligini gidermek, OSB'lerin en azindan kendi bolgelerindeki eleman 
ihtiyacini karsilamak igin yatinm yapmasinin onu agilmahdir. Mesela "TRT'nin yiizde 2'lik fonu 
kaldinhp yerine egitim fonu, yine OSB'lerin kullanacagi egitim fonu getirilebilir." diyor bir OSB bas
kani. Diger OSB baskanlanyla da goriistugiimde bundan farkh seyler ifade etmediler. 

Tabii, Bursa OSB anlaminda bir ilk olmus. Benim dogdugum yil, 1961 yihnda Turkiye'de ilk 
defa bir OSB kurulmus ve bu, Turkiye'ye ornek olarak bugune kadar gelmis. Yine Bursa, Tiirkiye'de 
en gok OSB'yi banndiran, yani on ug tane OSB'si bulunan bir il. Bu OSB'lere, su anda yine dort yeni 
OSB katilmak iizere. Mevcut OSB'lerde 3.156 hektarda faaliyet gosteren dokuz yiiz elli dokuz fir
mada toplam 102.500 kisi gahsmakta. Dolayisiyla, bu anlamda, bu OSB'lerin oneminin ne kadar ol
dugu burada agik ve net bir sekilde durmakta. 
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OSB'lerde yine zaman zaman gordugumiiz eksiklikleri onlarla paylastiklanmizi ve OSB'lerin isle-
yisi noktasindaki birtakim aksakhklan da elbette konustuk. Bu kanun, degistirilen yasa tasansi, belki 
OSB'lerle ilgili gunubirlik, bugiinii kurtaran birtakim seyler yapacaktir ama su anda sanayicinin iginde bu
lundugu durumu, ozellikle kuresel krizle alakah kar§i karsjya kaldigi sorunlann higbirini gozmeyecektir. 

Ben, zaman zaman -son donemde ozellikle- kuresel kriz basladiginda gazetelerden Hiikumetin 
beyanatlanni izledigimizde sa§irdigimiz beyanatlar da oluyor. Mesela, Sayin Basbakan "Kuresel kriz 
karsjsinda Amerika'da Mortgage var, bizde TOKI var." diye bir beyanat vermisti. Ben sahsen -onu 
gazeteden okudum- herhalde bunu sozlu olarak... Bir beyanat olarak kabul etmiyorum. Yani, bir 
basbakanin, Turkiye Cumhuriyeti Devleti Basbakaninin boyle bir beyanat verdigine dogrusu ihtimal 
bile vermiyorum. 

Yine, Sayin Basbakanin katildigi, sanayicilerle, ihracatgilarla alakah toplantilarda "Kriz gigirt-
kanlanna prim vermeyin." §eklinde birtakim beyanatlan oldu ama biz sanayicilerle gorustugumiizde, 
bire bir konu§malar yaptigimizda, maalesef, sanayiciler, ne kadar derin bir ugurumun iginde olduk
lanni, gok buyuk sikintilanmn oldugunu bizlere daha agik ve net bir sekilde ifade ediyorlar. Bakin, 
isjin daha aci tarafi, bu iktidar partisi milletvekillerinin veya yetkililerinin kulagina geliyor mu bil
miyorum ama, sanayiciler, ticaret erbaplan sikintilanni agikga ifade etmekten gekiniyorlar. Yani, Hu
kumet tarafindan baslanna bir sey gelir, iyisi mi ben sikintilardan gok fazla bahsetmeyeyim veya one 
gikmayayim diye agik agik bize bu konulan ifade eden sanayicilerin oldugunu sdylemek istiyorum. 

Biraz once Sayin Bakan KOSGEB'ten, kredilerden bahsetti. Tabii KOSGEB bu iktidar done
minde de kurulmadi, yillardir var ancak KOSGEB'in yaptigi uygulamalarda elbette sikintilar var, 
bunlan da Sayin Bakanm ve buradaki milletvekillerinin bilmesinde fayda var. Ben KIT Komisyo-
nundayim, en son KOSGEB'i denetlerken sanayicilere verilen yine faizsiz yakla§ik 600 milyarhk 
bir krediyle alakah alman o teklifler ve kriter ortaya konuldugunda igime dogrusu bir §uphe diistu. 
Orada da, KIT Komisyonunda da sordum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BA§KAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin lutfen. 

NECATI OZENSOY (Devamla) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 

O verilen kredilerdeki kriter §uydu: Basvurusu sirasi. Yani sanayiciler dosyalanni hazirlayip 
verdiginde o imalatgi olmasi vesairesi falan onlar da kriterlerin igerisinde elbette ama bakin basvuru 
sirasina gore bu krediler dagitildi. Boyle bir kriter Avrupa'da veya yurt disindaki o hipermarketlerde 
zaman zaman o yapilan dampingli mallarda milletin hiicum ettigi, onde gidenin mail aldigi gibi bir 
seyi gagn§tirdi bende. Yani KOSGEB daha objektif kriterlerle bu tur kredileri sanayicilere destek 
olmak uzere verecekse bu kredileri de verirken bu kriterlere dikkat etmeli. Bu tur sikayetler de biz
zat sanayiciler tarafindan yapihyor ve yapilmakta. 

Bu yasanin ben hayirlara vesile olmasini diliyor, saygilar sunuyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkur ederim Sayin Ozensoy. 

Sahislar adina ilk soz Aydin Milletvekili Saym Recep Taner'e aittir. 

Buyurun Sayin Taner. 

RECEP TANER (Aydin) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; g6ru§iilmekte olan 222 sira 
sayih Kanun Tasansi'mn 4'uncu maddesiyle ilgili sahsim adina soz almis bulunmaktayim. Yuce 
Meclisi saygiyla selamhyorum. 
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Sozlerime baslarken bugiin Hakkari'de sehit olan askerlerimize Cenabi Allah'tan rahmet, kederli 
ailelerine, tiim sehit ailelerine bassaghgi, yuce milletimize de sabir ve metanet diliyorum. 

Bu madde, mevcut 4562 sayih OSB Kanunu'nun 18'inci maddesinin besinci fikrasina bir ek du
zenleme getirmektedir. Bu duzenlemeyle de katihmcilara geri ahm hakki serhi kaldinlarak tapu ve
rilmesi durumunda tapunun ne sekilde verilecegi konusu diizenlenmekte ve yeni duzenlemeyle 
tasjnmazin, icraen satisi dahil, uguncu sahislara devrinde OSB'den uygunluk gbriisii alinarak bu yeni 
duzenleme yapilmaktadir. Bununla yeni katihmcilara eski katihmcimn vermis oldugu taahhiitler aynen 
aktanlmakta ve bu duzenlemeyle OSB'de plan butiinliigu ve tapu islemlerinde de birliktelik saglan-
maya cahsilmaktadir. Bdylesine bir yasal boslugun duzenlenmesi bu maddeyle giderilmis olacaktir. 

Degerli milletvekilleri, ilim olan Aydin'da 1976 yihnda basjanan ve 1990'h yillann sonlanna 
dogru tamamlanmi? olan ve faaliyete gecen Aydin Organize Sanayi Bolgesi ve ilin sanayicilerince 
1980'li yillarda baslanan, 1996 yihnda da sanayi bolgesi statiisiine kavusan AST1M Organize Sanayi 
Bolgesi eksikleriyle birlikte su anda faaliyetine devam etmektedir. Ama ne yazik ki Aydin'daki diger 
Organize Sanayi Bolgeleri ki Nazilli, Soke, Ortaklar, Cine, Buharkent organize sanayi bolgeleri Maa
lesef bu Hukumet doneminde yeterince desteklenmemekte ve ilerleyememektedir. 

Organize sanayi bolgelerinin kamulastirma ve altyapi sorunlan en onemli sorunlandir. Bu ko
nularda her ilcedeki organize sanayi bolgeleri maalesef 90k biiyiik sikintilar yasamaktadir. OSB'le
rin kuruluslanyla ilgili asamada her ilgeye OSB yerine, bunlann bir oncelik sirasiyla yapilmasi 90k 
daha verimli ve faydah olacaktir kanaatindeyim. 

Diger yandan, ilim olan Aydin, jeotermal kaynaklar agisindan 90k zengin bir bdlgedir. Aydin'da 
kurulus asamasinda olan tanma dayah ihtisas organize sanayi bolgeleri olan Kosk -Ege Sera- ihtisas 
Organize Sanayi Bolgesi ve Cine Siit, Sultanhisar Seracihk Organize Sanayi Bolgeleri de maalesef 90k 
yavas ilerlemektedir. 

Degerli milletvekilleri, Aydin bir tanm ilidir. Tanm sektdriine ve iireticiye Hiikumetin bakis 
agisi malum. Uriin girdi maliyetlerinde son bir yilda yiizde 50 ile yiizde 150 arasinda artis yasanir-
ken, iirun satis bedelleri, maalesef, gegen yilki seviyelerde veya daha altindadir. Ciftcilere destek 
kapsaminda verilen primler ise, maalesef, destek olmaktan gikmis, sembolik rakamlar haline diism-
iistur. Bdylesine bir ortamda, jeotermal kaynaklann, tanma dayah ihtisas organize sanayi bolgeleri
nin gelismesi ve tanmin emrine verilmesi igin acil olarak programa alinmasi ve bitirilmesi 
gerekmektedir. 

Sanayicilerimiz Hiikumetin uyguladigi yuksek faiz ve diisuk kur politikalanyla maalesef 2006 
yilindan bu yana gizli bir kriz yasamaktadir. Yasanan gizli krizin kuresel krizle desteklendigi or
tamda, OSB'lere taninan elektrik fiyatlanndaki indirimin kaldinlmasi, dogal gazdaki indirimin dii-
Surulmesi, maalesef, sanayi kesimine gok biiyiik darbe olmustur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BA§KAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin lutfen. 

RECEP TANER (Devamla) - Tesekkiir ederim. 

Hiikumetin karar vermesi gereken sey: Sanayisiyle, tanmiyla uretim ekonomisinden yana poli
tikalan mi destekleyecek yoksa su andaki mevcut durumda oldugu gibi tiiketim ekonomisinden ve 
rantiyeden yana mi olacak? Buna bir an once karar vermesi lazim. 

Ben, yine de gikacak olan kanunun milletimize hayirlar getirmesini diliyor, bu duygu ve dii-
Siincelerle yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. (MHP siralanndan alkislar) 
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BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Taner. 

Sahislar adina ikinci soz hakki Gaziantep Milletvekili Sayin Mehmet Erdogan'a aittir. 

Buyurun Sayin Erdogan. (AK PARTI siralanndan alki§lar) 

MEHMET ERDOGAN (Gaziantep) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 222 sira sayih Or
ganize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisjklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi'nin 4'uncii mad
desi hakkinda sahsim adina soz almis bulunuyorum. Yuce Meclisi saygiyla selamhyorum. 

4562 sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu 12 Nisan 2000 tarihli ve 24025 sayih Resmi Ga
zete'de yayimlanarak yururluge girmi§tir. Kanun'un yayimlandigi tarihten giiniimuze kadar gegen 
zaman igerisinde gerek organize sanayi bolgeleri tiizel kisiliklerinden ve Organize Sanayi Bolgeleri 
Ust Kurulusundan gerekse sivil toplum kurulusjanndan ve organize sanayi bolgeleri iginde yer alan 
mutesebbislerden muhtelif zamanlarda sozlii ve yazih olarak intikal eden talep ve sorunlann deger
lendirilmesi, akabinde kanunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesiyle yeni ihtiyaglann karsilan-
masinda ekonomik, sosyal ve mevcut gevresel fayda gdriilmu§tur. Sanayinin etkinligini ve kentte 
duzenli yerlesmeyi saglamak amaciyla sanayi kuruluslarinin ula§im, kentsel arazi, enerji, yakit, su, 
ham madde gibi altyapi ve gereksinimlerle ilgili kolayhklan bir arada bulunduran, ozel olarak plan
lanan ve planlarda yer verilen bolge tiiriine "organize sanayi bolgeleri" denildigine gore bu sanayi bdl-
gelerimizden daha fazla faydalanabilmek igin, sikintilan gozebilmek igin bu tasari hazirlanmistir. 

Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; bilindigi gibi, ulkemizde sanayinin gelisniesinde gok 
onemli bir rol iistlenen organize sanayi bolgeleri kurulu? sayilan itibanyla 255'e ula§mi§tir. 1960'h 
yillardan itibaren baslayan organize sanayi bolgeleri uygulamalarina bu donemde biiyiik onem veri-
lerek organize sanayi bolgeleri sorunlan ele ahnmi§, uygulamada meydana gelen aksakhklann orta
dan kaidinimasi yonunde gerekli kanun ve yonetmelik duzenleme gahsmalanna agirhk verilmi§tir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanligimizca bugiine kadar kredi destegiyle altyapi insaatlan tamamlana
rak hizmete sunulan 107 adet organize sanayi bolgesi projesinde 46.250 isjetme yer almakta olup, 
747.314 kisiye is imkani saglanrnistir. Bakanhgin 2008 yih organize sanayi bolgesi basjangig ode
negi 66 milyon 500 bin YTL iken, yd iginde saglanan yuzde 78'lik artisja, 51 milyon 850 bin YTL 
ek ddenekle toplam 118 milyon 410 bin YTL'ye ulasmistir. Bu odenek gergevesinde 100 adet orga
nize sanayi bolgesi projesi altyapi insaatlan yurutulmektedir. Gaziantep'te de 4 organize sanayi bol
gesi mevcuttur. Bunlardan 4. Organize Sanayi doluluk orani tamamlanmak uzeredir. 

Bu yd sonu itibanyla 15 adet organize sanayi bolgesi tamamlanarak ulkemizin ve sanayicimi-
zin hizmetine sunulacaktir. Tamamlanacak olan bu projelerden 2 adedi tesvik kapsamindaki illerde 
yer alan Bayburt ve Nizip organize sanayi bolgeleridir. 

Diger taraftan, yine, tesvik kapsaminda bulunan illerdeki organize sanayi bolgelerinde yatirim
cilara bedelsiz arsa tahsisi uygulamalan yuriitiilerek 766 adet isletmenin faaliyete gegmesi ve 623 adet 
tesisin de insaatma basjanmasi saglanrnistir. Bu olusum sanayi igin bir sinerji olusturmaktadir. 

Organize sanayi bolgelerinde yatinm yapmak isteyen, ancak arsa alma ve sermaye yonunden si
kinti geken isletmelere kiraci olarak faaliyette bulunmalan imkani saglanrnistir. Bu bolgelerde yer ala
cak kiracilar da kanundaki turn yiikumliiliikleri tasjyacaklanndan ve bu kanunun ozu olan i§letme 
kurulusu ve istihdam artirmaya katki saglayacagindan, kiracihk imkamyla organize sanayi bolgele
rinin doluluk oranlan daha da artacaktir. 
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Tasannin 4'uncii maddesinde sanayi tesislerine yatinm ve isletme kredisi veren kredi alacakhsi 
firmalara icra halinde tesisi satin alma ve sonrasinda organize sanayi bolgelerinin kurulus protoko
liinde yer alan ve onceden belirtilen gergek ve tiizel kisilere satabilme veya kiraya verme imkam ge-
tirilerek kredi mekanizmasimn dniindeki engeller kaldirilmistir. 

Bu genel degerlendirme gergevesinde organize sanayi bolgelerinin on emine binaen yapilan ga-
h?malara baktigimizda, 1999-2000 yillan arasinda 31 adet organize sanayi bolgesi projesi tamamla-
nirken 43 adet yeni organize sanayi bolgesi projesi de kredilendirme kapsamina alinmistir. 2003'ten 
bugune kadar ise 57 adet organize sanayi bolgesi projesi tamamlanirken 91 adet yeni organize sanayi 
bolgesi projesi de kredilendirme kapsamina alinmistir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakika ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 

MEHMET ERDOGAN (Devamla) - Goruldugii gibi, donemler itibanyla bakildigmda, tamam-
lanan organize sanayi bolgeleri projelerinde yiizde 84 oramnda, kredilendirme agisindan baktigi
mizda da yuzde 1,11 oramnda bir artis ortaya gikmaktadir. 

Bu demektir ki bu donemde organize sanayi bolgeleri kavrami daha iyi anlasilmis, gelismis iil
kelerle rekabet edebilme ortaminin saglanmasi yonunde sanayicilerimize gagdas, gevreyle uyumlu ve 
planh yatinm imkam saglanmistir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanhginin 2009 yih yatinm programi teklifinde ise organize sanayi bolge
leri projelerine, GAP kapsammdakilere 48 milyon 875 bin YTL, diger yorelerdeki OSB'lere de 67 
milyon 746 bin YTL olmak uzere toplam 116 milyon 621 bin YTL odenek tahsis edilmistir. 

Bu kanun degisikligi yapilarak OSB'lerin sorunlarinin gdzumlenmesi yoniinde yapilan gahs
malann OSB'lerde yeni agihmlara neden olacagi ve bolgeler vasitasiyla ekonomik kalkinmanin ivme 
kazanacagi gdriilmekte olup bu gahsmalanndan dolayi Sanayi ve Ticaret Bakanimiz Saym Zafer 
Gaglayan'i kutlar, yasa teklifinin ulkemize hayirh olmasim diler, saygilar sunanm. (AK PARTI si
ralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Erdogan. 

Madde uzerinde soru-cevap islemine gegiyoruz. 

Sayin Tankut... 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayin Baskamm, tesekkur ediyorum. 

Saym Bakanim, esnaf ve sanatkarlarimiza kullandinlan kredilerin 2003 ve 2008 arasi donemde 
onceki donemlere gore 17-20 kat fazlalastigini ifade ettiniz. Simdi sormak istiyorum: Verilen kredi -
lerdeki bu yiiksek artis hizi bugiin esnaf ve imalatgilanmizin gok iyi bir durumda oldugunun mu, 
yoksa bugiin itibanyla hemen hemen biitun imalatgi esnaf ve sanatkarlarimizin kredi kullanamadan 
yasayamayacak duruma dusmelerinin mi bir gdstergesidir? Bu konudaki samimi diisiinceniz nedir? 
Ogrenmek istiyorum. 

Yine, onceki konusmamzda tesvik ile ilgili sorulan sorulan cevaplarken girisimci bilgi sistemi 
ile sanayi envanterinin gikartildigini ve bunu gok dnemsediginizi ifade ettiniz. Biz de dnemsiyoruz. 
Bu bilgilere dayah olarak tesvik sisteminin bolgesel, sektdrel ve projeye dayah olarak diizenlenece-
gini ifade ettiniz, belirttiniz. Soz konusu bu diizenlemeleri tahmini olarak ne kadarhk bir zaman di
limi igerisinde gergeklestirebileceksiniz? Bu konuda bir bilgi verebilirseniz gok memnun oluruz. 

Tesekkiir ediyorum. 
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BASKAN - Sayin Dogru... 
RE$AT DOGRU (Tokat) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 
OSB'nin bulundugu yerlerde yangin felaketleri ve saghk te§kilatiyla ilgili sikintilar vardir. OSB'lerde 

itfaiye kurulmasim ve saghk ocaklan gibi saglik teskilatlannm kurulmasini dusiinuyor musunuz? 
Bir ikinci sorum da... KOBI ve esnafa sifir faizli kredi verildigi ifade edilmektedir. Turkiye ge

nelinde kag esnafa bu sifir faizli kredi verildi? Aynca il olarak da Tokat ilinde kag kisiye sifir faizli 
kredi verilmistir? Bunu ogrenmek istiyorum. 

Tesekkur ederim. 
BA$KAN - Sayin Cabs... 
HASAN GALIS (Karaman) - Sayin Balkan, te§ekkur ediyorum. 
Sayin Bakamm, OSB ydnetimlerine verilen gorevler ve gelirlerine baktigimiz zaman gergekten bu 

gorevleri yerine getirmeleri imkansiz gibi goriiniiyor. OSB'lerin gelirlerini artinci veya bazi yukumlii-
luklerinden muafiyet getirici, tesvik edici ne gibi gahsmalanniz var? Bunlan ogrenmek istiyorum. 

Tesekkur ederim. 

BASKAN - Sayin Bakan... 
SANAYI VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Sayin Baska

mm, degerli milletvekilleri; hepinizi saygiyla selamhyorum. 
Efendim, oncelikle sunu ifade edeyim: Bu yeni getirilmi§ olan tasanda ve kabul ettigimiz, iize

rinde gorusme yapmi§ oldugumuz 1 'inci madde bir taraftan egitim, bir taraftan da saglik imkanim ge
tirmistir. Daha ewel, organize sanayi bolgelerinde bir saglik merkezi kurulmasi, bir ticaret merkezi 
kurulmasi, bir egitim merkezi kurulmasi imkani yoktu. Yapanlar da yapmislarsa bunu kanun disi 
yaprmsjardi ama zaten biraz ewel g6ru§tugiimiiz ve kabul etmi§ oldugumuz madde diizenlemesiyle, 
organize sanayi bolgelerinde saglik, egitim basta olmak uzere, kiiguk tamirat atolyelerini de kapsa
yacak sekilde, belli bir alan igin bir imkan getirildi. Bu bir kere, hem saghkla ilgili gelismeler hem 
egitimle ilgili yapilacak olan gah§malar agisindan son derece onemli. 

§unu gok net ifade edeyim ki mesleki egitim konusu, yirmi yedi yilhk sanayicilik yapmis oldu-
gum donemde benim hep birinci oncelikli problemim olmu§tur ve mesleki egitim konusu Tur
kiye'deki, ashnda, i§sizligin en temel boyutlanndan biri giinku istihdamin arzi ile talebi arasindaki 
gakismamanin ortaya gikarmis oldugu issizlik bir sonug olarak hep ortaya gikmistir. Bunun nedeni 
de gegmiste bir istihdam stratejisinin olmayisj, bir istihdam envanterinin olmayisi ve bir is giicii plan-
lamasinin olmayisinin temel gdstergesidir. 

Bu noktadan hareketle, bir taraftan i§ giicu planlamasi, istihdam envanteri yapilmasi gahsmalan 
ilgili Bakanlik tarafindan yapihrken yine yiice Meclisimizden iig ay once gikmis bulunan istihdam 
paketi ve sosyal guvenlik reformundaki diizenlemelerle gok somut adimlar atilrmstir. Ben bunlan 
tekrar hatirlatmak istiyorum. 

Ozellikle nitelikli eleman yetistirilmesi ve sanayicinin kendine ihtiyag duymu§ oldugu alanlarda 
yeterli eleman yetistirilmesi noktasinda, organize sanayi bolgeleri basta olmak uzere "aktif is giicu prog
rami" dedigimiz ve 300 milyon YTL issizlik Sigortasi Fonu'ndan kaynak aktanlan gahsma, konu yu
riirliige girmistir. Bu noktada, illerde kurulan il istihdam ofisleri, il istihdam biirolan, her ilin kendine has 
ticaret, sanayi veya diger hizmetler alanindaki istihdam taleplerini, istihdam ihtiyaglanni belirleyecek, 
adeta her ile aym bir is giicu planlamasi yapan sistemi ortadan kaldmp bunun yerine her ilin, her orga
nize sanayi bolgesinin, her kiiguk sanayi sitesinin, oradaki yatinmcilarm ihtiyacina cevap verebilecek bir 
sistemi getirmistir. Bu, gergekten son derece onemli bir gah§madir ve bunun gah§malan baslamistir. 
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Yine, ben, oda baskanhgi yaptigim donemde Sincan Organize Sanayi Bolgesinde bu konuyia il
gili cah§mayi yapmi§tim. Bu konudaki cah§mayi yapmak icin ashnda organize sanayi bolgelerinin 
arkasinda bir kanun duzenlemesine de gerek yoktu. Yani organize sanayi bolgeleri, ticaret ve sanayi 
odalan, esnaf odalan, esnaf birlikleri bunu zaten dogal bir gorev olarak yapmak zorundadirlar ve 
yapmahdirlar ki kanun duzenlemesiyle beraber bu artik kanuni bir hale getirilmistir. Dolayisiyla, bu
rada is giicii planlamasinda onemli bir mesafe katedilecektir. 

Bunun yam sira girisimci bilgi sistemi... Gegmis, donemlerde "sanayi envanteri" denilen son-
radan adina "sanayi bilgi sistemi" denilen sistemin admin yerine "girisimci bilgi sistemi" koyduk. 
Bunun sebebi su: "Sanayi envanteri" dedigimiz zaman Turkiye'de sadece 302 bin sanayi i§letmesi-
nin bir envanter gahsmasi yapihyormus, gibi bir bilgi sistemi ortaya cikarilacakti. Oysa, biz, 2 mil
yon 10 bin isletmenin -serbest meslek erbabi harictir bundan- ve 2007 sonu itibanyla 2 milyon 10 bin 
isjetmenin butun taramalarini, sektorel ve bolgesel taramalarini yaptik ve dolayisiyla, hem ticaret 
hem hizmetler hem de sanayi sektorundeki yani dim mukellefiyetler alanindaki isletmelerin tama-
minin bilgi sistemi olan girisimci bilgi sistemini yaptik. Ekim ayi sonuna kadar da sanayi stratejisi, 
sektorler bazinda strateji planlari hazirlamyor. Daha ewel de ifade edildigi gibi -ki bu konuda ba§ka 
milletvekillerimiz de sordugu igin genel bir cevap olsun diye soyliiyorum- bu yd sonunda 5084 bi-
tiyor belirlenmis, olan illerde ve 5084 uygulamasi bitmeden yeni te§vik sistemi devreye girecektir. 
Yani tekrar ifade edersem, yeni te§vik sistemine Turkiye 1 Ocak 2009 itibanyla girmis, olacaktir. Bu, 
zaten daha ewel de deklare edilmis ve daha ewel de planlanmis olan bir gahsmaydi. 

Bunun yam sira -yine biraz ewel soruldugu igin soyluyorum- "Krediler neden ahmyor?" Kre
diler neden ahnir? Krediler, esnaf ve sanatkar geli§tikge, esnaf ve sanatkar sayisi arttikga, yatinm 
arttikga, uretim arttikga, tuketim arttikga krediye ihtiyaglar artar. Cok net ifade olsun diye soyliiyo
rum: Bugun bankacilik sisteminin agmis, oldugu ticari kredilerin miktan 350 milyar YTL'dir. Bunu 
gegmis yillara mukayese ettigimiz zaman gok onemli gelismeler oldugunu goriiriiz. Kredi hacmin-
deki artis yeni yatmmlar, yeni yapilanmalar... 

Sunu da bilecegiz ki bugun gelmis, oldugumuz noktada bir yapisal degisim ve donusum siire-
cinden gegiyoruz. Bu yapisal degi§im... Dunyadaki global bir krizin dunyanin butun ulkelerini nasil 
etkiledigi hep beraber goruyoruz. Globallesmenin ne oldugunu gbriiyoruz. Dunyanin bu gelismele-
rine Turkiye'nin de kayitsiz kalmasi mumkun degil ve gerek esnaf-sanatkarda gerek KOBI'lerdeki 
degismelere paralel olarak tabii ki kredi ihtiyaglan artacaktir. Bu kredi ihtiyaglan yerine getirilecektir. 

Bir §ey daha soyleyeyim eksik kalmasin diye, degerli arkadaslarimin, milletvekillerimizin bah-
setmis, oldugu konularla ilgili olarak: Efendim, KOSGEB kredilerini verirken siraya gore veriliyor 
dedi gok degerli sayin milletvekilim. Kendisi de eski sanayici. $imdi, ben bin arti bin KOBI diye, bin 
orta ileri teknolojide, bin orta dii§uk teknolojide KOBI'ye kredi vereceksem, eger bu krediyi almaya 
da en az 20-25 bin KOBI hak kazaniyorsa objektif degerlendirmeyi nasil yapacagim? O zaman bu
rada ilk gelen -Avrupa Birligi projeleri de boyledir- ilk ahr sekliyle herkesin esit yansacagi, objek
tif ve kriterleri her §eyden ewel belli olmus ve bittigi zaman da noter tespiti olarak yaptirdigimiz 
ba§vurular uzerinden hareket ediliyor. Daha sonraki basvurular, yapilmis, basvurularda uymayanlar 
varsa onun yerine siradan devam ederek geliyor. 

Bunun di§inda ba§ka bir objektif kriteri benim yirmi yedi yilhk sanayicilik gegmi§im ve yapmis, 
oldugum yoneticilik ve arkadaslanmla yapmis oldugumuz degerlendirmede... Bin adet KOBI veya 
5 bin esnaf-sanatkara kredi verilmesi veya 6.500 ihracatgiya, KOBI'ye destek verilmesi noktasinda 
siralama yapmak, onlann iginden segmek son derece giigtur. O zaman birden basjayarak muracaat sa
yisina gore yapmak bu isin dogrusu oldugu igin, son derece de... Bana en azindan bugune kadar hig
bir sikayet de gelmedi. Bunu gok net ifade ediyomm. 20 bine yakin firmaya kredi kullandirdik bu 
gergevede. Onun igin bunun da dogru oldugunu ifade ediyomm. 

Te§ekkiir ediyomm Sayin Baskamm. 
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BASKAN - Tesekkur ederim. 
Madde uzerinde bir onerge vardir, okutuyorum: 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanligma 
Gdriisulmekte olan 222 sira sayili Kanun Tasansinm gergeve 4 iincii maddesi ile degistirilen 

4562 sayili Kanunun 18 inci maddesine asagidaki fikranin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"Katihmcilar arsa tahsisi veya satisinin yapildigi tarihten itibaren iig yil iginde OSB'de faaliyete 
baslamadiklari takdirde yapilan arsa tahsisi iptal edilir ve satis bedeli faiz odenmeksizin geri odenir." 

BASKAN - Komisyon katihyor mu dnergeye? 
SANAYI, TiCARET, ENERJi, TABii KAYNAKLAR, BiLGi VE TEKNOLOJi KOMiSYONU 

BASKANI SONER AKSOY (Kiitahya) - Katilmiyoruz efendim. 
BASKAN - Hukumet katihyor mu? 
SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Sayin Baska

mm, zaten, bu, yonetmelikte duzenlenen ve halihazirda bir yonetmelik gergevesinde yapilan seydir. 
Her yonetmeligi yasa haline getirmenin geregi de, faydasi da yoktur. Onun igin katilmiyoruz. 

BASKAN - Bilecik Milletvekili Sayin Tuziin, buyurun. (CHP siralanndan alkislar) 
YASAR TUZUN (Bilecik) - Sayin Baskan, degerli milletvekili arkadaslanm; 4'iincii maddede 

vermis oldugumuz onergemizi agikhga, giindeme getirmek igin soz almis bulunuyorum. Bu vesi
leyle yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Degerli arkadaslar, Turkiye Buyuk Millet Meclisi olarak, bizler yasama uyeleri olarak tabii yiirut-
meden gelen her tiirlii tasanyi kabul edecegiz ve onlann istedigi dogrultuda karar verecegiz anlamina asla 
gelmemeli. Bu onergemizde bizlerin soylemek istedigi, organize sanayi bolgelerinde arsa satin alan sa
nayicilerimizin verilen siire igerisinde sorumluluklanni yerine getirmedigi takdirde, yani iig yil igeri
sinde fabrikasini hizmete agmadigi takdirde, kiralamadigi takdirde, devretmedigi takdirde bos bulunan 
o arsanm organize sanayi bolgelerinin ydnetimlerine yetki verilmesi konusunda. 250'yi gegkin Turkiye'de 
organize sanayi bolgesi var. Ancak bunlann yiizde 70'i, yiizde 80'i maalesef yiizde 50, yiizde 40 iiretimle 
hizmetine devam ediyor. Dolayisiyla bu onergemiz de organize sanayi bolgelerinde tahsis edilen yerlere 
satis bedeli ne ise yonetim kurallanna bu yetkinin verilmesi konusundaydi. Dogrusu ashnda buydu. Ko-
misyonumuzun ve Hukumetimizin neden katilmadigini da anlamis degilim. Cunkii degerli arkadaslanm, 
4562 sayih Kanun'da organize sanayi bolgelerinin yonetimlerinin uygulama haklan vardir ancak yapti-
nm giicleri yoktur. Bu dnergeyle organize sanayi bolgelerinin ydnetimlerine yaptinm giicii veriyor idik. 
Bu dnergemizin ashnda yiice Meclis tarafindan kabul edilmemesini gerektiren higbir sebep yoktur. Ben 
dnergemizin kabulii yoniinde milletvekillerimizin oy kullanacagina yiirekten inaniyorum. 

Sayin Baskamm, dnergemin oylanmasinda da karar yeter sayisi istiyorum. 
Genel Kurulu saygiyla selamhyorum. (CHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkiir ederim. 
Saym Tuziin, karar yeter sayisi arayacagim. 
Onergeyi oylanniza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayisi yoktur. 
Birlesime on dakika ara veriyorum. 

Yasar Tuziin 
Bilecik 

Ferit Mevliit Aslanoglu 
Malatya 

Ali ihsan Kdktiirk 
Zonguldak 
Necla Arat 

istanbul 

Hiisnii Cdllii 
Antalya 

Tayfur Siiner 
Antalya 

Kapanma Saati: 17.42 
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D O R D U N C U O T U R U M 

Ac i lma Saat i : 18.00 

B A S K A N : Baskan Vek i l i M e r a l A K S E N E R 

K A T I P U Y E L E R : C a n a n C A N D E M I R C E L I K (Bursa) , F a t m a S A L M A N K O T A N ( A g n ) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 7'nci Birlesiminin Dbr-
diincu Omrumunu agiyorum. 

222 sira sayih Kanun Tasansi'nin goriismelerine devam edecegiz. 

Komisyon? Burada. 

Hukumet? Burada. 

Tasannin 4'iincii maddesinde Bilecik Milletvekili Sayin Ya§ar Tuziin ve arkadasjarimn onerge
sinin oylanmasmda karar yeter sayisi bulunamamisti. 

Simdi onergeyi yeniden oylanniza sunacagim ve karar yeter sayisi arayacagim: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemistir, karar yeter sayisi vardir. 

Maddeyi oylanniza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

5'inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5- 4562 sayih Kanunun 26 nci maddesinden sonra gelmek iizere asagidaki madde 
eklenmi§tir. 

"Tanma Dayali ihtisas Organize Sanayi Bolgeleri 

MADDE 26/A- Tanm ve sanayi sektorunun entegrasyonunu saglamaya yonelik tanma dayah sa
nayi girdisini olusturan bitkisel ve hayvansal iiretimin ve bunlann islenmesine yonelik sanayi tesis
lerinin yer alabilecegi ve ilgili mevzuati uyannca ongoriilen biyogiivenlik tedbirlerine uyulmasi 
sartiyla Tanma Dayah ihtisas OSB kurulabilir. 

Bu bolgelerin yer segimi, kurulusu, imar plani onayi, faaliyeti, isleyisi ve denetimine iliskin usul 
ve esaslar, Bakanhk ile Tanm ve Koyisleri Bakanligi tarafindan hazirlanarak yiiriirliige konulacak ayn 
bir yonetmelik ile belirlenir." 

BASKAN - Madde uzerinde gruplar adina ilk soz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Adi
yaman Milletvekili Sayin Sevket Kdse'ye aittir. 

Buyurun Saym Kose. (CHP siralanndan alkisjar) 

CHP GRUBU ADINA SEVKET KOSE (Adiyaman) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; gd-
rii§mekte oldugumuz 222 sira sayih Yasa Tasansi'nin 5'inci maddesi uzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adina soz almi§ bulunmaktayim. Sdzlerime baslamadan once hepinize saygilar sunanm. 

Degerli milletvekilleri, 222 sira sayih Yasa Tasansi'nin 5'inci maddesiyle tanm ve sanayi sek
tdriiniin butiinlesmesi amaglanmistir. Bu madde ile yerel girisimciligin harekete gecirilmesi, istihdam 
agisindan onem tasiyan yatinmlann yayginlastinlmasi istenmektedir. Yalniz bu organize sanayi bol
geleri diger uygulamalara ornek olmasi amaciyla pilot projeler bazinda uygulanacaktir. 
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Degerli arkadaslar, tanma dayah organize sanayi bolgesi uygulamasi besicilik, sut sigircihgi, se
racilik ve gigekgilik alanlannda 1998 yilmdan bu yana Sanayi ve Ticaret Bakanligmdan gelen talep-
ler uzerine bicimlendirilmistir ancak tarn on yildir yasaya bu konuyia ilgili ekleme yapilmadigindan, 
tanma dayah organize sanayi bolgesi talepleri degerlendirilmemi§tir. §imdiye kadar tanma dayah or
ganize sanayi bolgesi kurulmasi igin tarn 52 basvuru olmu§, bu basvurulardan sadece 10 tanesi yer bu-
labilmi§tir. Umanm tanma dayah organize sanayi bolgeleri konusu hala bitirilmeyen GAP'a benzemez. 

Her gegen giin iiretimden uzaklasan, sanayisi montaja dayanan, tanm ve hayvancihginda her gegen 
giin disanya bagimh hale gelen ulkemizde tanma dayah organize sanayi bolgesinin agilmasi tek basina 
yetmeyecektir. Her seyden once tanm ve sanayinin temel sorunlarinin gdzulmesi gerekmektedir. 

Sayin milletvekilleri, kendi segim bolgem Adiyaman ve igerisinde oldugu GAP bolgesi bu ko
nuda en onemli drneklerden biridir. Bakimz, GAP bolgesinde yaklasik 7,5 milyon nufus vardir, sa-
nayide ise yalniz 84 bin civarinda nufus istihdam edilmektedir. Bunun 52 bini sadece Gaziantep'tedir. 
Diger kalan rakam ise GAP bolgesindeki sekiz ili kapsamaktadir. Bu da yetmiyormus gibi kotalar, 
ithalat ve benzeri nedenlerle iiretim surekli olarak azalmaktadir. 

Simdi, tanma dayah sanayinin ve iilkemiz ihracatinin en onemli ayaklanndan biri olan tekstil 
sektoriine bakahm. Yogun emege dayah bu sektorde 2 ila 2,5 milyon ki§i istihdam edilmektedir. Do
layisiyla bu sektoriimiiz, Turkiye'de 10 milyon insanin ekmek yedigi gok buyuk bir sektordur. Bu sek
toriin ayakta tutulmasi gerek KOSGEB destekleri gerek bankalarm KOBI destekleri ve gerekse 
Hukumetin te§vik yasalanyla olanakhdir. 

Sayin milletvekilleri, giftgilerimizin desteklenmesi ve tarimin te§vik edilmesi lazim. Sadece 
Adiyaman'da kuraklik nedeniyle giftgilerimizin ugradigi zarar 135 milyon YTL'dir. 

Tanm ve sanayi ig ige gegmis iki sektordur. Birinde ya§anacak gelisme digerini de tetikleyecek-
tir. Tanmin ya da sanayinin gelismesi igin topyekun bir gahsma gerekmektedir. Bakimz, Adiyaman'da 
Kogali barajmin yapimina hala baslanmamistir. Halbuki bu baraj bitirildigi takdirde yaklasjk 27 bin 
hektar alan sulanacaktir. Dolayisiyla Adiyaman'da sulu tarimda buyuk bir geli§me gozlenecektir. 

Degerli milletvekillerim, size soruyorum: Kogali gibi barajlar yapilmadiktan sonra bolgede ta
nma dayah organize sanayi bolgesi yapmak tek basina yeterli mi? Elbette ki yeterli degildir. Tanma 
dayah organize sanayi bolgesi yapahm ama giftgimizi de sanayicimizi de peri§an etmeyelim ki sa
nayi bolgesi ise yarasin. Bakimz, Adiyaman'da yaklasik 2 bin 200 kisi tanmsal sulama amagh elek
trik kullanmaktadir. Bu vatandaslanmizin anapara ve faiziyle birlikte devlete toplam 40 milyon YTL 
borcu bulunmaktadir. Ciftgimiz bu durumda ne yapsin degerli arkadaslar? Sayin Maliye Bakanina so
ruyorum, henuz bu elektrikten KDV oraninin dusuriilmesi ya da giftgilerin desteklenmesi gibi gun-
demlerinin olmadigi yamtim ahyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz tanma dayah organize 
sanayi bolgesine karsi degiliz hatta geg bile kahndi diyoruz. 

Sayin Ba§kan, degerli milletvekilleri; yaz tatilini firsat bilerek altmis giin boyunca segim bolgem 
olan Adiyaman'da bir siirii ziyaretlerde bulundum. Bu kapsamda Adiyaman'in tiim ilgelerini ve bu 
yerlesim yerlerine bagh yaklasik yiiz elli koyu ziyaret ettim. Ciftgiyle, esnafla, i§ adamiyla yuz yiize 
gorii§tum. Koylii penman ve §a§kin. Esnaf ve sanatkar kan aghyor. Adiyaman'da herkesin ortak bir 
sorunu var, o da kotuye giden ekonomik durumdur. Ciftgi peri§an durumda. Mazot ve gubre fiyatlan 
surekli yukseliyor fakat giftgimize yapilan destekte bu yiikselisi maalesef goremiyoruz. is adamlan-
miz hala duzeltilmeyen tesvik nedeniyle zor giinler yasiyor. Sanayicilerimiz fabrikalanm kapatarak 
ya da i§gi gikararak gozum bulmaya gahsjyorlar. Dolayisiyla i? adamlarimiz ayakta kalabilmek igin 
inatla direniyorlar. 
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Degerli iiyeler, yardimlann dagitimi esnasmda Adiyaman'da yasanan gdriintiiler icier acisiydi. 
Yardim alacak yash yurttaslanmiz geceden itibaren banka onlerinde bekledigi gibi, yasanan izdiham 
nedeniyle ezilenler oldu. Bu kotii olay "Yoksullann harchk gilesi devam ediyor", "Birbirlerini ezdi-
ler" gibi bashklarla Adiyaman basininda mansetlere yansidi. Ben bunlan soylerken... Bunlar ger
gekten -altmis giin dolastim, gezdim- Adiyaman'da gordugiim manzaralardi. 

Yine benzer sekilde, Kahta ilgesinde -Sayin Milletvekilimiz burada, Ahmet Aydin Bey, belki 
kendileri de gdrmiistiir, tanik olmustur insallah- komiir yardimi sirasinda biiyuk bir kavga gikti, hig
bir onlem ahnmadigi igin neredeyse kan ddkulecekti. Ag birakilmis, yoksul diismiis Adiyamanh hem-
Sehrilerim bir lokma ekmek, biraz yakacak igin perisan ediliyor. Bu manzara sadece Adiyaman'da 
degil, oyle inaniyorum ki Sanhurfa'da, Diyarbakir'da, Malatya'da, yani tiim Turkiye'nin diger bol
gelerinde de gegerlidir. Yardim yapihrken yasanan gdriintiiler igler acisi. Bu insanlarimiz neden bu 
halde? Yani burada asil sorun, yardim yapihrken yasanan kotii olaylar degil, sayin milletvekilleri, asil 
sorun, insanlarimizin yardim alacak duruma diisiiriilmeleridir. Milyonlarca insammiz yardimlarla 
ayakta durmaktadir. Sosyal devlet, ag birakip yardim yapan devlet degildir, olmamahdir. Sosyal dev
let, asil olarak, balik veren degil, balik tutmayi dgreten devlettir. Bu yasananlar mutluluk tablolan de
gildir, olsa olsa, bence utang tablolandir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekillerim; Adiyaman'da en gok aldigim sikayetlerden biri de teror 
ve terorle miicadeleden dogan zararlann karsilanmasi konusudur. Adiyaman'da, 1/9/2007 tarihinde 
kendilerine odeme yapilmasi igin sulhname imzalanan gok sayida magdurun zaran bugune kadar 
heniiz odenmemistir. Hukumet bu konuda bir an once harekete gegmelidir. Bu konunun sonuna kadar 
takipgisi olacagima da soz veriyorum. 

Sayin milletvekillerim, son gunlerde biitiin diinyada yasanan ekonomik kriz siiphesiz bizi de et
kilemektedir. Krizi konusmahyiz ki goziim yollan bulabilelim. Her ne kadar Hukumet tarafindan 
kabul edilmese de sektorlerde yasanan daralma ve kapanan sirketler nedeniyle issizlik artmaktadir. 
Bu yihn ikinci geyreginde yatinmlar geriledi yiizde 1,5 oramnda. Fert basina biiyume orani yiizde 1 'in 
altina dusmiistiir. Sanayide uretim dusmustiir. 

Degerli milletvekilleri, yatinmlann gerilemesi, biiyiime oranimn dusmesi durgunlugun bizzat 
gdstergesidir, ancak ancak asil ilging olan sudur: Gdstergeleri okumayip krize karsi onlem ahnma-
masidir; iistelik "Krize karsi onlem ahnmahdir." diyenleri suglayarak. Halk arasinda "deve ku$u gibi 
kafayi kuma sokmak" bigiminde tasvir edilir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; sdzlerime son verirken hepinizi en igten saygilanmla 
selamhyorum. (CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Kose. 

Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Eskisehir Milletvekili Sayin Beytullah Asil. 

Buyurun Sayin Asil. (MHP siralanndan alkislar) 

MHP GRUBU ADINA BEYTULLAH ASIL (Eskisehir) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 
terorle miicadele, biinin kesimlerin ortak destegi ve katkisi ile gdziilecek bir milli sorundur giinkii her 
Seyden once ortak hayat alanimiz olan vatanimizi ve bizi bir arada tutan mustereklerimizi hedef al
maktadir. Biz bu konudaki goziim yolunun topyekun seferberlik anlayismdan gegecegine inandigimiz 
igin Hukumete dnerilerimizi siralamis ve bu konunun siyaset ustu bir mesele oldugu gergegi ile her 
tiirlii destege hazir oldugumuzu da ifade etmistik. Buradan bir kez daha her tiirlii destege hazir oldu-
gumuzu ifade ediyorum. Bundan sonra her tiirlii vebal Hukumete aittir ve geregini yapmayanlanndir. 
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Gdzunun igine bakip buyuttiigumuz, bakmaya kiyamadigimiz yigitlerimiz maalesef bugun de 
topraga du§mustur, sehadet §erbetini igmislerdir, sebep olanlan Allah kahretsin. Yigitlerimize rahmet, 
yarahlara da acil sifa diliyorum. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; bir iilkede ekonominin zayiflamasi, sadece is dunyasim 
degil, basta turn halk kesimleri olmak iizere ulkenin turn siyasi, askeri, stratejik gikarlannin da za-
yiflamasina neden olmaktadir. Bu tiir ekonomiler ise belirsizlik ortaminda yeterince buyuyememekte 
ve geli§ememektedir. 

Ekonomik biiyumedeki sartlara paralel olarak Merkez Bankasimn faizleri en ust noktaya yiik-
seltmesi ve cari agiktaki yuksek artis i§ dunyasinin, ekonominin gelecegine iliskin beklentileri de 
yeni soru isaretlerinin ortaya gikmasina neden olmaktadir. I§te, boyle bir zamanda, organize sanayi 
bolgeleri tuzel kisjliklerinden ve organize sanayi bolgeleri ust kuruluslanndan gerekse sivil toplum 
kurulu§larindan ve organize sanayi bolgeleri iginde yer alan mutesebbislerden intikal eden hususlar 
goz oniine alinarak tespit edilen eksiklikler ve ihtiyaglann giderilmesi amaciyla hazirlanan bu tasa-
nyi eksiklerine ragmen olumlu buluyoruz. 

Organize sanayi bolgelerinden umulan fayda, sanayinin uygun goriilen yapilanmasim saglamak, 
kentle§meyi yonlendirmek, gevre sorunlanm onlemek, bilgi ve bilisim teknolojilerinden yararlan
mak, imalat sanayi turlerinin belirli bir plan dahilinde yerle§tirilmeleri ve gelistirilmelerini saglamak 
seklinde ozetlenebilir. Ancak Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu'nda ongoriilen amaglar bile tarn 
olarak gergeklesememektedir. Her §eyden once, sanayinin uygun goriilen alanlarda yapilanmasim 
saglama konusunda mevut yasal diizenlemeler yetersiz kalmistir. Sanayi bolgelerinde yatinmlar ya-
pdmakla birlikte sanayi alanlan dismda da sanayilesme hizla devam etmektedir. insallah, tez za
manda bu eksiklikler de giderilir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; organize bolgeler, sadece is ve isjem yuriiten, altyapi yap-
tiran, arsa tahsis eden bir kurumdan ote, yatinmciya yol gosteren, destek olan, bili§im, ARGE, ortak 
laboratuvar, universitelerin bilgi birikimlerini, ara§tirma-geli§tirme faaliyetlerini sanayiye, sanayiciye 
yansitan, bu alanlarda da kar-zarar esasina gore faaliyet gosteren ve bu konularda dnderlik edecek 
misyonla donatilmahdir. Eskisehir Sanayi Odasi bu misyonla kendisini donating, yatinmciya destek 
olan, yatinmciya yol gosteren, bilisim, ARGE, ortak laboratuvar, universitelerle iliskileri en iist nok
taya gikaran; kendi enerjisini kendisi iireten, ornek organize sanayi bolgesi haline gelmistir. Gah§ma-
lanyla one gikmis bu tur organize sanayi bolgelerine genel butge gelirlerinden mutlaka pay aynlmahdir. 
Bu tur organize sanayi bolgeleri ornek gosterilmek suretiyle diger organize sanayi bolgelerine tecriibe 
aktanmim saglayacak yasal diizenlemeler de mutlaka yapilrnalidir. Uzun zamandir sdyledigimiz gibi 
artik ekonomide ahnmasi gereken tedbirler birinci dnceligimiz ve gundem maddemiz haline gelmis
tir. Ekonominin tekrar arzulanan ve surdurulebilir bir buyume seviyesine gikanlmasi igin reel kesimde 
uretimi, ihracati ve istihdami te§vik eden yeni kararlann bir an once ahnmasi gerekmektedir. 

Degerli milletvekilleri, istihdam uzerindeki yuksek prim ve vergi yiikleri, yuksek enerji mali-
yetleri, vergi sistemindeki aksakhklar, yuksek dolayh vergi oranlan ve kayit disj ekonomi gibi so
runlann sanayicimize olan yukii her gegen giin biraz daha artirmaktadir. Ekonomik mikro reformlann 
bir an ewel yapilmasi ve uygulanmasi gerekmektedir. Ulkemizin ilk sekiz aydaki ham madde itha
lati gegen yihn ayni donemine gore yuzde 40,1 artarak 110 milyar 600 milyon dolara ulasmi§ bu
lunmaktadir. Sekiz ayda 92,4 milyar dolar olan toplam ihracat, sadece ham madde ithalatim bile 
kar§ilayamamaktadir. Yine ilk sekiz ayda tuketim mail ithalati yuzde 34 artisja 15,1 milyar dolara 
ulasmistir. 
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Degerli milletvekilleri, iilkeyi bekleyen sorunlara iki ornek vererek konusmama devam etmek 
istiyorum. Ekim ayi, tanmda hububati ekme ayidir. Arpa, bugday ekilirken tohumla birlikte topraga 
halk arasinda "taban giibresi" diye nitelendirilen diamonyumfosfat giibresi atihr. Bu giibrenin fiyati 
gecen yila gore yiizde 200 artarak -markasina gore- 1 lira 85 yeni kurus ile 2 lira 10 yeni kurusa gik
mistir. Bugdayin fiyatmin 45 yeni kurus oldugu bu donemde giftginin gubreye talebi, bayi satis mik-
tarlanna bakildigmda yiizde 50 azalmistir. Kdylu ya giibre atamamis ya da attigi giibreyi yan yanya 
azaltmistir. Bunun anlami, 2009 yihnda uretim yan yanya azalacak demektir. Tiirk kdyliisii, Tiirk gift
gisi biraz daha fakirlesecektir. Hukumet ise azalan uretimi ithalat yoluyla kapatacak, kendi giftgisin-
den esirgedigi destegi Ukrayna, Avustralya, Amerika giftgisine aktaracaktir. 

Adalet ve Kalkinma Partisi 2002 sonunda iktidara geldiginde Turkiye 38 milyar dolar ihracat ya-
piyordu. 38 milyar dolar ihracatin yiizde 21'i disandan ithal ediliyordu yani 7 milyar 980 milyon 
dolan disandan ithal ediliyor, yiizde 79'unu ise biz iiretiyorduk. Yani, 30 milyar 20 milyon dolanni 
da bu hesaba gore biz iiretiyorduk. 

Bugun 132 milyar dolar ihracat yapiyoruz. Bu 132 milyar dolarin yiizde 24'ii olan 31 milyar 680 
milyon dolarlik kismini biz uretiyoruz; yiizde 76'sim yani 100 milyar 320 milyon dolanni, disandan 
ithal ettigimiz mallari tekrar ihrag etmek suretiyle bu ihracat rakamlarini buluyoruz. Yani 2002'den 
bu yana ihracattaki esas reel artis 1 milyar 660 milyon dolardir. 

Kendimiz uretmedigimiz takdirde kalkinmayi nasil saglayacagiz, istihdami nasil artiracagiz? 
Krizlere nasil daha dayanikh hale gelecegiz? Ekonominin potansiyel doviz agigim nasil azaltacagiz? 

Bu duygu ve diisuncelerle hepinizi saygiyla selamhyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkur ederim Sayin Asil. 

Sahislar adina ilk soz, Manisa Milletvekili Sayin Mustafa Endz'e aittir. 

Buyurun Sayin Enoz. (MHP siralanndan alkislar) 

MUSTAFA ENOZ (Manisa) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; oncelikle, boliicii teror 6r-
gutunce yapilmis menfur saldinyi lanetliyor, sehitlerimize Cenabi Allah'tan rahmetler diliyorum. 

Degerli milletvekilleri, 222 sira sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapil
masi Hakkinda Kanun Tasansi'nin 5'inci maddesi iizerinde sahsim adina soz almis bulunmaktayim. 
Bu vesileyle yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Degerli milletvekilleri, ulkemizde organize sanayi bolgeleri herhangi bir yasaya tabi olmadan 
yaklasik kirk yih a$kin bir siire ydnetilmistir. 12 Nisan 2000 tarihinde Milliyetgi Hareket Partisinin 
de iginde bulundugu 57'nci Hukumet tarafindan 4562 sayih Kanun ile Organize Sanayi Bolgeleri 
Kanunu gikarilmis ve organize sanayi bdlgelerimiz bu Yasa'ya gore ydnetilmeye baslanmislardir. 

Degerli milletvekilleri, kuresellesmeyle birlikte her gegen giin degisimlere konu olan yeni diinya 
diizeninde ekonomik anlamda simrlann kalkmasi, rekabeti simrlar otesine tasimis, bu durum ozel
likle kugiik ve orta dlgekli isletmelerin stratejik yonetim sureci igerisinde yonetilmelerini zorunlu 
kilmis ve hatta uyguladiklan stratejilerde de bazi degisimleri zorunlu hale getirmistir. 

Degerli milletvekilleri, sert rekabet sartlari igerisinde, maliyet dusurme gibi stratejilerle yol 
almaya gahsan kugiik ve orta dlgekli isletmelerin hayatlanni idame ettirebilmeleri igin, daha dinamik 
bir sekilde saghkh bir gevre analiziyle ig gevre ve dis gevredeki durumlari her ydniiyle analiz edilip 
gelecekte nasil bir yol takip edecekleri onceden planlama yoluyla ongorulup, gerekli vizyonlar 
uygulanip, denetim mekanizmasi ile isletmenin amaglan ve ulastigi sonuglar arasindaki sapmalann 
belirlenmesi gerekmektedir. 
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Ulkemizdeki her 100 isletmeden 98'inin kiigiik ve orta dlgekli isletmeler oldugu diisunuldu-
giinde, ekonominin bel kemigini KOBi'lerin olu§turdugu gergegi, bu isletmelerin, ayakta kalabil-
meleri ve yarattiklan olgek ekonomileriyle uluslararasi gevrede rekabet sansi yakalayan biiyuk 
i§letmeler diizeyine gelebilmeleri igin vizyon yonetim sureci ile yonetilmeleri bir gerekliliktir. 

Degerli milletvekilleri, segim bolgem olan Manisa ilimiz, sanayisi gelisen bir il olmasina rag
men ekonomisi tanma dayah ve tanm destekli bir ildir fakat son yillarda pamuk, tutiin ve iiziim fi
yatlannin diisiik bir seyir izlemesi hem iireticiyi hem de esnaf ve sanatkanmizi olumsuz 
etkilemektedir. Manisa'da dokumacihk, gida maddeleri imalati, dericilik ve tanm aletleri gibi alan
larda faaliyet gosteren gok sayida atolye ve imalathane bulunmakla birlikte sanayinin asil gelisimi, 
merkez ilgede yer alan organize sanayi bolgesinin hizmete girmesiyle hiz kazanmis, sanayilesme ha-
reketine kiigiik sanayi sitelerinin de biiyuk katkilan olmustur. 

Degerli milletvekilleri, iilke ekonomimizin diinya ile butiinlesmesinde uzerine dusen gorevleri en 
iist duzeyde yerine getirme gabasinda olan ve planh kalkinma modeli gergevesinde gahsmalanni siir-
diiren Manisa Ticaret ve Sanayi Odasi Organize Sanayi Bolgesi, gerek bunyesinde faaliyet gosteren 
sanayi tesislerinin biiyiiklugii ve gerekse de sanayiciye saglanan rum altyapi ve destek hizmetlerinin yam 
sira gevreye vermis oldugu onemle diger OSB'ler arasmda tercih siralamasinda dnde gelmektedir. 

ilgelerimizden Salihli OSB igin ilave alanin yatirim programma alinmasi gerekmektedir. 
Turgutlu'ya kadar gelen dogal gazin Salihli baglantisinin yapilmasi bu bolgeyi cazip hale getirecektir. 
OSB ile demir yolu baglantisinin saglanmasi bolge igin gok onemlidir. Aritma tesisinin bitirilmesi igin 
yatinm programma alinmasi gerekmektedir. 

Akhisar OSB'de ise aritma tesisinin bitirilmesi igin finansman destegine ihtiyag duyulmaktadir. 
Dogal gazin tiim OSB'ye dagitilabilmesi igin gahsmalann aksatilmadan devam etmesi saglanmahdir. 

Bir diger onemli ilgemiz olan Turgutlu OSB antma tesisinin yatinm programma alinmasi ve 
kamulastirma bedelleri igin odenek aynlmasi gerekmektedir. 

Degerli milletvekilleri, ancak, iilkemiz AKP iktidan doneminde ig ve dis horg batagina siiriik-
lenmis... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Bir dakikahk ek siire veriyorum, tamamlayin lutfen. 

MUSTAFA ENOZ (Devamla) - Tesekkiir ediyorum. 

...giftgimiz, kdyliimiiz, esnafimiz, sanayicimiz sahipsiz birakilmis, uretim azalmis, ulke eko
nomisi kiigiilmustiir. issizlik her gegen giin artmakta, bunun yam sira boliicii teror her ydniiyle sid-
detini artirarak devam etmektedir. Kuresel kriz kapimiza dayanmis ancak iktidar hala "Bize bir sey 
olmaz." mantigiyla bu gelismeleri hafife almakta ve gerekli tedbirleri almamakta direnmektedir. 

Sayin milletvekilleri, oncelikli sorunlar bunlardir ve acil goziim beklemektedirler. 

Bu duygu ve diisuncelerle tasanyi destekliyor, yuce heyetinizi saygiyla selamhyorum. (MFTP 
siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Enoz. 

Sahislan adina ikinci soz hakki, Van Milletvekili Sayin Kayhan Turkmenoglu'na aittir. 

Buyurun Sayin Tiirkmenoglu. (AK PARTi siralanndan alkislar) 
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KAYHAN TURKMENOGLU (Van) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Organize Sanayi 
Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi'nin 5'inci maddesi uzerinde ?ah-
sim adina soz almis bulunmaktayim. Yiice heyeti saygiyla, sevgiyle selamhyorum. 

$imdi, ulkemizde, son yillarda gelisim, insanlann bas donduriicu bir sekilde, hizla bu gelisjme 
ayak uydurmak igin gaba sarf etmesi toplum tarafindan izlenmektedir. Bugiin ulkemizde gayrisafi yurt 
igi hasilaya baktigimizda 659 milyar dolar civanndadir. Degerli milletvekilleri, bu §u demektir: Yani 
70 kusur milyonluk bir iilke igerisinde, insanlanmiz, ureterek, katma deger saglayarak ulkesine bir 
yd igerisinde 659 milyar dolarlik katma deger yaratmistir. Gegmis yetmi§ dokuz yd igerisinde bu 300 
milyar dolardi, bugiin be§ yd igerisinde bunun uzerine 359 milyar dolar eklendi. Bu demek oluyor ki 
ulkemizde sanayiciye, uretime buyuk bir hizla egilim var ve bunun uzerinde yogun bir gah§ma var. 

Buna bagh olarak olaya baktigimizda, organize sanayi bolgeleri, sanayicilerimiz veya buna bagh 
olarak ilgili bakanhklanmiz, tabii ki sanayicimiz, ureten insanimiz, gunun sartlanna gore, zamanin sart-
lanna gore yeniden bir yapilanma igerisine girecektir ve bugun organize sanayi bolgesiyle ilgili gika-
nlmi§ olan kanunumuzun uzerine dokuz maddelik bir degisiklik tasansi huzurlanmiza gelmistir. Bu 
buguniin geregidir ve §artlandir. Bunun igin butun gruplar olarak da bunun uzerinde anlasilmistir. 

Ama ben burada bir seyin uzerini ozellikle gizmek istiyorum: Bana gore bu yasa tasansimn ige
risinde en onemli hatta hatta bugune kadar yapilmayan, bir devrim niteliginde olan tanma dayah ih
tisas bolgelerinin kurulmasi geregidir. Bugun "Ulkemiz tanm iilkesidir." diyoruz ve ulkemizde iptidai 
tanmdan sanayi tanmina gegmeye gahsjyoruz, tanmi sanayile§tirmeye gahsiyoruz. Bunun geregi de 
bu isi sanayi bolgelerine aktarmaktir. 

Bakin, biz Hukiimete geldigimizde, tarimda istihdam edilen sayi yuzde olarak 37'ydi. Bugiin is-
tihdama baktigimizda yuzde 26'lara inmistir. Yani toplumumuz tanmdan, tanm alanindaki sanayiye 
dogru hizh bir donusiim sergilemektedir. 

Bugun hepimiz segim bolgelerimize gittigimizde... Hemen yam ba§imizda, bakin Gubuk'ta bir 
organize hayvancilik bolgesi kuruluyor. Gumushane'de bir organize hayvancilik var. Urfa'da orga
nik tanm tesislerimiz var. Antalya'da seracihkta buyiik bir atihm var. Manisa'da uziim uzerine, zey
tin uzerine buyuk tesisler kuruluyor. 

Degerli arkadasjar, bunun geregidir ki, Avrupa Birligiyle eger uyum surecini ya§atacaksak, Av
rupa Birligi uzerinde yogunla§acaksak -hepimizin bildigi gibi Avrupa'da tanm alanindaki istihdam 
yapisi yiizde 8'dir- bu uyum sureci igerisinde bizim gok daha biiyuk gayret gostermemiz gerekiyor. 

AHMET DURAN BULUT (Bahkesir) - Ag birakarak mi olacak? 

KAYHAN T U R K M E N O C J L U (Devamla) - Bakin, su anda tanma dayah ihtisas sanayi bolge
leri igin bekleyen 52'ye yakin ba§vuru sahibi var. Bunlardan 10 adedinin yer segim gahsmalan ya
pilmis, 3 adedinin yer segim gah§malan devam ediyor. 15 adedi yer segiminin oiumsuz olmasmdan 
dolayi geri gonderilmi§, 24 adedi de yatinm programma ahnmistir. 

Bizim bu konu iizerinde daha onceleri yapmi§ oldugumuz gah§malar bugun meyvesini ver-
mektedir degerli arkadasjarim. Bizim sanayi anlamindaki, ozellikle tanm alaninda yapmi§ oldugu
muz bu yenilikler, bu gah§malar, bugun burada nihayetinde birgok tanm iireticisine, besiciye bir 
umut ve limit olacaktir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BA§KAN - Bir dakika ek siire veriyorum. 

Tamamlayin lutfen. 
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KAYHAN TURKMENOGLU (Devamla) - Ben bu konuda organize hayvancihk bolgesi derken, 
birgok umut vardi gegmis donemde. Organize tanm bolgeleri diye birgok umut vaat edildi ama on
lann dtesinde bugiin tanma dayah ihtisas organize sanayi bolgeleri geliyor. Bu, ulkemiz sanayicisine, 
ulkemiz yatinmcisina, tarimcisina hayirh ugurlu olsun. 

Buna bagh, ozellikle Tanm Komisyonumuza, Tanm Bakanhgimiza ve Sanayi Komisyonumuza, 
Sanayi Bakanhgimiza, buna bagh Maliye Bakanhgimiza yapmis olduklan bu yenilik igin, vermis 
olduklan bu devrim niteligindeki gahsma igin siikranlarimi sunuyorum. Yiice Heyeti saygi ve sev-
giyle selamhyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Tiirkmenoglu. 

Madde uzerinde soru-cevap islemi yapacagiz. 

Sayin Coskunoglu... 

OSMAN COSKUNOGLU (Usak) - Tesekkiir ederim Sayin Baskan. 

Aracihgimzla Sayin Bakana iki soru sormak istiyorum. 

Birincisi: Altyapisi gok dikkatli, giizel, iyi bir projeyle hazirlanmis bir hayvancihk organize sa
nayi bolgesi projemiz vardi Usak'in. Bunun yerine pilot uygulama olarak baska bir uygulama se-
gildi. Bunun nedenlerini, yani Usak'in segilmeme nedenlerini, zayif taraflan varsa onlan 
bilemiyorum, onu sormak istedim. Cok dnemliydi. Bu arada bazi rakamlar da verebilirim, zaman 
yetmeyecegi igin vermeyeyim. Usak ihmal edilmis bir ildir. Diger illere gore, yapilan kamu yati
rimlarinda daima sonlarda yer almaktadir. Bu nedenle daha da onemli oluyor o soru. 

ikincisi: Saym Bakanim, bu soruyu farkh... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Saym Kose... 

SEVKET KOSE (Adiyaman) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 

Sayin Bakanim, bu yasayla ihtisas organize sanayi bolgeleri kuruyorsunuz, ancak tanmsal gir-
dilerdeki asm artisla, giibre, akaryakit fiyatlanyla kimse uretim yapamaz hale gelmistir. Dogrudan 
gelir destegi, kurakhk bedelleri gibi yapilacak odemeler duzensiz olarak yapilmaktadir. Ciftci ha-
cizlerle karsi karsiyadir. Bu bdemelerin duzenli olarak yapilmasi igin Tanm Bakanhgiyla koordineli 
olarak gahsacak misiniz? 

BASKAN-Sayin Isik... 

ALiM ISIK (Kiitahya) - Tesekkiir ederim Sayin Baskamm. 

Saym Bakanim, benim de iki sorum var. Sizin de gok iyi bildiginiz gibi, esnaf kefalet koopera
tiflerinden kredi kullanan gok sayida kiigiik esnaf ve sanayicimiz giderek geri ddemelerini yapamaz 
duruma dusmuslerdir. Acaba, esnaf kefalet kooperatiflerine borcu olan bu durumdaki kiigiik esnaf ve 
sanayicimizin bu borglannin yeniden yapilandinlmasi mumkun miidiir? Bu konuda gok talep oldugu 
igin bu soruyu iletmek zorunda kaldim. Bu kanalla kredi kullaniminda yaklasik yiizde 8 dolayindaki 
kooperatif kesintisini diisurmek ya da kaldirmak gibi bir dusiinceniz var midir? 

ikinci sorum da ozellikle son donemde imalatgi durumundaki kiigiik ve orta buyiiklukteki isletme 
sahiplerine agtigmiz 25 bin YTL'lik "Can Suyu Kredisi"ni diger esnaf ve sanayicimiz igin de, yani 
iiretici konumunda olmayanlar igin de agmayi diisiiniiyor musunuz? 

Tesekkiir ederim. 
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BASKAN - Sayin Serdaroglu... 
MEHMET SERDAROGLU (Kastamonu) - Saym Baskamm, te§ekkur ediyorum. 
Sayin Bakamm, Turkiye sanayisinin yuzde 55'i Marmara Bolgesi'nde, yuzde 25'i Ege Bolge

si'nde ve yiizde 20'si de ulkenin diger cografyasindadir. istanbul §ehir iginde ise 30 binin uzerinde 
sanayi tesisi vardir. MUSIAD, Hadimkoy Deliklikaya koyii simrlari igerisinde yeni bir organize sa
nayi kurmak istiyor. Bu bolge Bahge§ehir'in hemen arkasindadir, yani rantin hakim oldugu bir bol-
gedir burasi. Tabii ki bu isin farkh bir tarafidir. Diger onemli tarafi ise ya§amin gekilmez hale geldigi 
Istanbul'a, yeni sanayi bolgeleri ile yeni sanayi tesisleri ilave ederek mevcut sorunlann artmasma, 
yeni sorunlann basjamasina sebep olunacaktir. 

Sorum, MUSIAD'in Deliklikaya'da yapacagi organize sanayi bolgesi igin dusiinceniz nedir? 
Buna gegit verip yeni sorunlara vesile olacak misiniz? 

Te§ekkiir ederim. 
BA§KAN - Sayin Paksoy... 
MEHMET AKIF PAKSOY (Kahramanmaras) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 
Sayin Bakamm, iilkemizin diger yerlerinde oldugu gibi, Kahramanmaras ilimizde de tekstil sek

torii zor durumdadir. Uyguladigimz du§uk kur, yuksek faiz, artan enerji ucretleri, dogalgazm ve diger 
girdilerin artmasiyla sektorde gah§an fabrikalann yansina yakini kapanmistir. isinden olan ve borglu 
olan i§gilerimiz ne yapacaklar? Ulkemizin en huzurlu illerinden biri olan Kahramanmaras. korkanm 
bir teror kenti olabilecektir. 

Sayin Bakamm, siz Hukumet olarak tekstili gozden mi gikardiniz; yoksa bu sektoriin sorunlari
nin gozumu igin ne dusunuyorsunuz? 

Tesekkur ederim. 
BASKAN-Sayin Sakik... 
SIRRI SAKIK (Mus) - Sayin Baskan, te§ekkur ediyorum. 
Adil ve tarafsiz tutumunuzdan dolayi sizi kutluyorum ve Sayin Bakanima ben bir soru sormak 

istiyorum. 
Simdi, Mus bolgesinde gayrimenkullerin ipotek olarak Halk Bankasi tarafindan kabul edilme-

digini ve bu konuda buyuk sikayetlerin oldugunu, nedeninin ne oldugunu ogrenmek istiyorum. 
Te§ekkur ediyorum. 
BASKAN - Sayin Bakan... 
SANAYi VE TICARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Saym Baskamm, 

degerli milletvekilleri; tesekkur ediyorum yine yapilan yorumlar ve sorulan sorulara, katilan degerlere. 
Oncelikle, sondan ba§layayim. Evet, maalesef, bankalanmizin bir kismi Dogu ve Guneydogu'daki 

gayrimenkulleri ipotek kabul etmiyorlar. Ben oda ba§kanhgi donemimde de ayni konuyia ilgili hep has-
sasiyetimi gostermi§tim. Hatta zaman zaman illerinde yatinmi birakip, oradan batiya dogru gelenler 
de tenkitlerle karsilasjyorlar "Niye kendi ilinizde yatinm yapmadimz? Niye batiya geldiniz?" diye. 

Evet, burada bankalarm, Turkiye Cumhuriyeti simrlari igindeki biitun yerlerin degeri hepimiz 
agisindan ayni olduguna gore, burada ipotek olarak kabul etmesi gerekir. Ancak, bu konuda tabii 
Hiikumet olarak bizim "§6yle yapin" deme §eklinde bir irademiz soz konusu olamaz serbest bir ban
kacilik sisteminin oldugu bir ortamda. Ama bu konuda oradaki yatinmcilarm magdur oldugu, Dogu 
ve Guneydogu'da ozellikle magdur olduklanni biliyorum ve bu konuda maalesef krediye eri§mede 
daha problemli bir sekilde kar§i karsjya kaldiklanni goriiyorum. 
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Bir diger konu; Sayin Milletvekilime sunu soylemek istiyorum: Tekstil, konfeksiyon ve deri 
sektdriine yonelik bir strateji eylem plani yapilmistir. Bu eylem plani Turkiye'de ilk defa bir sektore 
miinhasir yapilan bir eylem plamdir ve sektdrun biitiin temsilcileri bir araya gelerek, biitiin yoneti
cileri bir araya gelerek ortaklasa hazirlanmis olan kisa, orta ve uzun vadeli bir program setidir bu. Bu 
program setinde yirmi sekiz ana eylem belirlenmis. Bu, pamugun iiretiminden nihai iiriiniin ihraca
tina vanncaya kadar-istihdamla, krediye erisimle, Eximbank, KOSGEB kaynaklan- ve mesleki egi
tim konusu basta olmak iizere tamamim kapsayan tekstil, konfeksiyon ve deri sektdriine yonelik bu 
strateji eylem planimn koordinasyonu Bakanhgimiz tarafindan yapilacak, bu konuda gorev Bakan
hgimiza verilmistir ve uygulanacak olan bir pratik plan cercevesinde aynca Turkiye'nin geri kalmis 
bolgelerine, belirlenecek olan illere -ki daha belirlenmedi o, yil sonuna kadar belirlenecek- yatinm
lann gdturulmesi noktasinda, Turkiye disina gitmek yerine, yurt disina girmek yerine, o bdlgelere yani 
bizim vatan topraklanmiz iginde kalan geri kalmis bdlgelere gonderilmesi noktasinda hem tasinma 
destegi hem de yeni yatirimmi§ gibi bir tesvik verilmesi bngorulmiistiir, bu ilan edilmistir. 

Tabii ki bu noktada giri§imci bilgi sistemi -yine ona donuyorum- son derece onem kazaniyor. Se
bebi su: Artik "Elimizde hangi sektdrden ne kadar kapasitemiz var, ne kadanm kullaniyoruz?" bu net 
bir sekilde gdriilecektir. Sunu gok net ifade edeyim: 900 bin ton yerli pamuk uretilirken, yerli pa-
muktan iplik uretme sistemi olan karde iplikte 2 milyon 100 binin uzerinde bir kurulu kapasite var
dir. Yani Maras genelinde, Turkiye genelinde problemin bir pargasi da bu olarak gdriilmelidir. 

Diger bir konu: Evet, yine bu sanayi ve girisimci bilgi sistemi, Istanbul basta olmak iizere bir
gok ilde sanayi yatinmi yapihp yapilmamasini da saglayacak olan bir gahsma olacaktir. Bu burada 
onem arz edecek. 

Efendim, bu -zaman zaman yanhs ifade ediliyor, soyle tabii dogru olabilir- TESKOMB'un ver
mis oldugu, aracihk yapmis oldugu kredilerde yuzde 8'den yiizde 7'ye diisuruldii aracihk maliyet
leri. Ancak bunlann bir kismi geriye iade edilen, ihtiyat akgesi olarak ahnandir. Ancak dort yilhk bir 
kredi vadesine baktigimz zaman bu yiizde 7'lik rakam, kredi maliyeti uzerine yaklasik yiizde 1,3'liik 
bir ek ilave maliyet getiriyor. Yani yuzde 13 Halk Bankasi kredisi siibvansiiyonu -siibvansiyonla, 
yiizde 13'le- yeni yapilan, faizlerin artmasiyla beraber yiizde 14'e gikmisken bunun uzerine TES-
KOMB'un aracihk maliyeti olarak yiizde 7 degil, dort yilhk vadede yiizde 1,3'luk bir ilave maliyet 
geliyor. Bu, esnafa verilen kredilerin geriye ddnuslerinde TESKOMB'dan bize su ana kadar boyle 
gok dramatik vaziyette ulasan bir bilgi yok. Yani bu konuda, geri doniis kredilerinde gok ciddi prob-
lemler yasandigi konusunda bize ulasmis bilgi yok. 

Tanmsal iiretimle ilgili, tabii ki bu konuyu Tanm Bakanhgimizla beraber yapacagiz, ki bu ko
nuda biz de Bakanhk olarak nihai urunler kapsamina giren alanlarda, biz de o tanmsal kredilerin 
desteklendigi veya tanmin desteklendigi kredi kurulu iginde, yapilanma iginde Bakanhgimiz da var. 

BASKAN - Saym Bakan, toparlarsaniz. 
SANAYI VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Hemen bitiri-

yorum, son, cevap vermedigim som kalmayacak boylelikle. 
Usak Hayvancihk Organize Sanayi Bdlgesiyle ilgili, biraz ewel gok gesitli milletvekillerimiz de 

ifade ettiler -son derece dogrudur- Hayvancihk Organize Sanayi Bolgesinde bazi tereddiitlerin hasil ola
cagi ifade ediliyor gesitli kesimler tarafindan. Hayvancihk OSB'deki bu problemlerin, en azindan bir 
organize sanayi bolgesinde yapihp denendikten sonra diger OSB'lere yayginlastinlmasi konusunda, hem 
Tanm Bakanhgimiz hem Bakanhgimiz hem de yine gesitli milletvekillerimiz ifade ettiler. Bu gdriildiik-
ten sonra, hayvancihk OSB konusunda, tanm OSB konusunda ihtiyaci olan her yere verecegimizi bir kere 
gok net ifade etmek istiyomm giinkii bu bolgelerde sanayiyle entegrasyon da saglanacaktir. 

Tesekkiir ediyomm, arz ediyomm. 
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BASKAN - Tesekkur ederim. 

Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 

6'nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6- 4562 sayih Kanunun 27 nci maddesinin birinci fikrasindaki "kurulu$lanmn" ibaresi 
"kurulusunun" olarak degistirilmistir. 

BASKAN - 6'nci madde uzerinde ilk soz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma Mersin Mil
letvekili Sayin Vahap Secer'e aittir. 

Buyurun Sayin Secer. (CHP siralanndan alkislar) 

CHP GRUBU ADINA VAHAP SECER (Mersin) - Sayin Baskan, degerli milletvekili arkadas
lanm; 222 sira sayih Kanun Tasansi'mn 6'nci maddesi hakkinda Grubum Cumhuriyet Halk Partisi 
adma soz almis bulunuyorum. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Degerli arkadaslanm, tanma dayah ihtisas organize sanayi bolgelerinin kurulmasina yonelik ca
hsmalar 1998 yilmdan bu yana devam etmekte ancak bunlarin, bu gahsmalann bir yasal dayanagi 
yoktu, bir bosluk vardi bu konuda. 6'nci maddede iste tanma dayah ihtisas organize sanayi bolgele
rinin kurulmasina yonelik bir yasa degisikligine gidiliyor. Daha once ne 3143 sayih Sanayi ve Tica
ret Bakanhgi kurulus kanununda ne de 4562 sayih OSB'lerin kurulus yasasinda veya bunlara dayah 
gikanlan yonetmeliklerde bu konuyia ilgili herhangi bir duzenleme bulunuyordu. Bu yapacagimiz 
yasa degisikligi ile tanma dayah ihtisas organize sanayi bolgelerinin kurulmasini bir yasal dayanaga 
kavusturuyoruz. Dolayisiyla boyle uretime dayah, uretimi artinci gabalara Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak biz de buradan destek verdigimizi belirtmek istiyorum. 

Degerli arkadaslanm, elbette tanma dayah organize sanayi bolgelerinin ozellikle kurulacagi 
bdlgelerdeki bolgesel kalkinmaya, uretim neticesinde ulke ekonomisine saglayacagi katkilar, olus
turulacak bu bolgelerde yapilacak ortak altyapi, girdi, ARGE, bilgi payla§imi, teknik iiniteler, idari 
sosyal birtakim tesislerin ve buna benzer birtakim unsurlann ortak kullamm imkani saglamasi, Tiir
kiye'nin tanmsal uretimde, tanmsal isletme yapisindaki yapisal sorunu olan kuguk isletme yapisinin 
bu tip organizasyonlarla daha buyuk bir isletme yapisina donusturiilmesi ve daha bunlar gibi istih
dam, ihracat gibi unsurlan tetikleyici, yukseltici, tesvik edici katkilan dolayisiyla boyle bir duzenle
meyi, boyle bir gahsmayi desteklememek mumkun degil. 

Degerli arkadaslanm, tabii ki burada bu tip organizasyonlan yaparken Sanayi Bakanliginin 
Tanm Bakanhgiyla ilgili galismalannda birtakim sorunlar ortaya gikiyor. Bu her iki bakanlik ara
sinda ortak bir gahsma neticesinde elde edilecek tesislerde birtakim sorunlar mevcut. Daha gok, bol
gelerde yer tespitinde karsilasilan sikintilar var. Bu bolgelerden bir tanesi de benim segim bolgem olan 
Mersin'in Tarsus ilgesi. Bu bolgede de seracihgi igeren, seraya dayah bir organize tanm bolgesi 
kurma gabalan var, ama buradaki yer segimi galismalannda oiumsuz rapor gikiyor. Bunun ana sebebi, 
o bolgeden orman kadastrosu gegiyor ve o bolgenin orman alam oldugu kayitlara gegiyor. Ancak 
baktiginiz zaman, biyolojik olarak ormanla alakasi olmayan bir bolge. Bu durumda -Sayin Bakamm 
da buradayken- orman alanlannin organize tanm ihtisas bolgelerine tahsisiyle ilgili bir yasal degi-
sikligin zaruri oldugu ben burada goriiyorum. Nitekim boyle galismalar, ustun kamu yarari igeren ga
lismalar. Biliyorsunuz Turizm Tesvik Yasasi gikti yuce Meclisten, orman alanlanni turizm alanlanna 
tahsis ettik, ustun kamu yarari gordiik. Tabii ki bunlar rant alanlan degil, 2/B galismalannda oldugu 
gibi rant alanlan degil, bunlar direkt kamuyu ilgilendiren birtakim galismalar. Dolayisiyla, bu konuda 
gerekli yasal duzenlemenin yapilmasi konusunda Bakanhgin gahsmasi gerektigini diisuniiyorum. 

- 5 3 6 -



TBMM 16 .10 . 2008 0 : 4 

Degerli arkadaslanm, yer temininde bir diger konu: Sayin Bakanin biigisi var bu konuda, "Yer 
temininde zorluk cekiyoruz." diyor. Bakiyorsunuz Turkiye'de, 2002'den bu yana TIGEM'e bagh 
birtakim ciftlikler -bende on dort tane yer var: Denizli, Antalya, Yozgat, Samsun gibi- binlerce dekar 
arazi otuz yilhk, kirk dokuz yilhk kira siireleriyle bedava rakamlara, 90k kiigiik kira bedelleriyle ki
raya verilmis, tabiri caizse harac mezat elden gikanlmi§. Simdi isaretledim burada, Denizli'de bir ta
nma dayah organize sanayi bolgesi kurma gahsmalan var, ama burada 23.482 dekar arazi kiraya 
verilmis, TIGEM'e bagh 23.482 dekar arazi. Yine Canakkale'de ayni gahsma var, orada 2.935 dekar 
arazi kiraya verilmis. Yine Maras'ta boyle bir gahsma var, 20.714 dekar kiraya verilmis. Yine Tokat'ta 
boyle bir gahsma var, orada da TIGEM'e ait 5.415 dekar arazi maalesef kiraya veriliyor ve ucuz ra
kamlara veriliyor, ama biz, iistiin kamu yaran gdrdiigiimiiz bu tip organize sanayi bolgeleri kurmak 
igin simdi yer anyoruz ve bulamiyoruz. 

Ayni §ekilde, dniimiizdeki gunlerde Suriye sininnda 200 bin dekar arazide mayin temizleme ga-
hsmalanndan dolayi bir yasa gelecek yiice Meclise. Burada da gdrecegiz, orada, yine kirk dokuz yil-
hgina, ihaleyi alan firma mayinlan temizleyecek ve onun isletim hakkim elde edecek. 

Simdi, Giineydogu'daki sorunlan hepimiz biliyoruz, giindemimizde teror konusu. Terorii or
taya gikaran sebeplerden bir tanesi de Giineydogu Anadolu Bolgesi'ndeki ekonomik sorunlar. Biz-
ler, oradaki insanlara is bulmak durumundayiz, oradaki insanlara as bulmak zorundayiz, orada 
yatinmlara girmek zorundayiz. iste, bir eylem plani agikladi Hukumet bundan bes alti ay once ama 
bu konuda da ciddi bir ilerleme kaydedilemedi. 

Simdi Sayin Bakan buradayken, bu tip organize sanayi bolgelerinin kurulmasina yonelik gahsma-
larda bu mayinli alan degerlendirilemez mi? Bu bolgeler bakir bolgeler, bu bolgeler organik tanm yap-
maya miisait alanlar. Bu anlamda, bu konuda Sayin Bakanin hassasiyet gostermesini istiyorum buradan. 

Degerli arkadaslanm, az once Sayin Tiirkmenoglu, tanmda 2002'den bu yana yiizde 37'lik is
tihdam oranimn yiizde 26'lara diistiigunii soyledi ve bu aradaki farkin da sanayi sektdriine kaydigim 
sdyledi. Bu tespit yanhs bir tespit. Bir giin, Sayin Tiirkmenoglu, metropollere, Adana'da, Mersin'de, 
ozellikle giineyde metropollere giderse, orada gecekondu bolgelerine giderse, sokaklan bir dolasirsa 
bu azalan 2 milyon giftgi niifusunun sanayi kesiminde degil de sokaklarda ag sefalet igerisinde gezdi-
gini goriir. Bu tespit kesinlikle yanhs. Neticede Hiikumetin buna yonelik politikalan, tanm istihdamim 
azaltip sanayiye kanalize etmekten ziyade, Avmpa Birliginin talepleri dogrultusunda, Avmpa Birligi 
uyum gergevesinde yapilan gahsmalann neticesinde ortaya gikanlan sonug. Netice itibanyla, teknik 
olarak, bu, elbette dogrudur, Turkiye niifusunun yiizde 10 civannin tanmda olmasi elbette bizim ge-
lismisligimizin bir gostergesi olacaktir, ama, simdi bes yd igerisinde, Turkiye'nin sosyal gergeklerini, 
birtakim yapisal somnlanni goz oniine almadan uygulanan tanm politikalannm neticesinde tanm nii
fusunun diismesini, burada bir basan olarak gostermeyi halki aldatmak olarak ben nitelendiriyomm. 

Degerli arkadaslanm, Tiirkiye'de bugiin konusulan onemli konulann basmda kriz geliyor. Tabii ki, 
yurt disinda mali piyasalarda baslayan bu kriz bir giin Turkiye'de hissedilecek. Belki su anda tam yan-
simasi soz konusu degil, ama, bunu, istesek de, istemesek de... Buradan, tabii ki, felaket tellalhgi yapma 
arzusunda degiliz, insanlan strese sokma veya heyecanlandirma arzusunda degiliz. Neticede bu gemi-
nin igerisinde hepimiz vanz. Ulkemize gelecek bir zarar, zeval hepimizi ilgilendiriyor. Yalniz bunlar ger
gekler, dniimiizdeki gunlerde bunu gdrecegiz. Nihayetinde, benim kisisel g6rii§iim -tabii, katihrsiniz, 
katilmazsiniz- Turkiye'nin bes yildir bir kriz havasi igerinde oldugunu ben dusuniiyorum. Hep burada 
soyliiyorduk. Basinda isleniyordu, ekonomistler konusuyordu, burada siyasetgiler konusuyordu. 
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Turkiye uretime dayah bir ekonomik sistem gutmuyordu. Sadece yurt dismdan gelen taze para, cari 
acigi bu parayla finanse etme, giinii kurtarma anlayisj icerisinde bir ekonomik model vardi. Biz bunu 
hep soyledik: Bunun neticesinde bu bomba patlar. Ama bu bomba yurt icinde patlamadi, yurt disjnda 
patladi. Bugiin, bu cari acigi nasil finanse edecegiz onun kaygisi icerisindeler. Dun Sayin Maliye 
Bakani da acikladi: "Sabahlara kadar cahsiyoruz." in§allah bir gikis noktasi bulurlar. Bu ortaya ci-
kartacaklan gozum onerilerinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

VAHAP SECER (Devamla) - .. .bir an once eyleme gecirilmesi konusunda da hizh hareket et
meleri gerektigini du§unuyorum. 

Bu krizin yansimalan, Sayin Bakani ilgilendiren en onemli sektorlerden biri olan Turkiye'nin 
sanayi sektorunde, istihdamin, ihracatin lokomotifi konumunda olan sanayi sektorunde gorulecegini 
hepimiz biliyoruz. 

Bu anlamda Saym Bakan da bu konuda kendisi bu isin mutfagindan gelmis bir insan, bu isi bilen 
bir insan. Herkesten once, her seyden once kendisinin daha dogru konu§masi gerekiyor, dogrulan ko
nulmasi gerekiyor. Siyaseten degil, hamasi nutuklarla degil de gergekten is adami kimligi var, bugun 
bakandir ama o hissiyati herkesten fazla kendisi biliyordur i§ adami kimliginden dolayi, onun igin ger
gekleri konu§sun, gergek tedbirleri alma yolunda Hukumeti sesinin giktigi en son noktaya kadar ba-
girsin ve uyarsin diliyorum, hepinize saygilar sunuyorum. (CHP siralanndan alkisjar) 

BA§KAN - Tesekkur ederim Sayin Seger. 

Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Konya Milletvekili Sayin Mustafa Kalayci. 

Buyurun Sayin Kalayci. (MHP siralanndan alkislar) 

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayin Baskan, degerli milletvekil
leri; goriisiilmekte olan 222 sira sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisjklik Yapilmasi 
Hakkinda Kanun Tasansi'nin 6'nci maddesi uzerinde goriis ve dusiincelerimizi agiklamak uzere Mil
liyetgi Hareket Partisi Grubu adina soz almi§ bulunmaktayim. Bu vesileyle muhterem heyetinizi say
gilanmla selamhyorum. 

Bugun Hakkari'de vatanimiz ve milletimiz igin canlanm feda eden aziz §ehitlerimize Allah'tan 
rahmet diliyorum, yakmlarina ve Tiirk milletine bassaghgi diliyorum. 

Turkiye'de 1960 yihnda ba§layan planh kalkinma doneminde sanayinin lokomotif sektor ol
dugu saptanmis ve ekonomik dengenin kurulmasi, ekonomik ve toplumsal kalkinmanin birlikte ger
geklestirilmesi, belirli bir hizla buyume ve sanayilesmeye onem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler 
belirlenmistir. Belirlenen hedefler dogrultusunda ulkede sanayinin gelistirilmesi amaciyla uygula
maya konulan pek gok tesvik tedbirlerinden biri de organize sanayi bolgeleri uygulamalaridir. 

Organize sanayi bolgelerinin en hizh ve duzenli gelistigi illerin basinda gelen Konya'da kugiik sa-
nayiden orta olgekli sanayiye gegis 1960'h yillann ortalannda ba§lamistir. Konya ilinde sinai faaliyet 
1960 yillanndan itibaren istikrarh bir gelisme gostermistir. II merkezinde insa edilen organize sanayi 
bolgeleri ile merkez ve ilgelerdeki kuguk sanayi siteleri bu gelismeyi hizlandiran faktorler olmustur. 

1967 yihnda Turkiye'nin ilk organize sanayi bolgelerinden biri olan Konya Birinci Organize 
Sanayi Bolgesi kurulmustur. Konya'da daha sonra 1976 yihnda ikinci, 1995 yihnda da uguncu or
ganize sanayi bolgeleri kurulmustur. Dorduncu organize sanayi bolgesi gah§malari da devam et
mektedir. Aynca Biisan Ozel Organize Sanayi Bolgesi de faaliyet gostermektedir. 
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Bugiin gelinen noktada Konya sadece tanm merkezi degil, aym zamanda ulkemizin sanayi ve 
ticaret merkezi konumundadir. 

Konya sanayisinin geli§mesinde dz sermayesine dayah bir yapinin yam sira 90k ce§itlilik arz 
eden sektorlerde faaliyet gostermesinin onemi buyuktiir. Konya'da sanayinin en onemli ozelligi ma
kine sanayisinden gidaya, zirai aletlerden kimyaya, tekstilden otomotiv yedek pargaya, elektrik-elek-
tronikten ambalaj sanayisine, dokum ve ayakkabidan cam sanayisine kadar seksenin uzerinde degisjk 
sektorde urun uretilmektedir. 

Konya sadece ekonomik potansiyeli yuksek olan bir sehir degil, aym zamanda Turkiye'nin en
diistri merkezi olma yolunda onemli potansiyeli bulunan bir §ehirdir. 

Ancak Konya AKP Hukumetleri tarafindan bes yildir adeta cezalandirdmaktadir. Konya tes-
vikten yararlanan kirk dokuz il arasinda yer almadigindan, halen uygulanmakta olan tesvik politikasi 
2003 yilmdan bu yana Konya sanayisine ve KOBI'lerine dolayisiyla Konya ekonomisine buyuk za
rarlar vermekte, yeni yatinmlann onunii tikamakta, yatinmlann tesvikten yararlanan komsu iliere 
kaymasina sebep olmaktadir. 

Milliyetgi Hareket Partisi olarak bizim de yillardir savundugumuz ve israria bir an once uygu
lamaya konulmasim istedigimiz sektorel ve bolgesel tesvik uygulamasina gegilecegi nihayet 60'nci 
Hukumet Programi'nda da yer almis ancak bugune kadar uygulamaya gegilmemistir. Sayin Bakan 
agiklamalannda 2009 yih ba§inda gegilecegini soylediler. Temennimiz, insallah bir an once gegilir. 
Yalniz, Sayin Bakamm, bu envanter gahsmasi gok onemli. Ancak, siz de sanayiden gelen birisiniz, 
ben, saghkli bir sonug ahnabilecegini zannetmiyorum. Ciinkii, bizim insanimizin gahstirdigi kayith, 
kayitsiz isgi sayisi, uretim miktan, sati§ miktan gibi doneleri saghkli bir §ekilde verecegini zannet
miyorum. Yani, bugune kadar veya 2009 yih basina kadar bu galismalar bekleniyorsa, biraz eksik ol
mustur. Ciinkii, Hukumet Programi'nda yer almasindan itibaren neredeyse bir buguk yih gegti. Bu 
konu gok acil ve bir an once degistirilmesi gereken, sanayicimiz yaranna yeni bir tesvik politikasi
nin uygulanmasi gereken bir konudur. 

Turk sanayisinin iginde bulundugu sorunlara da kisaca deginmek istiyorum. Ozellikle uygula
nan yuksek faiz, dusuk kur politikasi milli sanayicimize, ozellikle de ara mah ureten sanayimize 
buyiik darbe vurmustur. Tabii, dii§uk kur nedeniyle rekabet edemeyen, ara mah ureten sanayicileri-
miz i§ yerlerini kapatmak, hatta, baska ulkelere tasjmak zorunda kalmistir. 

Biliyorsunuz, bu yd, mayis ayinda "istihdam paketi" diye amlan bir kanun ile sanayicimizin is
tihdam maliyetinin dusiiriilmesi, bdylelikle rekabet gucunun artinlmasi igin isveren sigorta priminde 
5 puanhk indirim yapildi ve bazi tesvikler ve kolayhklar saglandi. Ancak, yilbasjndan bu yana yiizde 
55'e varan elektrik zammi, yuzde 30'u asan dogal gaz zammi ile sanayicinin canim gok fena yaktik. 
istihdam Yasa'siyla saglanan maliyetlerdeki du§me silinip, supuriilmu§tur. 

Bu kriz ortaminda gergekten sanayicilerimiz zor durumda birakilmistir. Bu maliyetlerle Tiirk 
sanayicisi nasil rekabet edecek? Bunun sonuglanm istatistiklerde de gok net goriiyoruz. Turkiye Oda
lar ve Borsalar Birliginin, kurulan ve kapanan i§ yerleriyle ilgili istatistikleri gok net gosteriyor. ilk 
dokuz ayhk donemde kurulan sjrket sayisi yuzde 4,99 azalmi§, kapanan sirket sayisi ise yiizde 2,90 
artmi§. Gergek kisi ticari isletmelerde ise tarn bir fecaat var. Agilan gergek kisi ticari isletme sayisinda 
yiizde 1 'e yakin du§me var, kapananda ise yiizde 67,65 artis var dokuz ayhk ddnemler itibanyla. 

Yine Turkiye istatistik Kurumunun son istatistiklerine bakarsak ayhk sanayi uretim endeksi 
2008 yih Agustos ayinda 2007 yih Agustos ayma gore yuzde 4 azah§ gostermistir. 
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Yine Turkiye istatistik Kurumunun "imalat Sanayiinde Egilimler Eyliil 2008"e gore imalat sa
nayisinde kapasite kullanim oram gegen yilin ayni ayina gore yiizde 3,4 puan azalmis ve yiizde 79,8 
seviyesinde gergeklesmi§tir. Bunun nedenini de Turkiye istatistik Kurumu soyle agikhyor: "ig pa
zarda talep yetersizligi i§ yerlerinin tam kapasiteyle galismamasimn en onemli nedenidir." 

Zaten biliyorsunuz daha once sanayicinin ve yatinmcilanmizin yararlandigi ve onemli duzeyde 
vergi kolayhgi saglayan yatinm indirimi uygulamasini da devri iktidannizda kaldirdiniz. Gerekge 
olarak da kurumlar vergisi oranimn yiizde 30'dan yiizde 20'ye indirilmesini gosterdiniz ama degerli 
arkadaslanm, yatinm yapan mute§ebbislerimize yatinm indirimi nedeniyle uygulanan kurumlar ver
gisi orani yiizde 18 idi, su anda kurumlar vergisi yiizde 20, yani yatinmciya darbe vurduk. 

Yine sanayicilerimizin makine ekipman kullamminda kullandigi finansal kiralamayla ilgili vergi 
avantajina da sekte vurduk. Yani Hukumet milli sanayimize destek mi oluyor, kostek mi oluyor, agik-
gasi anlayabilmis degiliz. 

Bu elektrik zammiyla ilgili vatandaslanmizin da gergekten gok cam yamyor. Basta temel gida 
maddelerine gelen zamlar, enerjiye gelen zamlarm dtesinde elektrik zammindan nasil tasarruf ede-
bilirim, faturalan nasil diisurebilirim diye vatanda§imiz bir gaba igerisine girdi ve gordugiimiiz o ki 
ampulleri sondiiriiyor. Ben segimde de ampulleri sondiirecegine inaniyorum. 

Tasannin hayirh olmasini diliyor, hepinize saygilar sunuyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Kalayci. 

Sahislar adina, madde uzerinde, ilk soz Bahkesir Milletvekili Sayin Ahmet Duran Bulut'a aittir. 

Buyurun Sayin Bulut. (MHP siralanndan alkislar) 

AHMET DURAN BULUT (Bahkesir) - Sayin Baskamm, degerli milletvekilleri; ilgili yasa hak
kinda sahsim adina soz almis bulunuyorum. Yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Son gunlerde, verdigimiz $ehitlere buradan rahmet dilemek artik siradan bir hadise sekline geldi. 
Bu hainlere "hain" demekten gekinenlerin, onlan sadece suglu gorenleri kinarken, bu algaklann ar-
kasinda bulunan giiglere bir defa daha buradan ifade etmek istiyorum: Oldiire dldiire, sehit ede ede 
Mehmetgikleri bitiremezsiniz. Cunku b j z hepimiz Mehmet'iz. Bu milletle ugrasan atesle ugrasmis de
mektir, mutlaka yanar diye ifade ediyoruz. (MHP siralanndan alkislar) 

Degerli milletvekilleri, deminden beri gdriisen, konusan milletvekillerimiz Saym Bakammin ifade 
ettigi esnaf kefalet kooperatiflerinin vermis oldugu kredilerle dviinmesine, bunun sebebinin ne oldu
gunu, insanlann, esnafin bunu is yerlerinde isini biiyiitmek, gelistirmek igin mi kullandiklanni yoksa 
stopajini, vergisini odemek igin mi kullandiklan konusundaki sorusuna ben samimi bir cevap alama-
dim, bunu burada ifade etmek istiyorum. Bahkesir'de gegtigimiz yillarda Esnaf Kefalet Kooperatif
leri Genel Baskaninin katildigi bir toplantiya katilmistim. Sayin Genel Baskanin ayni sekilde, verdigi 
gok yuksek kredilerle bvundiigiinu orada da gormustiim. O zaman da demistim ki: Sayin Genel Bas
kan AKP'den aday olmaya hazirlaniyor ve duydugum kadanyla da segilmis, milletvekili olmus! 

Simdi, o salonda bulunan arkadaslann ifadelerini size aktarmak istemiyorum ama esnafin duru
munun hig iyi olmadigini, alti yedi sene oncesini aradiklanni ifade etmek istiyomm. Bolgemi gezer-
ken, Sindirgi ilgesinde domates 6 kum$tan ahmyordu sayin milletvekilleri. 2 ton domates satiyorsunuz 
1 torba giibre alabiliyorsunuz. Oradaki ureticiler bana 1 torba domates verdiler bolgesinin milletveki-
line gondermek iizere. Ben de onlara "Segimde oyu ona veriyorsunuz, domatesi bana; olur mu boyle 
Sey!" dedim, milletimize de artik uyanmasim, anlamasim, bu gergegi gdrmesini anlattim. 
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Degerli milletvekilleri, OSB'ler cok onemli. KOBI'ler sanayinin lokomotifiyse onlann hayati-
yet alanlan OSB'lerdir mutlaka. OSB'lerin (organize sanayi bolgelerinin) ulkemizde kendisinden 
beklenen, bu kurumdan beklenen verimliligi elde edebilmesi igin gok ciddi destege, lojistige ihtiyaci 
var. Birgok yerde agdma safhasinda kalmis Cevre Bakanliginin kanunu geregi, gikardigi kanun ge
regi... Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu'nun yayimi tarihinden itibaren iig ay igerisinde i§ termin 
plamni hazirlayarak Bakanhga ba§vurmak ve bu tarihten itibaren de iki yd igerisinde atik su aritma 
tesislerini tamamlayarak i§letmeye agmak zorunda olduklan ifade edilmekte. 

Saym Bakamma konuyu arz ettim, ilgilendiler. Cevre Kanunu Cevre Bakanhgim ilgilendiren 
bir kanun oldugu igin, ilgili burokrat arkada§imiz bunun siiresiz olmasini arzu ettiklerini, istedikle-
rini ifade ettiler. Ancak ben du§undum, eger suresiz olursa bunun ciddiyeti kalmaz, bu aritmalan hig 
kurmayabilirler, birgok tesisin bulunmu§ oldugu yerde aritma eger olmazsa gevreye buyiik zarar verir. 
Bu anlamda mutlaka bir tarih konmasinda fayda oldugu diistincesindeyim. 

Degerli milletvekilleri, OSB'ler, iginde bulunmus oldugu muesseselerin egitimi konusunda, mii-
essesede galisan insanlann egitimi konusunda; uriinlerinin tanitimi, pazarlanmasi konusunda; bun
lann fuarlara katilmasi, fuarlarda hem uriinun hem ulkenin tamtilmasi konusunda birgok faydalar 
saglayan onemli organizasyonlar. Bu kurumlarda birden fazla tasimaya alternatif bulmak igin, bu ku
rumlarda personelin egitilmesine, lojistik koylerin kurulmasina ihtiyag var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BA$KAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin lutfen. 

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Yiize yakin lojistik koye sahip olan Avrupa'da... Tiirki
ye'de bu yapiya sahip organize sanayilerden bir tanesi Bahkesir'de bulunmaktadir. Bahkesir'de trene 
mah yiikleyerek Bandirma Limani'na ulastirabilecek, bir saatlik mesafede Korfez Havaalani'na gide-
bilecek, kara yoluyla, deniz yoluyla ulasimin saglandigi buyuk imkanlar vardir. Burada biitiin yatinm-
cilan Bahkesir organize sanayisinde yatinm yapmak adina hem davet ediyomm. Sayin Bakanimin da 
bunu te§vik etmesini istiyomm. Milli gelirin 2001 yihnda Devlet istatistik Enstihisu rakamlanna gore 
2000 dolar oldugu Bahkesir'in bu destekleme kapsamina ahnmasini bu vesileyle istiyomm. 

Bu dusiincelerle yasanin ulkemize hayirh sonuglar getirmesi dilegiyle olumlu oy verecegimi 
ifade ediyor, yiice Heyetinizi saygiyla selamhyorum. (MHP siralanndan alkisjar) 

BA§KAN - Te§ekkiir ederim Saym Bulut. 

§ahislar adina ikinci soz Malatya Milletvekili Sayin Mucahit Findikh'da. 

Buyumn Sayin Findikh. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

FERiT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Sayin Bakan, Enerji Bakani burada, soyle! 

M. MUCAHIT FINDIKLI (Malatya) - Sayin Baskamm, degerli milletvekili arkadaslanm; ben 
once turn milletvekili arkadaslanma, ozellikle Milliyetgi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi 
ve partimin gok degerli arkadasjanna, bir sanayici olarak, bir i§ adami olarak sivil hayatimda, bu ka
nuna ve ozellikle organize sanayi bolgelerine gosterdiginiz bu inang ve yakla§imdan dolayi hepinize 
sukranlarimi arz ediyomm. 

Yillardir biz arazide bogusurken, bu i§lerle kavga ederken, inamn, boyle, organize sanayi bol-
gelerini sahiplenen ve her milletvekilimizin kendi ilinin organize sanayi bolgesiyle ilgili hem detay-
lanyla hem de problemleriyle ilgilenmesinden fevkalade onur duydum. Bu te§ekkurii yapmak adina 
huzurlanniza giktim. 
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Bu ise on bes senemi verdirn ancak elbette Sanayi Bakanimiz da bu ise cok emek verdiler, Hasan 
Angi yine oyle. Sanayi Bakammizi da bu konuda §ansh gdruyorum. Buradaki butun onerileri de Sa
nayi Bakammizin ahp degerlendirecegini limit ediyorum. 

FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - TEDAS'la BOTAS... 
M. MUCAHiT FINDIKLI (Devamla) - TEDAS'la BOTAS'a gelecegim, bu Bakana degil, bu 

tarafa ddniip sdyleyecegim simdi. 
Sayin Bakanim, ozellikle organize sanayi bolgelerinin en biiyuk problemlerinden bir tanesi, 

elektrik dagitimim yapiyoruz. Lisansim organize sanayi bdlgelerine vermistiniz ama orada bir yuzde 
5'lik gibi, bize, isletmeyi yiiriitebilmemiz icin bir pay veriliyordu. Burada bir sikintimiz var. Bir de 
BOTAS'la biz sozlesme yaptik. Yani organize sanayi bolgeleri isletme hakkim bize verdiniz, altyapi 
yatinmlarini yaptik. BOTAS bizimle mukavele yapti, bize tiiketimden yiizde 3 verecekti. Karsihkh 
mukaveleleri yaptik, ahitlestik ama BOTAS bu ahdinden vazgecti. Buna bir formiil bulmamiz lazim, 
bunlan degerlendirmemiz lazim. 

Ben tekrar, ozellikle, biitiin vekil arkada§lanmiza, herkesin organize sanayi bdlgelerine ve 
Turkiye'nin gergek kalkinmasinin, istihdami cozebilecek iiretim ekonomisinin uzerinde yogunlas-
masindan dolayi siikranlarimi arz ediyorum. in$allah bu sikintih giinleri hep birlikte atlatinz diye 
diisiinuyorum. 

Saygilar sunuyorum. (AK PARTI ve MHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Findikh. 
Madde uzerinde soru-cevap i§lemine gegiyoruz. 
Sayin Kdktiirk... 

ALI IHSAN KOKTURK (Zonguldak) - Sayin Bakan, bir soru onergemize bizzat tarafinizca 
verilen yanita gore, Zonguldak ilimizde, 2004 ve 2008 yillan arasinda tam 8.403 esnaf ve sanatka-
nmiz is yerini kapatmak zorunda kalmistir. Kapatma nedenlerine baktigimizda, bunlardan sadece 
48'i tacir olmus, digerlerinin tamami, ya i§i terk etmi§ ya Zonguldak'i terk etmis ya da iflas etmistir. 

Diger bir sorumuza yine tarafinizca bizzat verilen yanita gore Zonguldak'ta 7.605 esnaf ve 
sanatkanmiz sosyal guvenlik prim borcunu ddeyememektedir. Odenemeyen prim borcu miktan eski 
parayla 102 trilyon, yeni parayla 102 milyon TL'dir. 

Bildiginiz iizere Zonguldak ilimiz yogun gog vermektedir, issizligi de yogun bir sekilde yasa
maktadir. Hal bdyleyken tesvikli iller kapsamina ahnmami§tir. Bu tablo karsisinda Zonguldak ili— 
mizi bolgesel veya sektdrel tesvikli iller kapsamina almayi diisiiniiyor musunuz? Sayet 
diisiiniiyorsaniz bunu ne zaman... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Sayin Dogru... 
RESAT DOGRU (Tokat) - Tesekkur ederim Sayin Ba§kan. 
Saym Bakammiza sormak istiyorum: Tarimda ureticiler iirettikleri iiriinii degerinde satama-

maktadir ve haksiz rekabetle karsila§maktadirlar. Ticaret Bakanligi olarak uretici birlikleri gibi sivil 
toplum kuruluslarina yeni yetkiler verilerek ureticilerin korunmasi, uretimin daha iyi degerlendiril
mesi yapilabilir mi? Bu konuda bilgi almak istiyorum. 

ikinci sorum olarak: Tokat ili Zile ve Niksar Organize Sanayi Bolgelerinde altyapi yatinmlan bir 
tiirlii bitirilememistir. Bu bdlgelere yeni ddenekler verilecek mi ve OSB'ler ne zaman bitirilecektir? 

Tesekkiir ederim. 
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BASKAN - Sayin Coskunoglu... 
OSMAN COSKUNOGLU (Usak) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 
Aracihgmizla Sayin Bakana 5'inci maddede soramadigim soruyu sormak istiyorum. Bu soru 

birkag farkli §ekilde sorulabilir. Burada konu§macilar da bu soruya iliskin konustu fakat milletin ve
kili olarak bana da gok soruldu. 

Biraz once almi§ oldugum SMS mesajim aynen Sayin Bakana okuyup sormak istiyomm. Es-
me'nin Guild beldesinin muhtan Sezgin soyle yaziyor: "Ne olacak bu koyliinun hali? Bu giibre fi-
yatiyla ekim yapamaz olduk. 75 YTL... Bunlan gundeme ta§isamz bakahm Bakanimiz ne der?" Ben 
de aynen bu soruyu soruyorum. 

Te§ekkur ederim. 
BA$KAN - Sayin Paksoy... 
MEHMET AKIF PAKSOY (Kahramanmaras) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 
Sayin Bakamm, Kahramanmaras, ilimizin birinci organize sanayi bdlgemizin altyapi gahsmalan 

tamamlanmak iizeredir. Ayrica, Turkoglu ilgemizde organize sanayi bolgesinin yapilmasi igin karar 
ahndigini, yine Elbistan ilgemizde de organize sanayi bolgesinin yapilmasi igin gah§malann son a§a-
maya geldigini memnuniyetle ogrenmis bulunuyorum. Ben bu gahsmalanmz igin te§ekkiir ediyo
mm; Turkoglu ve Elbistan organize sanayi bolgelerinin bir an once tamamlanmasi konusunda bir 
takvim verir misiniz? 

Tesekkur ederim. 
BA§KAN - Sayin Aslanoglu... 
FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Miicahit Bey sordu, ben sormuyorum artik. 
BA§KAN-Peki. 
Sayin Isjk... 
ALIM ISIK (Kutahya) - Te§ekkur ederim Sayin Balkan. 
Sayin Bakamm, biraz once sormus oldugum sorulardan birisine cevap alamamistim. Onu tek-

rarlamak igin soru hakki istedim. 
imalatgi konumunda olmayan kiiguk esnaf ve orta biiyukliikteki esnafimiza da bir kredi kolay

hgi du§unulmekte midir? Cunku bunu bekleyen gok sayida esnafimiz var. 
Te§ekkur ediyomm. 
BASKAN - Sayin Bakan... 
SANAYi VE TiCARET BAKANI MEHMET ZAFER CAGLAYAN (Ankara) - Sayin Baska

mm, degerli milletvekilleri; efendim, bu imalatgi olmayan esnafa da KOSGEB tarafindan kredi kul-
landirilmasini ddrduncu kez cevaphyorum, dorduncii kez belirtiyorum. KOSGEB Kanunu'nda bir 
degisiklik yapmamiz gerekiyor. Onunla ilgili degisikligimizi hazirladik. Oniimuzdeki gunlerde yiice 
Meclisimiz bu tasanyi yasalastirdigi zaman, KOSGEB'de imalatgi esnaf ve sanatkar disinda kalan 
diger esnaf ve sanatkara da kredi verme imkani ortaya gikabilecektir. 

Organize sanayi bolgelerine odenek aktanldigi gesitli illerle ilgili milletvekillerimiz tarafindan 
dile getirildi. Efendim, bunlarla ilgili, tabii, zaman zaman soruluyor, ki, bunlarin cevaplanni yazih 
gondermek mumkun. Ancak Niksar Organize Sanayi Bolgesinin altyapisi, igme suyu, kanalizasyonu, 
elektrigi 2007 yih sonunda tamamlandi Sayin Milletvekilim, Niksar'la ilgili bir §ey kalmadi artik, 
bitti. Zile organize sanayi bolgesi ise proje ihalesini yaptik, projenin tamamlanmasim miiteakip alt
yapi ihalesi yapilacaktir. 
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Bunun yani sira, tabii, SMS'e su anda cevap veremiyorum kendi alanima girmedigi igin ama 
onunla ilgili, ilgili arkadaslarimizdan yazih bir cevap mutlaka gondeririz Sayin Milletvekilim. 

Efendim, Zonguldak'la ilgili 8.403 firmanin kapatildigini soyledik, eksik kaldi. Ne kadar acil-
digini da belki vermekte, Sayin Milletvekilim, fayda vardir. Yani 8.400'u kapanmi§tir. Ozellikle 2005 
yihnda 5362 sayih Yasa'mn gikmasryla beraber yeni yapilan yasayla yenilenmeler yapildi. Esnaf ve 
sanatkarlarda genelde olum, isi birakma, isi devretme veya yasadan kaynaklanan kapanmalar veya 
isi yapamamadan dolayi ortaya gikan problemler soz konusu. Ancak 8.400'ii kapanmi§sa, ben tah
min ediyorum ki -rakam su anda akhmda degil, tabii tutmam da gok zor, ama kayitlan biliyorsunuz, 
esnaf sicilinin tamami gunluk olarak Bakanhgimizda tutuluyor- en az yiizde 50 fazlasi da agilmistir 
mutlaka. Yani bunu ben ezbere soyluyorum. Cunku Turkiye genelinde yuzde 60'hk bir oran oldugunu 
ifade etmek istiyorum. 

Bu esnaf ve sanatkann BAG-KUR prim borcuyla ilgili, yine yiice Meclisimizin bundan dort ay, 
bes ay once gikartmis oldugu istihdam paketiyle, sosyal guvenlik reformuyla, ikisinin beraberinde 
yeni bir borg yapdandirmasi soz konusu oldu. 

Zonguldak ilinin tesvik kapsamina ahnmasi konusuna gelince: ifade ettim, bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. Efendim, biz girisimci bilgi sistemi ve sanayi stratejisi hazirhgindan sonra tesvikle 
ilgili uygulamalar, Te§vik Uygulamalan Genel Mudurlugu, onun bagh oldugu Hazine Mustesarhgi, 
onun da bagh oldugu Devlet Bakanhgi uhdesinde, ancak Ekonomi Koordinasyon Kurulunda, Tesvik 
Uygulamalan Genel Mudurlugunun yapacagi galismalar, bizim yapacagimiz galismalar iist uste gel-
dikten sonra, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda hangi illerin, hangi bolgelerin, hangi sektorlerin 
nasil bir tesvik kapsami igine girecegi orada §ekillenecek. Yani, §u anda kurul adina tabii benim bir 
agiklama yetkim yok. Ancak ben tekrar ifade ediyorum: Onemli olan, uretimin artmasi, yatinmin 
artmasi, istihdamin artmasi, rekabet giicumuzun artmasi. Bunlar son derece onemsendigi igin tesvik 
politikasinin onceligi "3Y" dedigimiz yiiksek rekabet giicii, yuksek teknoloji ve istihdami mutlaka 
ongoren bir tesvik politikasi iginde yapilacaktir. 

Bu gergevede baktigimiz zaman illerimizin hangilerinin, hangi sektorlerin, hangi bolgelerin tes
vik kapsamina girip girmeyecegi kasim ayindan itibaren iizerinde gah§ilmaya basjanacak ve yd so
nuna kadar, 5084 dedigim gibi tamamlanmadan bu ilan edilmi§ olacaktir. Yani su andaki 
programimizin boyle oldugunu ifade etmek istiyorum. 

$6yle bir sey sdylemek istiyorum: Yani bizi televizyonlan basindan milyonlarca insanlar izliyor, 
dinliyor. Bir kere tekstil, konfeksiyon sektorii gegmiste gok fazla "kriz" kelimesini telaffuz ettigi igin 
bankalar tarafindan ciddi bir kiskaca ahnmisti. 

Ben muteaddit defalar soyledim: §u anda Turkiye'de reel sektor agisindan bir kriz gagn§tiracak 
bir ortam yoktur. Su anda dunyada yasanan gok onemli bir ekonomik kriz vardir. Bazi arkadaslan
miz kafasim sallasa da ben dogru bildigimi sdylemek mecburiyetindeyim, soylerken de yirmi yedi 
yilhk sanayicilik yapisi iginde bunu soyluyorum. §u anda Turkiye'nin mali sistemi son derece sag-
hkhdir. Ancak Turkiye 133 milyar dolar ihracat yapan bir ulke ve bunun yansim da Avrupa bolge
sine yaptigi igin Avrupa'daki daralmadan dolayi, ihracat pazarlannin daralmasiyla beraber Turkiye 
de uretimde bir dusus yasayacaktir. 

Bir Sayin Vekilim parmagiyla beni gostererek birkag kere isaret etti, bilmiyorum genel bir kural 
midir, kaide midir parmakla bir kisiyi gdstermek ama ben en azindan gostermiyorum, oyle bir parmak 
isaretini de yapmayacagim. Bunu gok net bilgilerle soyluyorum, hangi konumda olursam olayim aym sey
leri sdylerim: Su an igin Turkiye'de bu krizin, dunyada yayilan krizin reel sektoriimiizii etkilemesi ka-
ginilmazdir, biraz ewel bahsettigim ihracat pazarlannin daralmasindan dolayi mutlaka etkileyecektir. 
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Ancak bu konuda adeta bir koruyucu hekimlik gibi bu krizin Turkiye'ye yansima noktasinda etkile
rini minimize edecek sekilde Ekonomi Koordinasyon Kuruluyla ilgili bakanlanmiz surekli goriisu-
yoruz, toplanti halindeyiz ve bunlarla ilgili senaryolanmiz, cahsmalanmiz, metinlerimiz dniimiizde, 
ilgili kurum ve kurulu§lanmizla g6rii§iiyoruz. Onun igin bu noktada soylemek istedigim su: Yani bu 
bir kelimeler, cumleler kullamldigi muddetge hep bunlar gdriilmu§rur; insanlar, vatanda§lar surekli 
ahmlanni, taleplerini erteler ve bu isten de ilk darbeyi esnaf ve sanatkar yer. Tekrar ifade ediyorum: 
Yani bir daralma olacaktir. Ancak bunun en minimum sekilde atlatilmasi noktasinda olayin farkmda 
oldugumuzu, cahstigimizi, bununla ilgili tedbirlerimizi aldigimizi tekrar ifade etmek istiyorum. 

Yine, cevap veremedigim birkag §ey kaldiysa onlan da cevaplanm. 
Sayin Baskamm, tesekkur ediyorum. 
BA$KAN - Te§ekkur ederim Sayin Bakan. 

Maddeyi oylanniza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
7'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7- 4562 sayih Kanunun gegici 2 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir. 

"GECICi MADDE 2 - Bu Kanunun yiiriirliige girdigi tarihten once, miilga 5590 sayih Ticaret 
ve Sanayi Odalari, Ticaret Odalari, Sanayi Odalari, Deniz Ticaret Odalari, Ticaret Borsalan ve Tiir
kiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalari ve Ticaret Borsalan Birligi Kanununun 5 inci maddesi
nin (r) bendinin (5) numarah alt bendine gore kurulup yonetilmekte olan OSBTer, bu Kanunda adi 
gegen OSB'lerden sayihr. Bu sekilde kurulup yonetilmekte olan OSB'lerde, genel kurul ve miite-
Sebbis heyet gorevlerini, 5174 sayih Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi ile Odalar ve Borsalar Ka
nununa gore faaliyette bulunan oda meclisleri yiiriitiir. Yonetim ve denetim kurulu uyeleri oda meclisi 
uyeleri arasindan segilir. Oda meclisi uyeleri arasinda, OSB katihmcisi varsa, yonetim kurulu iiye-
lerinin en az iigii bu iiyeler arasindan segilir." 

BASKAN - Madde uzerinde gruplan adina ilk soz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Aydin 
Milletvekili Sayin Ozlem Gergioglu'na aittir. 

Buyurun Sayin Cergioglu. (CHP siralanndan alkislar) 
CHP GRUBU ADINA OZLEM CERCIOGLU (Aydin) - Sayin Baskan, sayin milletvekilleri; 

Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi'nin 7'nci mad
desi uzerinde grubum adina soz almis bulunuyorum. Yuce heyeti saygiyla selamlanm. 

Ekonomik krizin dunyada dalga dalga yayildigi bir donemde, bu krizin Turkiye'ye yansimalan 
ve olumsuz etkilerinin onlenmesi konusunda ne yazik ki higbir gahsma yapilmadigim az once Sayin 
Bakan kendi agzindan ifade etti. Soyle soyledi: "Biz gahsma yapiyoruz ama kagit uzerinde." dedi. Ar
kadaslar, Sayin Bakanin ayni ifadesini kullamyorum: "Reel sektoriin bu krizden etkilendigini" ifade 
etti. Elbette etkilenecek ama bu kriz bugiin gelmedi ki, diin gelmedi ki. Bu krizin gelecegi iig bes aY 
onceden belliydi. Amerika'da Mortgage krizi yasandigi andan beri bu dalgamn Tiirkiye'yi de vura-
cagi ve son ayagi da Turkiye'de olacagi belliydi. Biz istiyoruz ki Sayin Bakandan, Hiikumetten, reel 
sektore karsi nasil, ne gibi onlemler aldigimzi bizlerle paylasm. Bakin, bugiin sanayicilerimizin hepsi 
kilitlenmis vaziyette Genel Kurulu izliyor; acaba onlem paketi neler soylenecek, neler olacak diye. 
Bugun yaklasik saat 13.00'ten beri gdriisiiyoruz bu kanunu ama bir onlem paketini ben Sayin Bakandan 
veya Hukumet sdzculerinden, buraya gikan arkadaslardan heniiz duyamadim. 

Birgok kugiik ve orta dlgekli esnafimiz da inamn isletmelerini kapatma noktasindadir. Piyasada yap
rak kipirdamryor. Gek, senet tahsilati yapilamamaktadir. is diinyasimn gagnlanna -TUSiAD'in, MUSi-
AD'in- higbir sekilde kulak verilmemistir. Bunlara Sayin Bakanin bir an once kulak vermesini istiyoruz. 
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"Hamdolsun"larla, "masallah"larla, "insallah"larla, arkadaslar, bu is yuriimuyor. Cok ciddi bir 
§ekilde krizin igerisine girdik. Bir an once tedbirlerimizi alahm. Bunun onlemine bakmak gerekiyor. 

Bir de "kriz" denildigi zaman, sanki boyle kriz tellalcisi ilan ediliyor gibi bir hava var. Biz Cum
huriyet Halk Partisi olarak asla boyle bir seyde degiliz. Biz tarn aksine yardim etmek istiyoruz siz
lere. Bu olaydan ureticimiz, Tiirk sanayicisi nasil en az yarayla gikar, onun derdindeyiz biz. 

Sayin milletvekilleri, az once de burada birkag arkadasim tarafindan ifade edildi, dunyanin en pahali 
elektrigini ve dogal gazini kullanan ulke Turkiye'dir. Uretimi, ihracati ithalata dayah bir sanayide temel 
girdilerdeki yukseklik dikkate alindiginda sanayici nasil uretecek, urettigini uluslararasi pazarda nasil sa-
tacak, nasil rekabet edecek? Girdi maliyetlerinin yiiksekliginden dolayi da her zaman bizim Tiirk sanayi
cimiz maga 3-0 geride basjamaktadir. Tabii zaten bu girdi maliyetleri yuksek enerjide, dogal gazda, bir de 
bunun uzerine simdi yasanan kriz binince arkadaslar, bizim Tiirk sanayicimizin nefes alacak yeri kalmadi. 

Peki, tabii ki bir de bunun yaninda Turkiye'yi ilgilendiren cari agik var. "Cari agik ne olacak?" 
diyenlere, maalesef Hukumet "Cari agik sorunumuz yok." diyor ama rakamlar bunu gosteriyor ve 
§byle bir ifade kullanihyor: "Bu sorun buyutiiliiyor." 

Arkadaslar, bu sorun buyutulmuyor. Global krizde ihracatin dustugii bir donemde cari agigi nasil 
kapatacagiz? Sizler de televizyonda ve basinda gbrmussiiniizdiir, okumussunuzdur, dinlemissiniz-
dir, Hiikumetin gdzumu su: Sayin Basbakan, Tiirkiye'ye sicak para girisjni saglamak igin buriin du-
zenlemenin yapilacagim soyledi ve "Bunun sonucunda olacak butun riskleri de ustleniriz." dedi. 
Basbakanin ve AKP'nin "Nereden buldun?" sorusunu sormadan alacagi bu risk, elbette AKP'nin, Hu-
kumetindir. Cari agigi boyle mi kapatacaksiniz? Bu parayi di§andan nasil getireceksiniz? Bu para 
nasil bir para? Bu para nereden kazamlmis bir para? Bu sorulann... 

OSMAN DEMIR (Tokat) - Paranin rengi olmaz! 
OZLEM CERCIOGLU (Devamla) - Evet, paranin rengi olmaz, dogru ama paranin nereden ka-

zanddigi gok onemli Sayin Vekilim. Nereden? Kagakgihktan mi kazamldi bu para? Eroinden mi ka-
zamldi, esrardan mi? Elbette bunu bilmek zorundayiz. Turkiye Cumhuriyeti'nin kara paranin 
aklandigi bir cennet olmasini burada hig kimsenin istemedigine dim yiiregimle inaniyorum. 

OSMAN DEMIR (Tokat) - Merkez Bankasinda ne kadar rezerv var biliyor musun? 
OZLEM CERCIOGLU (Devamla) - Bize gore onemli hususlar: 
Oncelikle te§vik uygulamasi gergekgi olmahdir; bolgelerin, illerin konumu ve yerel dinamikle-

rine gore te§vik uygulanmahdir. 
Biz meseleye butiinciil bakiyoruz arkadasjar. Gegmis yillarda siyasi gikar nedeniyle kontrolden 

gikanlmi? olan tesvik sistemimizi, daha kontrolsuz hale getirilmistir. Onerdigimiz te§vik sisteminin 
butiincul olarak degerlendirilmesi, bolgesel ve sektorel gelismislikleri dikkate alarak dogru bir kii-
melenme politikasiyla rehabilite edilebilecegi inancindayiz. 

Yatirimdan once yatinmcilarla dogru bilgi ve beceri paylasimi yapilrnalidir. OSB'ler igin ARGE 
birimleri olu§turulmahdir. Her projeye degil, rasyonel projelere destek verilmelidir. Yatinm indirimi 
tekrar uygulanmaya baslanmahdir, ozellikle bu kriz doneminde sanayicilerimiz igin bir kurtanci ola-
cagma inaniyorum. 

KOSGEB'ler daha islevsel hale getirilmelidir. OSB'lerin misyon ve vizyonunu dogru belirle-
melidir. Bu dogrultuda yonetilmeli ve ydnetimlerine daha fazla yetki verilmelidir. Ancak bu sekilde 
OSB'ler daha etkin ve rekabet edecek konuma gelebilirler. OSB'ler uretim merkezleridir; girdi yiik-
leri, ozellikle az once de ifade ettigim gibi enerji ve istihdam yuku paylasilmahdir. Belediyeler sa
nayi alam olusturulmasinda OSB'lerle is birligi iginde olmahdirlar. 
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Bolgesel kalkinma ve kiimelenme stratejisinin dogru uygulanmasi igin biz Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak bu ulkenin sanayi kalkmmasina ciddi olarak onem veriyoruz. Bu onem gergevelerinde de 
onerilerimizin dikkate ahnmasini istiyoruz, kuresel ekonomiye uyum igin stratejik koordinasyonunun 
saglanmasini; yatinm, is yapma ve verimliligin oniindeki engellerin kaldinlmasini; etkin bir gegis do
nemi igin verimlilik stratejisinin hayata gegirilmesini; tesvik sisteminin reformu, yabanci yatinm stra
tejisinin saglanmasi, etkin ve surekli rekabetin girdi maliyetlerinin dusuriilmesi, risk sermayesi 
sisteminin yeniden yapilandinlmasi, girisimcilere destek ve danisma ofislerinin kurulmasi, universite-
lerde girisimci gelistirme programlarimn mutlaka tesvik edilmesi, isletme bilgisine sahip muhendisle-
rin yetistirilmesi, sanayide biiyiik bir sorun haline gelen ara eleman ihtiyacinin bir an once 
karsilanabilmesi igin gerekli tedbirlerin ahnmasini; hizmet igi egitim faaliyetlerinin surekli hale geti
rilmesi, kaliteye ve bilgiye dayah uretimin nitelikli is guciine, istihdama temel alinmasi, ARGE'yi on 
planda tutan uretim ve yonetim anlayisi, pazarlama yenilikleri ile kamuyu ydnlendirici hale getiren pa
zarlama stratejileri, OSB'lerin kamusal yetkilerini artirarak tek durak, ofis haline gelmeleri, is giicii pi-
yasalannda beceri donu§umuniin yonetiminin ve verimliliginin saglanmasini; son olarak, kayit igine 
giris siirecinin hizlandinlmasini ve yonetimini aciliyetle istiyor ve ulke gikarlan agisindan uygulanma-
sinda biiyuk yarar gordugumiiz bu unsurlan sanayinin vazgegilmeyenleri olarak vurgulamak istiyoruz. 

Umariz Ulusal Program'daki dis kaynakh ydnlendirmelerin ortaya gikartacagi teslimiyetgi 
politika yerine ulusal sermayemizi, birikimimizi saglayacak bagimsiz bir ekonomik politika devreye 
sokulur. Ashnda sahip oldugumuz cumhuriyet kazanimlannin temeli budur. 

Sayin Baskan, sayin milletvekilleri; bu duygu ve diisiincelerle yiice heyeti saygiyla selamlanm. 
(CHP ve MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Saym Gergioglu. 
Gruplar adina ikinci soz, Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Bursa Milletvekili Saym Ne

cati Ozensoy'da. 
Buyurun Sayin Ozensoy. (MHP siralanndan alkislar) 
MHP GRUBU ADINA NECATI OZENSOY (Bursa) - Saym Baskan, degerli milletvekilleri; 

222 sira sayih Kanun Tasansi'nin 7'nci maddesiyle ilgili Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina soz 
almis bulunuyorum. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Oncelikle bu 7'nci maddeyle ilgili konu, ozellikle Bursa'da bir OSB'yi, bunun disinda Turkiye'de 
birkag tane OSB'yi ilgilendirdigi igin bu kanun Meclise gelmeden birkag giin once AKP Grubundaki 
basta Bursa milletvekili arkadaslanmiz olmak iizere gdriismeler yaptik. Ancak bu gegici 2'nci madde
nin daha da iyilestirilmesi noktasinda Sayin Bakanin bir mutabakati olmadi, bir mesafe alamadik. 

Bu maddeyi de soyle ifade etmeye gahsayim -maddenin okundugu gibi,- ticaret, sanayi odalan 
veya benzeri odalann kurdugu OSB'lerin, bu gegici 2'nci maddeyle, yonetim, denetim kurulu uyeleri 
oda meclis uyeleri aralanndan segiliyor. Yani o OSB'de bulunanlar ticaret, sanayi odasinda degillerse 
ve hatta ticaret, sanayi odasinda olsalar bile bu kanun, bu madde degistirilene kadar, o OSB'nin yb-
netimiyle alakah higbir hak ve hukuka sahip degillerdi. Simdi, bu maddeyle, degistirilen veya ekle
nen maddeyle, sadece "OSB katihmcisi varsa, yonetim kurulu uyelerinin en az iigii bu iiyeler arasindan 
segilir." diyor. Peki, ticaret, sanayi odasi meclislerinde OSB katihmcisi yoksa ne yapacagiz? Yine bu 
ticaret, sanayi odasi meclisine segilenlerin -hatta Bursa'da ticaret, sanayi odasi birlikte- tamamen ti-
caretle istigal eden o iiyeler tarafindan da yonetilme ihtimali yuksek. Hepiniz biliyorsunuz, ticaret er-
babiyla sanayicilik yapanin mantalitesi farkhdir. Dolayisiyla, o OSB'de -biraz once de, bu saate kadar 
konusulan, birgok yapilan katkilann- OSB'nin yonetiminde, o altyapilannin veya ilavelerin yapilma-
sinda bir ticaret erbabimn mantigiyla sanayicinin mantigmi bir tutmamak gerekir. 
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Dolayisiyla, bu konuda bu madde bize gore eksik olarak gelmistir. Mademki 2000 yihnda gikan 
kanunun eksik ve aksak taraflan bu tasanyla diizeltilmek isteniyor, bu tasanda yer alan bu madde 
maalesef eksik olarak kalmistir. 

"Bursa Ticaret ve Sanayi Odasi" adiyla anilan OSB yine aym sekilde ydnetilmeye devam ede
cektir. Bildigim kadanyla Ankara'daki Sincan Organize Sanayi de yine ASO'nun kurdugu ve o se
kilde yonetildigi bir OSB'dir. Dolayisiyla bize gelen, oradaki 200'iin uzerindeki sanayicinin 
birgoguyla konu§tuktan sonra, bu anlamdaki kendi verdikleri aidatlann, kendi katihmlarinin iize-
rinde herhangi bir soz hakki olmayislarinin, sikayetlerinin yansimalanni burada duzeltmek adina ge
regi kadar katki saglayamadigimizi dusuniiyorum. 

Sayin milletvekilleri, biraz once 4'iincii maddede KOSGEB'le ilgili yine imalatgilara verilen o fa-
izsiz 600 milyarhk kredinin objektif kriterlere gore verilmedigini ifade ettim, agik ve net. Sayin Bakan 
"Hangi kriteri uygulayahm?" dedi. Bakm, bu kredilerin ilan edilmesi, o kredilerin basvuru tarihinden 
sadece iki giin once. Dolayisiyla, 600 milyarhk yatinm yapacak bir sanayici kendi kurumuyla alakah, 
kendi sirketiyle alakah o iki giinde birgok evraki diizenleyecek, hangi makineye yatinm yapacagini du-
siinup hemen karar verecek, iki gun igerisinde de ba?vurusunu yapacak, oncelik alacak. Ben simdi bu
radan Sayin Bakana soruyorum -kendisi yine yok burada, benim deminki konusmamda da yoktu ama-
o KOSGEB, verilen KOSGEB kredilerinin tamami kag giin igerisinde, basvurular neticesinde tamam
lanmistir? Eger bu basvurular ilk iig giin veya ilk bir hafta igerisinde, basvurular neticesinde tamam-
landiysa ve o basvurulara bu krediler verildiyse -ki KIT Komisyonunda bu soruyu sormadim- elbette 
bu anlamdaki o objektif kriter, olmayan kriter yine saibe olarak devam edecektir diye dusuniiyorum. 

Tabii, bu KOSGEB kredileri verilirken veya degisik tesvikler verilirken yine, hala uygulanan bir 
yanhs devam ediyor. Herkes kabul ediyor ki bolgesel tesvikler dogru degildir, sektdrel tesviklere ge-
gilmelidir, deniyor ama KOSGEB kredisi verilirken bile o kredinin yansi kalkinmada oncelikli bdl
gelere oncelik olarak birakihyor. Simdi, bunun envanterini bilmiyorum ama buradan yine soruyorum: 
Kalkinmada oncelikli bolgelerde bulunan iiretici sayisi ile kalkinmada oncelikli bolgelerde bulun
mayan iiretici, imalatgi veya sanayici veya KOSGEB'e iiye olanlann sayilan ne kadardir? Bu oranti 
hig bu anlamda gdzetiliyor mu? Bunlan da yine diisunmek lazim. 

Ozellikle, tesviklerin de artik iller bazinda degil, bolgeler, hatta ilgeler bazinda diisiiniilmesi gok 
daha dogru ve anlamh olacaktir. Bunun drnegini yine Bursa'dan vermek istiyorum. Bursa'nm on 
yedi ilgesi var, ama Bursa'nm dort dag ilgesi dedigimiz Harmancik, Orhaneli, Biiyiikorhan ve Keles 
ilgeleri, yaklasik olarak toplam 65 bin insanin yasadigi bu bolgeler Turkiye'de ilgeler siralamasinda 
500'den arka siralarda yer ahyor. Dolayisiyla, bu bolgeler, Bursa kriter, baz ahndiginda Bursa'nm si
mrlari igerisinde oldugu igin, bu anlamda tesviklerin disinda kaldigi igin ciddi anlamda haksizhklara 
ugruyorlar. Harmancik'in hemen yanindaki Tavsanh'da, 30 kilometre yanindaki ilgede tesvik var 
ama Harmancik'ta yok veya Keles'te yok, Orhaneli'de yok. Buralar kisi basina diisen geliri bin do
lan, 1.500 dolarlan gegen yerler degil. Sadece hayvancilikla ugrasan, hatta topraklan bile tanm nok
tasinda yeterli olmayan bdlgelerden bahsediyorum. Bunun drneklerini Tiirkiye genelinde gogaltmak 
da mumkundiir diye dusiiniiyorum. 

Yine bu yasa degisiklikleri diisuniiliirken OSB'lerin islerini kolaylastirmak noktasinda deger
lendirmeler yapildi ama ben bir seyi yine sormak istiyorum: Bu yeni kurulacak OSB'lerin kurulusunda 
yine sanayi ve ticaret odalannin teklifi gerekiyor. Teklif asamasinda olan organize sanayi bolgeleri 
var, mesela Bursa'da dort tane. Bu yasa gegtikten sonra, bu teklif asamasinda olan sanayi bolgeleri
nin, Barakfaki, Samanh, Kayapa, Inegol'deki sanayi bolgelerinin... SIAD'lar tarafindan bu teseb-
biislerin yapildigim biliyorum. Peki, SIAD'lar tarafindan yapildigi igin bunlann durumu bu yasa 
gegtikten sonra ne olacak? Bunu da huzurlannizda sormak istiyorum. 
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OSB'lerde eger iyilestirme yapdacaksa, OSB'lere destek saglanacaksa elbette yapdacak cok sey, 
sdylenecek 90k sey var. Sayin Bakan -yine biraz once buradaydi- tekstil ve konfeksiyondaki, Huku-
metin onerdigi birtakim tesviklerden veya hareket plamndan bahsetti. Ama, Sayin Bakan ben tekstil 
sektoriinun igerisindeyim, olmus, bitmi§ bir sektore verilecek desteklerin hicbir anlami yok. Tekstil 
sektorii Turkiye'de bitmi§tir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BA§KAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin liitfen. 
NECATI OZENSOY (Devamla) - Tekstil sektorii su anda, biraz once bizim grubumuzdaki bir 

arkadasjmizin ifade ettigi gibi katma degeri 90k dii§uk sektorlerden birisi haline gelmistir. Sadece, 
§u anda yapilan ithalatlarla... Konfeksiyonlar zaten... Tamamen boyah gelen kumaslann sadece kon-
feksiyonlarda yapilan i§cilik katma degerleriyle ihracat yapilmaktadir. Yine petrol artmasiyla, teks-
tilde tekstil kimyasallan ve boya fiyatlannm artmasiyla birlikte de yine ithal edilen mallarin boya ve 
terbiye islemleri de Turkiye'de gucle§mistir. Dolayisiyla, tekstil sektorii giderek kan kaybetmektedir. 
Hatta o gemi batmistir veya alabora olmu§ durumdadir. Bundan sonra alinacak tedbirler ne kadar 
faydali olacaktir, bunu takdirlerinize sunuyorum. 

Yine, tekrar, bu Kanun'un hayirlara vesile olmasini diliyor, hepinize saygilar sunuyorum. (MHP 
siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Ozensoy. 
Hukumet adina, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakani Sayin Hilmi Giiler. 
Buyurun Sayin Guler, on dakikamz var. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
ENERJI VE TABH KAYNAKLAR BAKANI MEHMET fflLMi GULER (Ordu) - Sayin Bas

kan, degerli milletvekilleri; hepinizi saygiyla selamhyorum. 
Bugun, burada, ndbetci Bakan olarak bulundugum siire iginde, Sayin Bakanimiz, Sanayi ve Ti

caret Bakanimizin da hatirlatmasi uzerine bu sozii ahyorum. Ciinkii, konusmalar sirasinda, gerek 
elektrik gerekse dogal gaz fiyatlan hakkinda epey yanhs seyler soylendi. 

MEHMET ALI SUSAM (Izmir) - Nerede yanhs? 
FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Nasil yanhs? Sayin Bakan, elektrik paralanni alti 

ayda oduyor musunuz? 
ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Bunlan 

da duzeltmek, gayet tabii ki, benim de gorevim. 
FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Ama Sayin Bakan, yanlis sey soylenmedi; yol 

gosterdik. 
ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Simdi, 

musaade ederseniz, ben, size, 90k yaygin olarak yanhs bilinen bazi noktalan ifade etmek istiyomm. 
Bunlar dogru zannedilen yanhslar. Bunu ifade etmek istiyomm. Sizin de bunlan bilmenizde yarar var. 
Aksi takdirde, kamuoyunu da yamltmamizda yine ba§ka yanhsjiklar dogacaktir. 

§unu ifade edeyim, hemen en ba§indan §unu soyleyeyim: Tiirkiye, gerek dogal gazi gerek elek-
trigi en ucuz kullanan ulkeler arasindadir, oyle en pahah filan degil. • 

MEHMET ALI SUSAM (Izmir) - Turkiye Odalar ve Borsalar Birliginin rakamlan yanh§ mi? 
ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMi GULER (Devamla) - Bakin, 

bu yanh§tir, yanh§tir... Bakin, Turkiye Cumhuriyetinin Bakani olarak soyluyorum, burada herhangi 
bir kisi olarak soylemiyorum. Bu bilgileri lutfen duzeltin. Eskiden dogruydu soyledikleriniz. 
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MEHMET ALI SUSAM (Izmir) - Yok, yok; agustos ayi rakamlanyla soyledikleri dogru mu, 
yanhs mi? 

ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Bakin, 
tekrar soyluyorum. Soylenen bilgilerin referansimn tarihine bakin. Eski bilgileri sdylemeyin. Tiirki
ye'de cok sey degisti. Turkiye'de §u anda yenilenebilir enerjiler, yerli kaynaklarla birlikte aynca 
yaptigimiz anlasmalarla biz fiyatlan a§agi cektik. 

NECATI OZENSOY (Bursa) - Nasil cektiniz? 

FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Elektrik zammi yapmadimz mi? 
ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Evet, 

hakhsimz, Turkiye'de goreve geldigimizde elektrik pahahydi, dogal gaz 50k pahahydi. Yaprak ki
mi ldamiyordu. 

FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Elektrik ucuzladi mi Turkiye'de? 
AHMET YENI (Samsun) - Heyecanlanma! Dinle, dinle... 

NECATi OZENSOY (Bursa)- Millet kdmiire gegmek istiyor Sayin Bakan, dogal gaza gegmek 
istemiyor. 

ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Simdi, 
eger oyle pahahysa niye millet dogal gaza gegmek istiyor? Bana onu sdyleyin. Eger pahahysa, 

AKiF AKKUS (Mersin) - Bizim apartmanda kdmiire donecegiz Sayin Bakan. 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, karsihkh konusmayahm lutfen. 

ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - .. .mil
let neden §u anda dogal gaza gegmek igin birbirini yiyor. 

NECATi OZENSOY (Bursa) - Hayir, kdmiire gegmek istiyor Sayin Bakan, dogal gaza gegmek 
isteyen yok. 

ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Bakin, 
dokuz vilayette dogal gaz varken bu yilin sonunda altmis iig vilayet dogal gaza gegiyor. Bu gok biiyuk 
bir ba?an. (AK Parti siralanndan alki§lar) Millet enayi mi bu pahah §eyi alacak? 

Bunun sebebi bu, birincisi bu. Bakimz... 

EMiN HALUK AYHAN (Denizli) - Arkandaki Sayin Vekile sor, Denizli'de tam tersi oluyor. 

ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Hayir, 
yanh§ sdyliiyorsunuz. Milleti aldatmaya hakkimz yok. Ben size Turkiye Cumhuriyeti'nin Bakani 
olarak, kaynakh olarak soyliiyorum. Eger vaktim olsaydi, su anda arkadaslanm Bakanhktan bilgileri 
getirmeye gitti fakat yeti§medigi igin... Eger beklerseniz size aynca vesikalanyla gdsteririm. (CHP 
ve MHP siralanndan guriiltuler) 

SEVKET KOSE (Adiyaman) - Adiyaman'da giftginin 40 milyon YTL borcu var. 

BASKAN - Sayin milletvekilleri... 

ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Baki
mz §6yle sdyleyelim: Daha ewelden... (CHP ve MHP siralanndan guriiltuler) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, sayin milletvekilleri... 
ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - .. .Tiir

kiye'de biz bes buguk yil... 
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MUSTAFA ELITAS (Kayseri) - Sayin Ba§kan, dogrulan duymak arkadaslan rahatsiz ediyor. 

BA§KAN - Sayin Elitas, ne yapayim? Ne oneriyorsunuz? 

Saym Bakan bir saniye... 

Sayin Elitas, onerinizi soyleyin, yapacagim. 
MUSTAFA ELITAS (Kayseri) - Sayin Baskamm, dogrulan duymak arkadaslan rahatsiz etti. Ar

kadaslan susturun. 
ENERJI VE TABU KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Ama 

bu zamana sayihyor, bakimz... 
BA§KAN - Hayir, zamamniz var sizin, on dakika sureniz var zaten. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Sayin Bakan dogrulan soylemiyor Sayin Ba§kan. 
ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - §6yle 

ifade edeyim: Ashnda sizin memnun olmaniz lazim. Biz, bes bucuk yd boyunca... 
YA§AR AGYUZ (Gaziantep) - Elektrige yuzde 65 zam yapmi§sin. Neyi savunuyorsun Sayin 

Bakan? 
BASKAN - Sayin Agyiiz... Sayin Agyiiz... 
YA§AR AGYUZ (Gaziantep) - Siyasetin iflas etmis, neyi savunuyorsun? 
ENERJI VE TABU KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Hadi 

camm sen de! Hadi canim sen de! Oyle §ey mi olur? Gelin de konu§ahm. Ben size vesikalarla ko-
nusuyorum. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Yiizde 65 zam yapmissin. 
ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Vesika

larla konu§uyorum. Ben daha ewelden de bu dogal gazin ba§indaydim. Ben oyle gokyuzunden seyle 
gelmedim. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Sen dogruyu soylemiyorsun, dogruyu soylemiyorsun. Yuzde 65 
zam yaptin. 

BA$KAN - Sayin Agyiiz... 
ENERJI VE TABU KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Hayir 

hayir, dinleyin; bakin anlatiyorum size. 
YA$AR AGYUZ (Gaziantep) - Sen istedigin kadar anlat. 
ENERJI VE TABU KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Bakin, 

muhalefetin degerli uyeleri, neticede siz de biz de belli yasalar cikarttik. Bu yasalann sonucunda 
Turkiye'de 90k §ey degisti. Sizin bahsettiginiz... 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Yasalara gelme, elektrige gel, dogal gaza gel. Yasalara gelme, 
birak yasalan. 

ENERJI VE TABU KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Bakin, 
soyle: Bilgileriniz eski, yeni bilgilerden konusahm diyorum. Ben size taze bilgileri ifade ediyorum. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Sen yaptigim soyle yaptigim. Yiizde 65 zam var mi yok mu 
elektrige? 
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BASKAN - Sayin Agyiiz... 

ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Eskiden 
dogruydu. Eskiden dogruydu bilgiler. 

BASKAN - Sayin Bakan, bir saniye... 

Arkadasjar, Saym Bakamn sdylediklerine katilmayabilirsiniz, inanmaya da bilirsiniz ama soru
lar sordunuz, bir seyler soylediniz... 

AKIF EKICI (Gaziantep) - O da bir bakan gibi konu§sun efendim. (AK PARTI siralanndan 
"Ne gibi konu§uyor?" sesleri) 

BA$KAN - Sayin Ekici... 

AKIF EKICI (Gaziantep) - Bir bakan yalan soylemez! 

BA§KAN - Sayin Ekici... 

ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Bakin... 

BA$KAN - Sayin Bakan, bir saniye. 

AKIF EKICi (Gaziantep) - Elektrige yuzde 65 zam yapmadiniz mi? 

BASKAN-Sayin Ekici... 

AKiF EKICI (Gaziantep) - Sayin Bakan yalan soyluyor. 

ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Bakin, 
sizinle sonra mahkemede bulusuruz, haberiniz olsun! Bakin, o sekilde soylerseniz... Zapta gegiyor 
bunlar. 

AKIF EKICI (Gaziantep) - Elektrige zam yapmadiniz mi? 

BASKAN - Sayin Ekici... 

Sayin Aslanoglu, lutfen arkadasjariniza hakim olun! 

FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Peki efendim. 

Arkadaslar, sakin olun. (AK PARTI siralanndan giiriiltiiler) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Sayin Hidir, Sayin Hidir... 

Sayin milletvekilleri, iktidar milletvekilleri, Sayin Bakamn sizin avukathgmiza ihtiyaci yok, bil-
digim kadanyla belagati 90k giiclii bir insandir. 

ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Estag-
furullah. 

FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Sayin Baskamm, tamam... 

BASKAN - §imdi gereken bilgileri verir, daha sonra diger maddelerde ikna olmazsaniz ic Tu-
ziik'iin size verdigi haklan kullanirsimz. Ama millet §u anda hepinizi ve hepimizi izliyor. 

Evet, Sayin Bakan, buyurun. 

AKiF EKiCi (Gaziantep) - Simdi saat 8'e be§ dakika var, Bakan bildigi gibi konusur, daha 
sonra kapanir, nerede cevap verecegim? 

BASKAN - Daha on dakikamiz var Sayin Ekici! (AK PARTI siralanndan alkislar) 

Sayin Bakan, buyurun. 
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ENERJI VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Tesek
kiir ederim Sayin Ba?kan. 

Simdi, daha ewelden Tiirkiye hem elektrigi hem dogal gazi pahah kullaniyordu. Hatta bu yiiz
den yatinmcilarimiz Romanya'ya, Bulgaristan'a gidiyordu. Su anda diinyadaki artan petrol fiyatla
nnin neticesinde simdi durum degisti. Rusya, Turkmenistan, pek 90k iilke, kaynak ulkeleri fiyatlanni 
aynca artirdilar, yeni anlasmalar yaptilar. Durum 90k degisti. 

ZEKERiYA AKINCI (Ankara) - Senin bildigin eski, petrol fiyatlan dii?tii Sayin Bakan. 
ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Biz be? 

buguk sene boyunca elektrige zam yapmadigimiz donem iginde IMF'nin bize verdigi para 6,4 mil
yar dolardir. Bizim be? buguk yil elektrige zam yapmayi?imizdan dolayi sagladigimiz kaynak 20 
milyar dolardir. 6,4 milyar dolar, IMF'nin verdigi para krediydi, kredidir, neticede borgtur. Halbuki 
biz, burada, be? buguk yil boyunca -20 milyar dolar- sanayicimize, ihracatgimiza, mrizmcimize, dar 
gelirli vatanda?imiza bu imkam sagladik, bu ?artlarda. Dunyada petrol fiyatlannin artmasiyla Bul-
garistan'da, Romanya'da, Misir'da da fiyatlar arti, bunlan bilin. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Son zamanda du?iiyor, niye dii?iirmiiyorsunuz? 
ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Bakin, 

sozleriniz eskiden dogruydu ama ?imdi degil, ?imdi degil. 
FERiT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Ha, dogru sdyledik degil mi efendim? 
BASKAN - Sayin Aslanoglu... 
ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Onu 

soyliiyorum Saym Aslanoglu, eskiden, bizden once dogruydu. Biz, aynca elektrikte indirim yaptik; 
hem konutlarda hem sanayide indirim yaptik. 

BEYTULLAH ASiL (Eski?ehir) - Kim yapti zammi? 
ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Tabii, 

onlar... Yaptik... Hayir. Ama bakin size ?unu soyleyeyim. Simdi bahsettiginiz rakamlar iginde... 
BEYTULLAH ASiL (Eski?ehir) - Zammi kim yapti Saym Bakan? 
BASKAN-Sayin Asil... 
ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Degerli 

arkada?lar, ?dyle bir yanh? daha var... 
YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Son zamanda dii?iiyor, niye du?urmiiyorsun? 
ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Maale

sef bunu Odalar Birligi de sdyliiyor, maalesef Elektrik Miihendisleri Odasi da yapiyor bunu. Gok 
yanh? yapiyorlar. 

KADiR URAL (Mersin) - Herkes yanh? yapiyor, bir tek sen dogru sdyluyorsun! 
BASKAN-Sayin Ural... 
ENERJi VE TABH KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Halki 

yamltiyorlar. Soyle bir yaniltma var. 
BEYTULLAH ASiL (Eski?ehir) - Halki sen yaniltiyorsun ?u anda. 
ENERJi VE TABH KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Sana

yide elektrik tek bir fiyat degil, bakin ben size anlatayim. Sanayideki elektrikte tam alti ge?it fiyat var. 
Siz hangisinden bahsediyorsunuz? 
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OZLEM CERCIOGLU (Aydin) - Hepsini sdyleyin. 

NECATI OZENSOY (Bursa) - Ortalamasini soyle, ortalamasini. 

ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Hepsini 
soyleyeyim. Bakin, bunlann iginde, bunlann iginde... Sayayim size: iletim sistemine direkt bagh 
olanlar var. iletim salt sahasinda orta gerilime bagh olanlar var, ozel hath alanlar var. iletim salt sa-
hasi orta gerilim barasina dagitim sirketinin hattiyla baglananlar var. Dagitim sirketinin orta gelirli 
musterisi var. TETAS'in aynca miisterisi var. 

AKiF AKKUS (Mersin) - Sayin Bakan, hangisi ucuz, onu sdyleyin, biz onu alahm. 

ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Yani, 
bunlann detayina girmeden... Hani, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma durumuna diismemek 
lazim. Sizi tenzih ederek soyluyorum. Bakimz bunlann hepsinin ayn ayn fiyatlan var ve biz bunla
nn fiyatlanni diisurdiik. Simdi, artik millet Romanya'ya gitmiyor, bize geliyor. Gelmesinin sebebi: 
Bir, istikrar oldugu igin; ikincisi, fiyatlar diistii. 

BEYTULLAH ASIL (Eskisehir) - Siz fiyati dusurdiiniiz de bu zammi kim yapti Sayin Bakan? 

ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Anla-
tayim size. 6,4 IMF'nin bize verdigi fiyata kar§ihk, bizim sagladigimiz, sanayiyi harekete gegir... 
Hatta, bana bir ara dediler ki: "Niye zam yapmiyorsunuz?" Ben boyle sorularla karsilastim. 

FERiT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Yap! 

ENERJi VE TABH KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Yani, 
boyle bir durumla karsi karsiya kaldim. Size §unu soyleyeyim: Bunu yapmadigimiz igin de higbir sir-
ketimiz zarar etmedi. Bakimz, sizin, eski donemde oldugu gibi gorev zaran ilan etmediler. Biz bu isi 
iyi ydnettik. 

FERiT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Bravo! 

ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Sira
sinda dogal gaz iran'dan kesildi sizleri u§iitmedik. Fiyatlan a§agiya gektik. Bir Turusgaz meselesini 
ya§adik. Buralardan artan parayi da biz halkimiza dagittik. Onun igin, dogal gaz pahah olsaydi mil
let dogal gaz almak igin birbirini yer mi? (AK PARTi siralanndan alkislar) Siz bile bana diyorsunuz 
ki "Bizim vilayete de getirin." Boyle bir sey olur mu? Boyle bir sey olur mu? ispati burada. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - BOTAS'in alacaklarim tahsil edemiyorsun. BOTAS'tan bahset, 
BOTAS'tan. BOTAS'tan bahset Sayin Bakan. 

ENERJi VE TABH KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Aynca 
sunu soyleyeyim... 

NECATi OZENSOY (Bursa) - 12 milyar alacagi var BOTAS'in. 

ENERJi VE TABH KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Hayir, 
hayir... Bakin, devam ediyoruz. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Saym Bakan, BOTAS'in alacaklarim tahsil edemiyorsunuz! 

ENERJi VE TABH KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Bunun 
disinda, BOTAS, su anda bizim gururumuzdur, Baku-Tiflis-Ceyhan'i, Sahdeniz'i bitirmistir, Yuna
nistan baglantisim yapmistir. 

NECATi OZENSOY (Bursa) - 12 milyar alacagi var, 12 milyar YTL. 
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ENERJI VE TABli KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Bu sene so
nunda altmis uc vilayete gidiyor. Zaran filan yok, nakit akisindan dolayi var. Neticede gene vatandasm 
sokak aydinlatmasiyla ilgili parayi alamadigi igin yani cebine atmiyor bu parayi, zarar da etmiyor. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Melih'ten kurtanrsan kara gecirirsin, Melih'ten kurtanrsan! 

ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Ustelik 
bakin, zarar baska sey, alacak ba§ka sey. Bunlan hepiniz biliyorsunuz ve bundan dolayi da BOTA$ 
olsun TPAO olsun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BA§KAN - Bir dakika ek sure veriyorum, tamamlayin lutfen. 

ENERJI VE TABH KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HILMI GULER (Devamla) - Ayrica 
§unu soyleyeyim efendim. 

AKIF EKiCi (Gaziantep) - Sayin Bakan, biraz once saydimz, fiyatlardan en ucuz olanini bir 
sdyler misiniz. 

ENERJi VE TABtt KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMI GULER (Devamla) - Yani ba
kimz, sanayide maalesef bunu bildikleri halde sanayicimiz de bunlan soyliiyorlar. Verimlilik konu-
suna agirhk verdik, yenilenebilir enerjiye agirhk verdik. Daha evvelden riizgar esiyordu biz es 
geciyorduk. Avrupa sonuncusuyduk, §u anda ilk ona giriyoruz, su anda on birinci durumdayiz. He-
defimiz birinci veya ikinci olmak riizgarda. Gunes enerjisinde boyle. Sular bosa akiyordu, bin alti yuz 
tane proje gelistirdik. 

NECATi OZENSOY (Bursa) - Ka? megavathk santral yaptirdimz Sayin Bakan? 

ENERJi VE TABH KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Bakin, 
ben dun Nev§ehir'de dogal gaz actim. Dogal gaz pahah olsaydi Nevsehirli gecer miydi? (AK PARTi 
siralanndan alkisjar, CHP ve MHP siralanndan giiriiltiiler) Simdi, Elazig'da acacagiz. Elazig'da sant
raller aciyoruz. Bu sular bosa akarken sizler bakiyordunuz o zamanlar. Yani biz bunlan yaptik. Do
layisiyla biz ne yaptigimizi biliyoruz. 

Bunun di§mda, bakimz, seksen yilda uretilen elektrik 100 birimdir, alti yilda 60 birim iirettik biz. 
Bu 90k onemli bir §ey. Sizi kimseye muhtag etmedik. 

NECATI OZENSOY (Bursa) - Yedekleri kullandimz, yedekleri! 

ENERJi VE TABH KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMI GULER (Devamla) - Bulga-
ristan'dan elektrik ahyorduk kestik ve ayrica sunu ifade etmek istiyomm: Dunyada en fazla dogal 
gazda, elektrikte arti§ orani Cin'den sonra Tiirkiye'de. (AK PARTi siralanndan alkislar) Onu da sag-
ladik. Ne yapahm? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 

BASKAN - Te§ekkur ederim Sayin Bakan. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Sayin Bakan, sen inamyor musun, sdylediklerine sen inamyor 
musun? 

ENERJI VE TABH KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMI GULER (Devamla) - insal
lah dogal gazimizi da bulursak disa bagimhhgimiz kalmayacak ve bir dahaki sene de... 
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NECATI OZENSOY (Bursa) - Dogal gaz Turkiye'de mi cikryor Sayin Bakan? 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - "Saka yaptim" de de kurtul! 

ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HiLMi GULER (Devamla) - Hepi-
nize saygilar sunuyorum. (AK PARTi siralanndan alkislar) 

BASKAN - Gok tesekkur ederim Sayin Bakan. 

YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Saym Bakan "Saka yaptim" de. 

BASKAN - Herhalde diinya parlamentolari iginde birbiriyle buyiik samimiyet hitaplan iginde 
bulunan tek Parlamentoyuz! 

Gahsma siiremiz bitmistir. 

Ozel gundemde yer alan isler ve sozlu soru onergeleri ile diger denetim konulanm sirasiyla 
gorii§mek igin... 

MEHMET ALi SUSAM (izmir) - Sayin Balkan, elektrik fiyatlanyla ilgili olarak rakamlan 
verelim. 

BASKAN - ...21 Ekim 2008 Sah giinii saat 15.00'te toplanmak iizere birlesimi kapatiyorum. 

Kapanma Saati: 20.00 

• 
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Bilindigi gibi, Anayasanin 83/1, 2. maddesi; 
Kiirsu sorumsuzlugu ve yasama dokunulmazhgi kavramlanni duzenlemektedir. 

Bu duzenleme kapsaminda, Milletvekilligi gdrevi devam ederken; ilgili 
Savciliklann bu aynma dikkat etmeleri, kiirsii sorumsuzlugu kapsamindaki Meclis 
cahsmalanndaki oy ve sdzlerden dolayi fezleke diizenlememeleri; ancak Meclis cah§masiyla 
ilgisi olmayan "kisisel su?" niteligindeki eylemler igin fezleke diizenlemeleri gerekmektedir. 

Nitekim, Adalet Bakanhgi Ceza Isleri Genel Mudurlugunun konuyia ilgili olarak 
duzenlemi§ oldugu 20.01.2006 tarih-100 nolu genelgenin 3. bendinde de bu esaslardan soz 
edilerek, bu ilkeler dogrultusunda i§lem yapilmasi geregi dile getirilmistir. 

Goriildiigii gibi, fezleke duzenlenip-duzenlenmemesinin yasal ve takdiri 
olgusii bellidir. Hal boyle iken ozellikle Ankara Cumhuriyet Bassavcihginin , Basbakan ve 
AKP Grubunu ilgilendiren olaylarla, muhalefet Milletvekillerine yonelik olaylar arasinda 
partizanca uygulamalar yaptigi, yukanda sozii edilen yasal gergeve ve olgiilere uymadigi 
goriilmektedir. Konuyia ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Bassavcihginda "is bdliimu geregi" 
olarak gorev dagilimi yapildigi bilinmektedir. Bu i§ bdliimu gergevesinde gorev yapan 
Bassavci Vekilinin subjektif uygulama yaptigma dair pek gok ornek vardir. 

Cumhurbaskam Abdullah Giil ile ilgili "Kayip Trilyon" dosyasmda ise kabul 
ve izah cdilemez boyutlarda hukuk adina vahim bir siireg ya§anmistir. Bu tiir dosyalarla ilgili 
olarak gorev yapan Ba§savci Vekili yerine her nedense Basin Savcisina dosya tevzi edilmis; 
sozii edilen Savci ise, yasal ve anayasal dayanagi olmayan bir sekilde derdest olan bir dosya 
igin , yasal imkansizhk gerekgesiyle "kovu§turmaya yer olmadigina" dair islem tesis etmistir. 
Sozii edilen Savci, hukuk sistemimizde ornegi ve dayanagi olmayan bir uygulama yapmistir. 

Amlan Savci, 2802 sayih yasanin 68. maddesi anlaminda "gorevini dogru ve 
tarafsiz yapmadigi" kamsini uyandirmistir. 

' Ba§savci Vekilinin yaptigi uygulamalarda ise; yargi bagimsizligmin tiim 
unsurlariyla mevcut olmamasi, Teftis Kurulunun dogrudan Adalet Bakani'nin emrinde 
olmasi, mevcut olan bu burokratik yapinin beraberinde getirdigi "tavsiye, telkin ve 
yonlendirmelerin" etkili oldugu anlasilmakta ve gorulmektedir. 
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VII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Ankara Cumhuriyet Bassavcihginin bir islemine iliskin 

Basbakandan sorusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi (7/4371) 

TBMM Baskanhgina 

Asagidaki sorulanmin Basbakan Sn. R.Tayyip Erdogan 
tarafindan yazih olarak cevaplandinlmasini Anayasa'nin 98 ve igtuzugun 96. 
maddeleri geregince saygiyla talep ederim. aQ/\A/\/\S\a/ 

^ A t i l l a K a r t 
CHP Konya Milletvekili 
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CHP Samsun Milletvekili Haluk Kog'un biitiinuyle kiirsii sorumsuzlugu 
kapsaminda kalan Meclis faaliyetleri hakkinda fezleke diizenleyen Bassavci Vekili; 

teror orgutiiniin basi olan Abdullah Ocalan'a "Sayin Ocalan" diye hitap eden ve 
Tunceli Bagimsiz Milletvekili Kamer Genc'e yonelik olarak siddet uygulayan, ling girisiminde bulunan 
AKP Milletvekillerini tesvik ve himaye eden Basbakan hakkinda takipsizlik karari verebilmistir. 
Bas. bakan'in bu her 2 eyleminin, Milletvekilligi goreviyle ilgisi olmadigi, kisisel sue niteliginde 
oldugu acik ve tartismasiz olmasina ragmen takipsizlik karari verilebilmistir. DTP yetkililerinin 
muhtelif mahkemelerde "Sayin Ocalan" hitabindan dolayi yargilandiklari ve mahkum olduklari 
bilinmesine ragmen, Ankara Cumhuriyet Bassavciliginin bu sekilde uygulama yapmasi hukuk 
tammazhk anlamina geldigi gibi, gifte standardi da yansitan bir anlayisi gostermesi bakimindan 
aynca sorgulanmasi gereken bir durumdur. 

Yukanda somut olaylarla anlatimi yapilan sureg, Hukiimet'in, demokratiklesme ve 
hukuk devleti konulannda samimi ve diiriist olmadigini bir kez daha gOstermekte ve dogrulamaktadir. 
Hukumet , antidemokratik anlayis ve hedeflerini, devletin tiim katmanlanna tasum; ve uygulama 
asamasina getirmistir. 

Yasanan siirecin Adalet ve Maliye Bakanliklanyla Basbakanlik Makamini ilgilendiren 
boyutlan bulunmakla, is bu onergenin dogrudan Basbakanlik Makamina yoneltilmesi gerekmi§tir. 

Buna gore ; 

(1) Ankara Cumhuriyet Bassavciliginin, Millctvekilleriyle ilgili fezleke 
konulanndaki uygulamasini gosteren ve yukanda anlatimi yapilan olaylar; Adalet Bakaninin -
Bakanhginin , Savcihk Makamina yonelik ortulu bir sekilde "tavsiye, telkin ve 
ydnlendirmeler" yaptigi anlamina gelmez mi? j 

Boyle bir baski-tavsiye ve telkin yok ise, Bakanhgin 2006/100 sayih 
genelgesi neden partizanca ve keyfi uygulanmistir? Bunun takibini yapacak ve Adalet 
Bakani'mn 2802 sayih Yasayla diger ilgili mevzuattan dogan sorumluluklanmn geregini 
yapmasim saglayacak misiniz? 

(2) Siyasi niteligi ve baglantisi olan fezlekelerin, Ankara Cumhuriyet 
Bassavcihgi bunyesinde birkag yildan bu yana belli bir Bassavci Vekili tarafindan 
stirduruldugii bilindigine gore, Cumhurbaskamyla ilgili Kayip Trilyon dosyasi neden bir Basin 
Savcisma tevzi edilmi§tir? Bunun agiklamasi ve gerekgesi nedir? 

(3) Hukuk Devletlerinde herhangi bir kisi veya yonetici hakkinda ozel ve 
istisnai (gerekgesi ve yargilanma usulii belirtilmek kaydiyla) bir duzenleme yapilmadigi 
takdirde herkesin yargilanmasi esas olduguna; Cumhurbaskani'nin gdreviyle ve gorev 
donemiyle ilgili olmayan "yiiz kizartici bir suglama" soz konusu olduguna ve boyle bir 
sugtan yargilama yapilamayacagina dair Anayasa ve yasalanmizda ozel bir hiikiim 
bulunmadigina ve bu durum agik olduguna gore; 

Adalet Bakani'mn, 2802 sayih Yasamn 68. maddesi anlaminda "gorevini dogru 
ve tarafsiz yapmadigi kanisini uyandiran" ilgili Savci hakkinda ; ayni yasamn 82, 99. 
maddeleri ve diger ilgili mevzuattan dogan yetkilerini kullanmasini saglayacak misiniz? 

Aksi goriisteyseniz, hangi yasal ve takdiri gerekgeyle islem yapmayacaksiniz? 

(4) Ankara Cumhuriyet Savcisinin Kayip Trilyon dosyasiyla ilgili olarak tesis 
etmis oldugu islem, hukuk devleti adina kabul ve izah edilemez nitelikte oldugundan; 

bu konuda yargi surecinin ve denetiminin isleyebilmesi amaciyla, Maliye 
Bakanligi Hazine Avukatlannin, Sincan Agir Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna 
basvurmalan konusunda ustiintize diisen uyan sorumlulugunun geregini yapacak misiniz? 

Yapmayacaksaniz, hangi yasal ve takdiri gerekgeyle yapmayacaksiniz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 

Sayi :B.03.0.KGM.0.00.00.03/2269/3126 f$.//#2008 
Konu : Yazih soru onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi ifadeli, 17/07/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.C 
10.00.02-7/4371-7542/15842 sayih yazi, 

b) Basbakanlik Kanunlar ve Kararlar Genel Mudurlugu ifadeli, 21/07/2008 tarihli ve 
02.0.KKG.0.12/106-82-2/3210 sayih yazi. 

Ilgi (a) yaziniz ekinde Basbakanhga gonderilen ve ilgi (b) yazi ile Bakanhgima 
cevaplandinlmasi tensip olunan, Konya Milletvekili Atilla Kart tarafindan Sayin Basbakar 
yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4371 Esas No.lu soru onergesine ilisk 
hazirlanan cevap ornegi iki niisha halinde ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru onergesi cevabi 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Muduriugu 

Sayi :B.03.0.KGM.0.00.00.03/2271/3128 &/J0/2008 
Konu: Yazih soru onergesi 

Sayin Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayin Basbakan'a yoneltilip Bakanhgimiz koordinatorlugiinde cevaplandinlmasi 
tensip olunan 7/4371 Esas No.lu som onergesinin cevabi asagida sunulmustur. 

I- Soru onergesinde adi gegen somsturma dosyasi hakkinda kovusturmaya yer 
olmadigina karar veren Cumhuriyet Savcisiyla ilgili olarak, 2802 sayih Hakimler ve Savcilar 
Kanunu uyannca yapilan herhangi bir sorusturaia bulunmadigi Bakanhgimiz kayitlannin 
incelenmesinden anlasilmistir. 

II- Maliye Bakanligi Bashukuk Miisavirligi ve Muhakemat Genel Mudurlugunun 
25/09/2008 tarihli ve B.07.0.BHM.0/00.4394/12275 sayihiyazisiyla; 

Cumhurbaskam Abdullah Giil hakkinda, Ankara Cumhuriyet Bassavcihgi Basin 
Biirosu tarafindan verilen, 02/06/2008 tarihli ve 2008/1242 Basm Sorusturma, 2008/658 
Basin Karar sayih kovusturmaya yer olmadigina iliskin Karann, 04/09/2008 tarihinde Maliye 
Bakanligi Bashukuk Miisavirligi ve Muhakemat Genel Mudiirliigune teblig edildigi; 

Soz konusu kovusturmaya yer olmadigina iliskin Karann adi gegen Genel 
Mudurlugiin hukuk miisavirleri, miisavir hazine avukatlan ve hazine avukatlanndan olusan 
Komisyon tarafindan oncelikle hukuksal niteligi ve itiraza tabi olup olmadigi yonunden 
incelendigi; kovusturmaya yer olmadigi bashgi tasiyan bu Karann, sorasturma evresinin 
tamamlanmasi sonucunda verilen bir karar olmadigi, Kararda da belirtildigi gibi, sorusturaia 
yapilmasina gerek olmadigina iliskin oldugu ve aynca Kararda miisteki, itiraz hakki, suresi 
vemerci gibiunsurlar gosterilmediginden, soz konusu Karann 5271 sayih Ceza Muhakemesi 
Kanununun 172. maddesinde ongoriilen sekil sartlarim tasimadiginin tespit edildigi, ancak 
bir karann usul yonunden yerinde olup olmadigi hususundaki takdir makaminin Cumhuriyet 
savcihgi oldugunun degerlendirildigi; 

Bununla birlikte, anilan Karann Maliye Bakanligina teblig edilmesi nedeniyle, 
Karara itiraz edilip edilmeyecegi konusunun, esas yonunden ve Maliye Bakanhginin sugtan 
zarar goren sifati ile Hazinenin hak ve menfaati agisindan degerlendirilmek iizere, Bashukuk 
Miisavirligi ve Muhakemat Genel Mudurlugunde mevcut ceza ve hukuk dosyalan ile birlikte 
incelendigi; 

Kapatilan Refah Partisi yoneticileri hakkinda Ankara 9. Agir Ceza Mahkemesinin 
1998/271 Esasmda agilan ceza davasina, 1412 sayih Ceza Muhakemeleri Usulii Kanununun 
365. maddesi uyannca miidahil olundugu, samklann cezalandinlmasma, gahsi haklannin 
hiikiim altina ahnmasina ve samklann malvarhklanna tedbir konulmasma karar verilmesinin 
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isteriildigi ve milletvekili dokunulrnazhgj nedeniyle evrakin tefrik edilerek, haklannda ceza 
davasi agilamayan kisilerden, aralannda Saym Cumhurbaskam Abdullah Giil'iin de 
bulundugu 88 kisi aleyhine, Hazinenin sahsi hakkinin tazminini ve Hazinenin alacagmm bir 
an once tahsilini saglamak amaciyla, ceza davasindaki sahsi haklar sakh tutularak, Ankara 6. 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/405 Esasinda tazminat davasi acildigi, davahlann kusur 
oranlannm idare tarafindan belirlenememis olmasi nedeniyle, tespit edilen 
2.688.877.384.712 TL. Hazinenin zaranmn davahlardan sorumluluklan oraninda musterek 
ve miiteselsilen tahsiline karar verilmesinin talep edildigi; 

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/405 Esasinda agilan tazminat 
davasinm sonucunda verilen 19/04/2007 tarihli ve 1999/405 E., 2007/150 K. sayih Kararda; 
Partinin II Baskani ve Muhasipleri olan davahlann kendileri adma kesilen makbuzlardaki 
miktarlardan, Parti Genel Baskani Necmettin Erbakan'in ve parti muhasipligini resmen ve 
fiilen yuriiten Riza Ulucak'in davanin kabul edilen 2.644.616.570.561 TLTik (2.644.616,57 
YTL.) kismimn tamamindan sorumlu olmak kaydiyla, amlan meblagin dava tarihinden 
itibaren degisen oranlarda yasal faizi ile birlikte mUstereken ve miiteselsilen tahsiline, faziaya 
iliskin taleplerin reddine, yargilama sirasinda konmus ve kaldinlmamis olan ihtiyati 
tedbirlerin karar kesinlesinceye kadar devamina karar verildigi ve aralannda Sayin 
Cumhurbaskam Abdullah GiiPiin de bulundugu diger davalilar aleyhine agilan davanin 
reddine hiikmedildigi; 

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/04/2007 tarihli ve 1999/405 E., 
2007/150 K. sayih Karan ile Hazinenin zaranmn mukerrer istenilen kismi dismda tamamiyla 
hukiim altina ahndigi ve soz konusu Karann Bakanlik Makamimn 29/08/2007 tarihli ve 
2007/178 sayih temyizden vazgegme Onayi ile Maliye Bakanhgi yonunden kesinlestigi; 

Tazminat davasi sonucunda verilen Karar uyannca Hazinenin zaranmn tamamindan 
sorumlu Necmettin Erbakan ve Riza Ulucak ile sahte makbuz tutarlan kadar sorumlu tutulan 
Parti II Baskanlan aleyhine Ankara 7. icra Mudikluguniin 2007/7408 sayih Takip Dosyasi 
uzerinden icra takibine baslamldigi ve alacaga karsilik olarak 19 adet gayrimenkule haciz 
tatbik edildigi; 

Sonug olarak; 

a) Maliye Bakanhgi tarafindan duzenlenen, ceza ve tazminat davalanna dayanak 
teskil eden 23/07/1998 tarihli ve 7916/150-2,3,3 sayih Raporda, Sayin Cumhurbaskam 
Abdullah Giil'e kusur izafe edilmedigi gibi, Ankara 9. Agir Ceza Mahkemesinin 1998/271 
Esasinda agilan ceza davasinda, bu davadaki maddi vakialar ile hukuki tespitlere dayamlarak 
Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafindan verilen E. 1999/405, K. 2007/150 sayih 
Kararda ve soz konusu tazminat davasmm yargilama siirecinde alman bilirkisi raporlannda 
Sayin Cumhurbaskam Abdullah Giil'e herhangi bir kusurun izafe edilmedigi, 

b) Hazinenin zaranmn tazmini igin Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
1999/405 Esasinda agilan dava sonucunda verilen 19/04/2007 tarihli ve E. 1999/405, K. 
2007/150 sayih Karar ile Hazinenin zaranmn mukerrer istenilen kismi dismda tamamiyla 
hiikiim altina alindigi, zarann tiimiinden Necmettin Erbakan ve Riza Ulucak'in sorumlu 
tutuldugu, sahte makbuz tutarlan kadar sorumlu tutulan Parti il baskanlan ile Necmettin 
Erbakan ve Riza Ulucak aleyhine icra takibine baslandigj, Sayin Curnhurbaskani Abdullah 
GUI'ile ayni konumda olan ve kendilerine kusur izafe edilemeyen diger parti yoneticileri 
hakkindaki davalann da reddedildigi, aynca yine aym konumdaki parti yoneticileri hakkinda 
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agilan ceza davalannm da beraatla sonuglandigi ve bu kararlara dayanilarak Ankara 6. Asliye 
Hukuk Mahkemesi tarafindan verilen soz konusu Karann temyizinden, Maliye Bakanhginin 
29/08/2007 tarihli ve 2007/178 sayih Onayi ile vazgecildigi, Karann Maliye BakanhgV 
yonunden kesinlestigi, 

c) Bu gergevede, sugtan zarar goren sifati ile Maliye Bakanhginin artik Saym 
Cumhurbafskani Abdullah Gul yonunden ceza yargisinda Hazinenin sahsi hakkim talep 
etmesinin soz konusu olamayacagi, kaldi ki, 01/06/2005 tarihinde yiiriirliige giren 5271 sayih 
Ceza Muhakemesi Kanunu uyannca Hazinenin sahsi hakkinin ceza yargilamasinda talep 
edilmesinin de mumkiin bulunmadigi, mumkun oldugu dusiiniilse bile Hazinenin sahsi 
hakkinin hangi parti yoneticilerinden tazmin edileceginin tazminat davasi sonucunda verilen 
Karar ile belirlendigi; 

Gerekgeleri ile hukuken soz konusu kovusturmaya yer olmadigina iliskin Karara 
itiraz etmekte Hazinenin hak ve menfaati bulunmadigi sonug ve kanaatine ulasildigi ve konu 
hakkinda sugtan zarar gbren idare sifatiyla Maliye Bakanligi Milli Emlak Genel 
Mudurlugunun de gorusiiniin alinmasi gerektigine karar verildigi; 

Milli Emlak Genel Mudurlugiinden cevaben ahnan 06/09/2008 tarihli ve 49713 
sayih yazida da anilan Karara itiraz etmekte Hazinenin hak ve menfaati bulunmadigi 
yoniindeki Bashukuk Miisavirligi ve Muhakemat Genel Mudurlugunun gorusiine istirak 
edildiginin bildirildigi; 

Agiklanan nedenlerle Ankara Cumhuriyet Bassavcihgi Basin Biirosu tarafindan 
verilen 02/06/2008 tarihli ve 2008/1242 Basm Sorusturma, 2008/658 Basin Karar sayili 
kovusturmaya yer olmadigina iliskin Karara, 5271 sayih Ceza Muhakemesi Kanununun 173. 
maddesi geregince itiraz etmekte herhangi bir sekilde Hazinenin hak ve menfaatinin 
bulunmadigi anlasildigindan, soz konusu Karara itirazdan, Bakanhk Makaminin 18/09/2008 
tarihli ve 2008/274 sayih Onayi ile vazgegildigi; 

III- Ankara Cumhuriyet Bassavciliginin, 25/08/2008 tarihli vc 3/21729 sayih 
yazisiyla; 

Adalet Bakanligi Ceza Isleri Genel Mudurlugunun 20/01/2006 tarihli ve 100 No.lu 
Genelgesinin konusunun "Yasama dokunulmazhginin kaldinlmasi ile ilgili islemler" oldugu, 
soz konusu Genelgenin 3. maddesinin; Basbakan, bakanlar ve milletvekillerinin kisisel sug 
niteligindeki fiileriyle ilgili iddialar karsisinda ongoriilen kurallan ve yasama 
dokunulmazhgimn kaldinlmasi islemlerinde diizenlenecek fezlekenin sekil sartlanni igerdigi; 
bu Genelgede Ciinmurbaskanimn kisisel suglarina iliskin herhangi bir duzenlemenin yer 
almadigi; 

Milletvekilleri tarafindan islenen suglarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet 
Bassavcihginda kurulmus bulunan Parlamenter Suglan Sorasturma Biirosu ve gorevli 
Cumhuriyet Bassavcivekili tarafindan bu suglarla ilgili sorusturma islemlerinin yapildigi, bu 
biironun Cumhurbaskani hakkinda veya Cumhurbaskani tarafindan islenen suglarla ilgili bir 
gorevinin bulunmadigi; 
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Soz konusu sorusturma evraki v e baska kararlarda Adalet Bakani v e y a Bakanhgin, 
Ankara Cumhur iye t Bassavcihgina higbir sekilde tavsiye, telkin v e yonlendirmesinin 
bulunmadig i ; 

Parlamenter Suglari Sorasturma Burosunun gorevine g i rmeyen sorusturma-
evrak imn, Ankara Cumhur iyet Bassavcihgi Genel Cahsma Esas v e Ilkeleri Hakkinda 
Y o n e r g e huJdimleri uyarmca, Cumhurbaskanina karsi islenen suglarla gorev l i Ankara Basin 
Cumhur iye t Savci l igina, Cumhurbaskam ile i lgil i suglara adi gegen Savc ihk tarafindan 
bakilmasi ile sorusturma evrakinin onem v e hassasiyeti dolayis iy la tevdi edildigi, basin 
Cumhur iye t savci lan arasinda tevz i esasina gore dagit imin yapi ld ig i ; 

Ankara Cumhur iyet Bassavcihgi tarafindan ver i len, kovusturmaya ye r olmadigina 
dair Ka rann , sorasturma evraki igerisinde Mal iye Bakanliginin sug ihbarcisi konumunda 
bulunmasi v e davanin kamu davasi olmasi nedeniyle, adi gegen Bakanhgin taraf niteligi 
bulunmaksiz in ver i ld ig i , bir vatandas tarafindan yapi lan itirazin, davada katilan v e y a zarar 
goren taraf olmadigi yaz i lmak suretiyle itiraz makami olan Sincan A g i r Ceza Mahkemesine 
gonderi ldigi , bu makamca Karann Ma l i ye Bakanligina teblig edilmesi v e teblig edildigine 
dair belgenin dosyaya eklenmesi ile iadesi dogrultusunda kurdugu hiiki im geregince, soz 
konusu K a r a n n 18/08/2008 tarihinde Ma l i ye Bakanligi Bashukuk Miisavir l ig ine teblige 
gikanldigi ; 

Cumhur iye t Bassavcihklan tarafindan veri lei i kararlann 5271 say ih Ceza 
Muhakemesi Kanunu uyannca itiraza agik kararlar oldugu, davalann tarafi o lmayan kisilerce 
bile ver i len dilekgelerin itiraz seklinde kabul edilerek, itiraz mercileri siijelerinden gegiri ldigi, 
Cumhur iye t Bassavcihgi tarafindan yapi lan islemlerde subjektif davrani lmasinin mumki in 
bulunmadig i , yapi lan sorastunrialarda iktidar v e muhalefet aynminda bulunulmasinin, kanuni 
gergeve v e olgiilere uyu lmamasmin gerekge v e orneklerinin iddia eden kisi tarafindan 
aydinlat i lmasimn gerektigi; 

Bildiri lmistir. 

Bi lgi ler inize arz ederim. 

- 5 6 3 -



T B M M B : 7 16 .10 . 2008 

2.- Izmir Milletvekili Canan Aritman 'in, Ergenekon sorusturmasinda tutuklanan bir sahsin ha
yatini kaybetmesine iliskin sorusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi (7/4545) 

Asagidaki sorularimin Adalet Bakam S a y m Mehmet A l i § A H t N tarafindan yaz i l i 
olarak cevaplandinlmasini saygi lanmla arz ederim. 

Ergenekon sorusturmasi kapsaminda 20 Hazi ran 2007 tarihinde mahkeme karany la 
tutuklanan Kuddus i Okk i r adli vatandasmuz tam saghkh olarak girdigi tutukevinde akciger 
kanserine yakalanmis, hastahginin teshis v e tedavisinde geg kahndigi igin hastahgi 
i lerleyerek, bey in v e kemik metastazlan olusmus v e ancak 11 ay sonra agoni safhasinda 
(bitim oncesi terminal fazda) suuru kapali haldeyken tahliye edilmis v e bir kag gun soma da 
vefat etmistir. 

1. B u o layda Kuddus i O k k i r ' i n esinin defalarca yetki l i makamlara, Adalet Bakanligina 
hatta Cumhurbaskanl igina dltimcul hastalik nedeniyle, raporlanm da ibraz ederek, 
esinin tahliyesi igin basvurmasina ragmen higbir yere kagamayacak, delilleri 
karartamayacak hatta yt i r t iyemeyecek kadar agir hasta olan zanl i nigin tahliye 
edilmemistir? 

2. Oli imcii l bir hastahgi olan v e gok az bir yasam suresi kalan b u hastanm tutukluluk 
haline son ver i lmemesi insan haklan ihlali degil midir? 

3. E n agir cezaya mahkum edi lmis httkumliiler igin bile agir, oliimciil hastalik hallerinde 
af uygulanabi l i rken, sadece " zanh" konumunda olan, mahkemeye bile gikari lmamis, 
bir tutukluya insanlik disi bu davranis nigin reva gorulmtistur? 

4. Idam mahkumlan bile cezalannin infazindan once aileleriyle vedalasabil irken olmek 
uzere olan belki de sugsuz b i r insana nigin ailesiyle birkag gun gegirebilme imkam 
taninmamistir? 

5. Guni imUzde savas sartlarinda askerler bi le insan haklanni gozetmek zorundayken, 
benzer bir o laya savas ortaminda bile neden olanlar uluslararasi mahkemelerde 
yargi lamp, hukum g iyerken u lkemizde 21. y i izy i lda bu o lay in yasanmasim 
Turk i ye 'dek i demokrasinin, insan haklannin v e hukukun " y e t e r s i z " olarak 
nitelenmesine neden olacagini dtisiindunUz mil? 

6. B u o l a y m sorumlulanndan hesap soracak misiniz? Yargilanarak cezalandinlmalanmn 
y o l u n u agacak misiniz? 

7. Kuddus i O k k i r ' m esi v e evladi sadece bir es, bir baba kaybetmediler. Ulkemizdeki 
demokrasiye, insan haklanna v e hukuka olan guvenlerini de yit irdi ler v e onlarla 
birlikte mi lyonlarca vatandasimiz da a y m duygu v e dOstincelere sahip oldular. B u 
o lumsuzluk lann gideri lmesi, demokrasi , insan haklan v e hukuka gi ivenin yeniden 
tesisi igin suglu v e sorumlular in gereken bedeli odemelerini saglamak iizere sonuna 
kadar gidecek mis in iz? 

8. Cumhurbaskamnin huki imluleri bi le a f yetkisi varken, Olmek uzere o lan bir zanlinin 
saiiveri lmesini saglamayi sinin hesabini soracak misiniz? B u konuda nasd bir gir isimde 
bulunacaksimz? 

9. S i z Adalet Bakanligi gbrev inden istifa edecek misiniz? 1 

TURKiYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Opr . Dr . Canan A R l T M A N 
Izmi r Mi l letveki l i 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 

Sayi 
Konu 

: B.03.0.KGM.0.00.00.03/2266/3123 ...A../2008 

: Yazih soru onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanhgi ifadeli, 28/07/2008 tarihli ve A.O 1.0.GNS.O. 
10.00.02-8035 sayih yazi. 

Ilgi yazimz ekinde alinan, Izmir Milletvekili Canan Aritman tarafindan Bakanligimi; 
yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4545 Esas No.lu soru onergesine ilisk 
hazirlanan cevap ornegi iki niisha halinde ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali SJAHIN 
Bakan 

EK: 
Soru onergesi cevabi 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Mudurlugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/^25'6y3W)^' J$/10/2008 
Konu : Yazih soru onergesi 

Sayin Canan ARITMAN 
Izmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanhgimiza yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4545 Esas No.lu soru 
onergesinin cevabi asagida sunulmustur. 

I- A) 5271 sayih Ceza Muhakemesi Kanununun; 
a) "Tutuklama nedenleri" kenar baslikh 100. maddesinde, 
"(1) Kuwetli sug siiphesinin varligini gosteren olgulann ve bir tutuklama nedeninin 

bulunmasi halinde, siipheli veya sanik hakkinda tutuklama karan verilebilir. Isin onemi, verilmesi 
beklenen ceza veya guvenlik tedbiri ile olciilu olmamasi halinde, tutuklama karan verilemez. 

(2) Asagidaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayilabilir: 
a) Siipheli veya sanigin kacmasi, saklanmasi veya kagacagj siiphesini uyandiran somut 

olgular varsa. 
b) Siipheli veya sanigin davranislan; 
1. Delilleri yok etme, gizleme veya degistirme, 
2. Tanik, magdur veya baskalan uzerinde baski yapilmasi girisiminde bulunma, 
Hususlannda kuwetli siiphe olusturuyorsa. 
(3) Asagidaki suclann islendigi hususunda kuwetli siiphe sebeplerinin varhgi halinde, 

tutuklama nedeni var sayilabilir: 
a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayih Tiirk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Soykinm ve insanhga karsi suglar (madde 76, 77,78), 
2. Kasten dldiirme (madde 81, 82, 83), 
3. Silahla islenmis kasten yaralama (madde 86, fikra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle 

agirlasmis kasten yaralama (madde 87), 
4. Iskence (madde 94, 95) 
5. Cinsel saldin (birinci fikra harig, madde 102), 
6. Cocuklarm cinsel istisman (madde 103), 
7. Hirsizlik (madde 141,142) ve yagma (madde 148,149), 
8. Uyusturucu veya uyanci madde imal ve ticareti (madde 188), 
9. Sug islemek amaciyla orgiit kurma (iki, yedi ve sekizinci fikralar harig, madde 220), 
10. Devletin Giivenligine K a r s i Suglar (madde 302, 303, 304, 307,, 308), 
11. Anayasal Diizene ve Bu Diizenin Isleyisine Karsi Suglar (madde 309, 310, 311, 312, 

313,314,315), 
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b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayih Atesli Silahlar ve Bigaklar ile Diger Aletler Hakkinda 
Kanunda tammlanan silah kagakgihgi (madde 12) suclan. 

c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayih Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) 
numarali fikralannda tammlanan zimmet sucu. 

d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayih Kagakgihkla Mucadele Kanununda tammlanan ve hapis 
cezasini gerektiren suglar. 

e) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayih Kultur ve Tabiat Varliklanni Koruma Kanununun 68 vc 
74 iincii maddelerinde tanimlanan suglar. 

f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayih Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dort ve besinci 
fikralannda tammlanan kasten orman yakma suglan. 

(4) Sadece adli para cezasini gerektiren veya hapis cezasinin iist sinin bir yildan fazla 
olmayan suglarda tutuklama karan verilemez."; 

b) "Tutuklama karan" kenar baslikh 101. maddesinin birinci fikrasinda "Sorusturma 
evresinde siiphelinin tutuklanmasina Cumhuriyet savcisinin istemi uzerine sulh ceza hakimi 
tarafindan, kovusturma evresinde sanigin tutuklanmasina Cumhuriyet savcisinin istemi uzerine 
veya rc'sen mahkemece karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekge gosterilir ve adli kontrol 
uygulamasimn yetersiz kalacagmi belirten hukuki ve fiili nedenlere yer verilir."; ikinci fikrasinda 
"Tutuklamaya, tutuklamanm devamina veya bu husustakl bir tahliye isteminin reddine iliskin 
kararlarda hukuki ve fiili nedenler ile gerekgeleri gosterilir. Karann igerigi siipheli veya saniga 
sozlii olarak bildirilir, aynca bir ornegi yazilmak suretiyle kendilerine verilir ve bu husus kararda 
belirtilir."; 

c) "Siipheli veya sanigin saliverilme istemleri" kenar baslikh 104. maddesinde, 
"(1) Sorusturma ve kovusturma evrelerinin her asamasinda siipheli veya sanik 

sah veri lmcsini isteyebilir. 
(2) Siipheli veya sanigin tutukluluk halinin devamina veya sahverilmesine hakim veya 

mahkemece karar verilir. Ret karanna itiraz edilebilir. 
(3) Dosya bolge adliye mahkemesine veya Yargitaya geldiginde saliverilme istemi 

hakkindaki karar, bolge adliye mahkemesi veya Yargitay ilgili dairesi veya Yargitay Ceza Genel 
Kurulunca dosya uzerinde yapilacak incelemeden sonra verilir; bu karar re'sen de verilebilir."; 

d) "Tutuklulugun incelenmesi" kenar bashkh 108. maddesinde, 
"(1) Somsturma evresinde siiphelinin tutukevinde bulundugu siire iginde ve en geg otuzar 

giinliik siireler itibanyla tutukluluk halinin devaminin gerekip gerekmeyecegi hususunda, 
Cumhuriyet savcisinin istemi uzerine sulh ceza hakimi tarafindan 100 iincii madde hiikiimleri goz 
oniindc bulundurularak karar verilir. 

(2) Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukandaki fikrada ongoriilen siire iginde siipheli 
tarafindan da istenebilir. 

(3) Hakim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanigin tutukluluk halinin devaminin 
gerekip gerekmeyecegine her oturumda veya kosullar gerektirdiginde oturumlar arasinda ya da 
birinci fikrada ongoriilen siire iginde de re'sen karar verir."; 

B) 5275 sayih Ceza ve Guvenlik Tedbirlerinin Infazi Hakkinda Kanunun "Hapis cezasinin 
infazimn hastalik nedeni ile ertelenmesi" kenar bashkh 16. maddesinde, 

- 5 6 7 -



TBMM 16 .10 . 2008 

"(1) Akil hastahgina tutulan hukumliinun cezasinin infazi geriye birakihr ve hiikumlii, 
iyilesinceye kadar Tiirk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde belirtilen saglik kurumunda koruma 
ve tedavi altina ahnir. Saghk kurumunda gegen siireler cezaevinde gegmis sayihr. 

(2) Diger hastahklarda cezanin infazma, resmi saglik kuruluslannm mahkumlara ayritan 
bolumlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasinin infazi, mahkiimun hayati igin 
kesin bir tehlike teskil ediyorsa mahkumun cezasinin infazi iyilesinceye kadar geri birakilir. 

(3) Yukandaki fikralarda belirtilen geri birakma karan, Adli Tip Kurumunca duzenlenen 
ya da Adalet Bakanliginca belirlenen tarn tesekkiillii hastanelerin saglik kurullannca diizenlenip 
Adli Tip Kurumunca onaylanan rapor iizerine, infazin yapildigi yer Cumhuriyet Bassavcihginca 
verilir. Geri birakma karan, mahkumun tabi olacagi yiikumliiliikler belirtilmek suretiyle kendisine 
ve yasal temsilcisine teblig edilir. Mahkumun geri birakma siiresi iginde bulunacagj yer, kendisi 
veya yasal temsilcisi tarafindan ilgili Cumhuriyet Bassavcihgina bildirilir. Mahkumun saghk 
durumu, geri birakma karanni veren Cumhuriyet Bassavcihginca veya onun istemi uzerine, 
bulundugu veya tedavisinin yapildigi yer Cumhuriyet Bassavcihginca, saghk raporunda belirtilen 
siirelere, bir siire bulunmadigi takdirde iiger ayhk ddnemlere gore bu fikrada yazih usulc uygun 
olarak incelettirilir. Inceleme sdnuglanna gore geri birakma karanni veren Cumhuriyet 
Bassavcihginca, geri birakmamn devam edip etmeyecegine karar verilir. Geri birakma karanni 
veren Cumhuriyet Bassavcihginin istemi uzerine, mahkumun izlenmesine yonelik tedbirler, 
bildirimin yapildigi yerde bulunan kolluk makam ve memurlannca yerine getirilir. Bu fikrada 
yazih yukiimluliiklere aykin hareket edilmesi halinde geri birakma karan, karan veren Cumhuriyet 
Bassavcihginca kaldinhr. Bu karara karsi infaz hakimligine basvurulabilir. 

(4) Hapis cezasinm infazi, gebe olan veya dogurdugu tarihten itibaren alti ay gegmemis 
bulunan kadinlar hakkmda geri birakihr. Cocuk dlmiis veya anasindan baska birine verilmis olursa, 
dogumdan itibaren iki ay gegince ceza infaz olunur." 

Hukumlerinin yer aldigi malumlandir. 
Yukanda yazih hiikiimler geregince, tutuklama veya sahverilmeye yonelik hususlar 

tamamen yargi yetkisi kapsaminda kalmaktadir. Anayasanin 104. maddesinin ikinci fikrasinin (b) 
bendinin oniigiincii alt bendinde yer alan, surekli hastalik, sakatlik ve kocama sebebiyle belirli 
kisilerin cezalarmi hafifletme ve kaldirma yetkisi ise, Cumhurbaskamna ait ve miinhasiran 
hukiimliilere yonelik bir diizenlcmedir. Soz konusu hiikiimler uyannca, tutuklunun saghk sebebiyle 
de olsa sahverilmesi konusunda Bakanligimizca yapdabilecek herhangi bir islem bulunmamaktadir. 

II- Soru onergesinde adi gegen sahsin ceza infaz kurumuna girdikten sonra, hastalanmasi 
sebebiyle taburcu edilmesini miiteakip olumune iliskin olarak ulusal yaym yapan gazetelerin 
muhtelif tarihli nushalannda yayimlanan degisik baslikh haber yazilan ile yapilan ihbarlar ve adi 
gegenin bir yakimnin sikayeti iizerine, Istanbul Adliyesinde gorevli bazi Cumhuriyet savcilan ve 
hakimler hakkinda verilen sorusturma iznine istinaden adalet miifettisleri tarafindan yapilan 
sorasturma sonucunda; 

a) Hakim ve Cumhuriyet savcilan hakkinda islem yapilmasina yer olmadigina, 
b) Kurum Miidiirii hakkinda, genel hiikiimler uyarmca gereginin tayin ve takdiri igin evrak 

orneginin Istanbul Cumhuriyet Bassavcihgina gonderilmesine, 
c) Soru onergesinde adi gegen tutuklunun tedavi gordiigii hastanelerin yoneticileri ile 

muayenesinde gorev yapan doktorlar hakkmda, tabi olduklan usul hiikiimlerine gore gereginin 
tayin ve takdiri igin evrak orneginin Istanbul Cumhuriyet Bassavcihgina gonderilmesine, 

Karar verildigi, Bakanligimiz kayitlannin incelemesindcn anlasilmistir. 
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III- 6te yandan, Anayasanin; 9. maddesindeki, yargi yetkisinin Tiirk Milleti adina 
bagimsiz mahkemelerce kullanilacagi; 138. maddesindeki, hakimlerin gdrevlerinde bagimsiz 
olduklan; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine gore hiikiim 
verecekleri, higbir organ, makam, merci veya kisinin, yargi yetkisinin kullanilmasmda 
mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyecegi; genelge gonderemeyecegi; tavsiye ve 
telkinde bulunamayacagi; goriilmekte olan bir dava hakkinda Yasama Meclisinde yargi yetkisinin 
kullamlmasi ile ilgili soru sorulamayacagi, gorusme yapilamayacagi veya herhangi bir beyanda 
bulunulamayacagi yoniindeki amir hukumleri dikkate ahndiginda, soru onergesinde yer alan ve 
halen Istanbul 13. Agir Ceza Mahkemesinde derdest oldugu anlasilan davaya iliskin konulan 
igeren diger sorulara cevap verilmesine yasal imkan goriilememistir. 

Bilgilerinize arz ederim. . >*"v 

Mehmet Ali s | f f l N 
Bakan 

3.- Antalya Milletvekili Hiisnii Cdllii'nun, Antalya'da egitimdeki basan oranlannin diismesine 
iliskin sorusu ve Milli Egitim Bakani Huseyin Celik'in cevabi (7/4572) 

T.B.M.M. B A S K A N L I G I ' N A 
Asagidaki sorularimin Milli Egitim Bakani Huseyin Celik tarafindan yazili olarak 

yanitlanmasi igin geregini arz ederim.16.07.2008 

Antalya Milletvekili 

Antalya'nin ortaogretim ve yuksekogretim kurumlarina yerlestirmeler icin 
duzenlenen merkezi sinavlardaki basarisinda son yillarda onemli bir dii$u$ 
yasanmaktadir. 

Bu kapsamda; 

1-Antalya ilinin o r t aogre t im kurumlan igin duzen lenen OKS ve 
yuksekogre t im kurumlar ina yer les t i rmeler igin duzenlenen OSS'deki son 5 yildaki 
b a s a n du rumu nasil gergeklesmist i r? 

2- Antalya 200)4 OSS'de puan s i ralamasina go re birinci s i rada yer alirken, 
2 0 0 8 OSS'de 35'inci o lmasim nasil aqikliyorsunuz? Sinav basan l anndak i surekli 
dusiisiin gerekgeleri uzer ine bir a ras t i rma yapilmis midir? Hangi sonuglara 
ulasilmistir? 

3 - Antalya 'da 2 0 0 3 yili bas indan bu yana kac okul ydneticisi ile il v e ilce 
milli egi t im miidurliiklerindeki kag egit im ydneticisi gorevden al inmist ir? Kag 
egit im ydneticisi a t a m a s i yapilmistir? Halen, yonet im kademeler indeki kag kisi 
veka le ten gorev yapmak tad i r ? 

4 - Antalya'nin sinavlardaki basarisinin dusmes i ile yonetici a t a m a l a n 
a ras inda bir baglant i var midir? Antalya 'da baska hangi kosullar degismis t i r ki, 
s inavlardaki b a s a n surekli o larak i d5if:mektedir? Bu konu ile ilgili bir 
ince leme yapt i racak misiniz? 

5 - Antalya'nin egit im kalitesi ile ilgili ipuglan or taya koyan bu t ab lonun 
t e r s ine gevrilmesi igin n e yapacaksmiz? Yonetim anlayismizi ve atadi^iniz egit im 
ydneticilerinizi degis t i recek misiniz? 

6- Antalya 'da ilkogretim ve or taogre t im kademes inde derslik bas ina diisen 
ogrenci sayisi ned i r? Surekli gog a lan Antalya'da derslik agiginin kapat i lmasi igin 
dersl ik ihtiyaci ne kadard i r? Bu derslik ihtiyaci n e zaman karsi lanacaktir? 
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T.C. 
MILLI EGiTIM BAKANLIGI 

Strateji Gelistirme Baskanligi 

Sayi : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ 5"! i % 

Konu : Soru Onergesi 

/ J //O/2008 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi :28.07.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8035 sayih yazi. 

Antalya Milletvekili Sayin Hiisnii COLLU'niin, "Antalya'da egitimdeki basan 
oranlannin dtismesine iliskin" ilgi yazi eki 7/4572 esas numarah yazih soru onergesi 
incelenmistir. 

1-2. Antalya ilinin son 5 yilda; OKS'deki il ba§an sirasi 2004 yihnda 18, 2005 yihnda 
26, 2006 yihnda 33, 2007 yihnda 31 ve 2008 yihnda 37'dir. Yuksekogretim Kurulu 
Baskanhginca 22.08.2008 tarihli ve B.30.0.HKM.06.03.001-5796/23093 sayih yazi ile verilen 
Ogrenci Segme ve Yerlestirme Merkezi Baskanligi kaynakh bilgiye gore de sirasiyla ayni 
yillardaki OSS'deki il basan sirasi ise; sayisal agirhkhda 4, 4, 18, 33 ve 32, esit agirhkhda 3, 
6, 18, 38 ve 37, sozel agirhkhda ise 5, 10,18,41 ve 33'diir. 

Diger taraftan soruya konu kapsamda Bakanligimizca gerceklestirilen bir arastirma 
bulunmamaktadir. 

3-4-5. Atama yetkisi Bakanhgimizda olan egitim kurumu yoneticileri ile ilgili 
01.01.2003-24.04.2008 tarihleri arasinda; Antalya ilinden 1 yonetici sorusturma sonucu 
gbrevinden ahnmi§, 25 ki§i egitim kurumu ybneticiligine atanmis olup 9 kisi ise egitim 
kurumu muduriugu gorevini yiiriitmek iizere gorevlendirilmistir. 

Diger taraftan 2003-2008 yillan arasinda Antalya ilinde gorev yapan il milli egitim 
miidurii, milli egitim mudur yardimcisi, ilge milli egitim miidurii ile il ve ilge milli egitim 
§ube mudtirlerinden sorusturma sonucu 2'si esdeger goreve, 4'ii bgretmenlige, l'i de kamu 
yaran ve hizmet geregi esdeger gbreve olmak iizere toplam 7 yoneticinin gorev yerleri 
degistirilmistir. Bu unvanlarda bos. bulunan kadrolardan 15'ine asaleten atama yapilmi§, 5'ine 
ise vekaleten veya gorevlendirme yoluyla gorevlendirme yapilmistir. 

24.04.2008 tarihli ve 26956 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak yiiriirliige giren Milli 
Egitim Bakanligi Egitim Kurumlan Yoneticileri YOnetmeligi ile de atama yetkisi Bakanhga 
ait egitim kurumu mtidurlerinin atama yetkisi de valiliklere devredilmistir. 

Bakanligimizca OSS basan durumlan, illerin Tiirkiye ortalamasinin uzerinde veya 
altinda olma durumlanna gore incelenmekte, Turkiye ortalamasinin uzerinde olan illerde 
ba§annm devamimn saglamlmasi, ba§an oranimn daha da arttinlmasi igin gahsmalann 
surdiiriilmesi istenilmektedir. Basansi, Turkiye ortalamasinin altinda olan illerde ise basannin 
istenen diizeye gikanlmasi ve yukseltilmesi igin il diizeyinde basarisizhk nedenlerinin 
arastinlmasi, gelistirilmesi ve iyilestirme gahsmalanna agirhk verilmesi istenilmektedir. 

Antalya Valiliginden ahnan konuya iliskin bilgiden de; 
a) Okullarimizda egitim-bgretimi gelistirmek igin OKS ve OSS Basansim Artirma 

Projesi baste olmak iizere 26 projenin yiiriirliige konularak uygulanmasma devam edildigi, 

- 5 7 0 -



T B M M B: 7 16 .10 . 2008 

b) Ogretmen ve ydneticilerin hizmet igi egitim seminerleri ile gaga uygun bilgi ve 
donamma kavusturmak igin gahsmalann surduriildiigii, 

c) OKS ve OSS Basanlanni Artirma Projesi dogrultusunda olu§turulan komisyonlarla 
il genelinde sinavlar yapildigi, ogrencilerin basanlannin izlendigi 

anlasjlmaktadir. 
6. Bakanhgimtzca istatistiki veriler her yd 01 Ekim itibanyla toplanmakta olup 2007-

2008 egitim ve ogretim yihnda -01.10.2007 tarihi itibanyla- Antalya ilinde bir derslige diisen 
ogrenci sayisi ilkdgretimde 31 ve ortadgretimde 29'dur. Bir derslige 30 ogrenci hedefine gore, 
ilkogretimde 1.291 ve ortadgretimde de 212 derslik ihtiyaci bulunmaktadir. Antalya ili 2008 
yih II Ilkogretim Kurumlari Yapim Programi'nda toplam 518 ve 2008 yih Devlet Yatinm 
Programi'nda da 1 rehberlik arastirma merkezi, 200 ogrenci kapasiteli 1 pansiyon ile 3 
ortaogretim kurumuna spor salonu yapiminin yam sira ayrica toplam 196 derslikli ortaogretim 
kurumlannin yapimi da yer almaktadir. Halen hayir sever vatandaslanmizin katkdanyla 1281 
dersligin yapimi devam etmekte 2009-2010 egitim ogretim yihna yetistirilmeye gahsdmakta 
olup gegmi§ ddnemlerin ihmalinin telafisine yonelik gahsmalanmiz devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

4.- Isparta Milletvekili Suleyman Nevzat Korkmaz'in, Egirdir'de ogretmen sikintisi geken okul
lara iliskin sorusu ve Milli Egitim Bakani Huseyin Celik'in cevabi (7/4606) 

TURKJYE BUYUK MILLET MECUSi BASKANLIGINA 

Asagidaki sorulann Milli Egitim Bakani Saym Huseyin QEL'IK tarafindan yazili olarak 
cevaplandinlmasini saygi lanmla arz ederim.08.07.2008 

Egirdir'de egitim sorunlan, Tiirk egitim sisteminin sorunlan ile paralellik 
gostermektedir. Siyasal tercihi ne olursa olsun bu iilkeye faydali bireyler yetistiren 
ilcemizin egitimde tarihteki parlak gunlerine donmesi, Egridir'deki yerel egitim 
sorunlarinin bilinmesine v e acil onlemler alinmasina baglidir. 
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1- Askeri egitim bolgesi olmasi nedeniyle silahh kuwetler personelinin bayan ogretmen 
esjeri zaten es. durumu v e guvenlik arilayisj geregi yasal olarak ilce merkezine 
gekilmektedir. Bir de ba§anli ogretmenierin dershane mantigi ile ilge merkezine 
gegici gorevlerle gekilmesi kirsal alanlarda ya§ayan vatandaslanmizin egitimde uvey 
evlat muamelesi gormesine neden olmaktadir. Bu uygulamaya iktidar partisi 
yandasjarimn dogal hakmi§gasma iige merkezi hatta il merkezine gegici 
gorevlendirilmeleri kirsal alanlarda kadrolu ogretmen bosjuguna yol agmaktadir. 
Siyasal iktidann dilinden du§urmedigi "norm kadro" uygulamasi kirsal alanlar igin 
nerdeyse uygulanamaz hale gelmisjir. Kadrolu ogretmenlerin ne §ekilde olursa olsun 
merkeze gekilmeleri sonucu ogretmen agiklan y a doldurulamamakta ya da iicretli ve 
vekil ogretmenlerle doldurulmaktadir. Gelecek yil nerede gali§acagmi bilemeyen 
vekil ogretmenler, gorev yaptigi yeri benimseyememekte adeta emanetgi gibi 
davranabil mektedir. Bu konulara ne zaman goziim getireceksiniz? 

2- Egirdir'in lise duzey inde okulu bulunan iki kasabasindan biri olan Pazarkoy 
kasabasmdaki Mehmet Ali Yi iceer Lisesi'nin halen yedi tane kadrolu ogretmeni 
bulunmakta v e sadece iki ogretmen fiilen galisrnaktadir. Diger bes ogretmen ilge ve il 
merkezleri ile diger ilgelere gorevlendirilmisJerdir. Adi gegen lisede dersler iicretli 
ogretmenlerle doldurulmaktadir. Sanidris kasabasinda ve diger koylerde de durum 
aynidir. Bu okullarimiz ne zaman kadrolu ogretmenleri ile egitim verir hale 
gelecektir? 

3- Egirdir'de koy v e kasabalara atanan kadrolu ogretmenler bu kasabalardan neden 
alinmaktadir? 

4- Egirdir ilgesinde egitimde ya§anan sorunlardan bir digeri de destek personeli olarak 
adlandinlan hizmetli v e memurlarin sebep gcsterilmeksizin surekli gorev yerlerinin 
degistirilmesidir. Hizmetli v e memurlar bir sonraki hafta hangi gerekge ile hangi 
okulda gorevlendirilecegini bilememektedir. Bu durumda destek personelinin 
motivasyonu bozulmaktadir. Bu konular tarafmiza aktanlmis. midir? Cozi imu 
noktasinda ne gibi galismalariniz vardir? 

5- iktidar yanlisi oldugunu her firsatta belirten bir sendika hem ilin genelinde hem de 
Egirdir i lgemizde egitim galisanlan uzerinde baskismi her gegen gun^ 
artirmaktadir.Egirdir'de tehdit v e tayin vaatleri ile birgok egitim galisani iktidar yanlisi 
sendikaya zorla i iye yapilmaktadir. Gergegi goriip bu sendikadan istifa eden egitim 
gali§anlan surgiin ile tehdit edilmektedir. Egitimdeki gogulculuk v e demokrasi 
anlayi§miz bu mudur? 
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T.C. 
MILLI EGITIM BAKANLIGI 

Strateji Gelistirme Baskanligi 

Sayi : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ SI $2 /*t /fo/2008 
Konu : Soru Onergesi 

TURKiYE BUYUK MiLLET MECLISI BASKANLIGINA 

ilgi : 30.07.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8107 sayih yazi. 

Isparta Milletvekili Sayin Siileyman Nevzat KORKMAZ'in, "Egirdir'de ogretmen 
sikintisi geken okullara iliskin" ilgi yazi eki 7/4606 esas numarah yazi 11 soru onergesi 
incelenmistir. 

Bilindigi uzere ogretmenlerin her tiirlii atama ve yer degistirme islemleri "Milli Egitim 
Bakanligi Ogretmenlerinin Atama ve Yer Degistirme Yonetmeligi" hukumleri gergevesinde 
hizmet puani ve atama yapilacak alanlarda bos norm kadronun bulunmasi olgiisiinde tercih 
ettikleri egitim kurumlarina dogrudan Bakanligimizca yapilmaktadir. 

Bakanhgimiza her yil Maliye Bakanhginca biitge imkanlan olgiisiinde tahsis edilen kadro 
sinirhhginda norm kadro kriterlerine gore alanlar bazinda illerin ogretmen ihtiyaglan dikkate 
alinarak belirlenen kontenjanlar gergevesinde atama ve yer degistirme islemleri yapilarak egitim 
kurumlannin Ogretmen ihtiyaci karsilanmaya gahsilmaktadir. 

Ancak, Bakanligimizca kadrolu veya sozlesmeli ogretmen atamalanyla ihtiyacin 
karsilanamadigi durumlarda ilgili valiliklerce 5442 sayih Kanun kapsaminda iicretli veya vekil 
simf ogretmeni gdrevlendirilmesi yapilarak ya da il genelinde ogretmenler okul ve kurumlara 
tasinarak ihtiyag karsilanmakta, dolayisiyla ogretmensiz egitim kurumu birakilmamaktadir. 

Bakanhgimiz kadrolannda gorev yapan her turlii personelin atamalannda veya 
gorevlendirmelerinde herhangi bir sendika iiyesine oncelik veya ayncahk taninmasi mumkun 
olmadigi gibi bundan soz edilmesi de gergegi yansitmamaktadir. 

Konuya iliskin olarak Isparta Valiligince; 
a) Egirdir ilgesi askeri egitim bolgesi olmasi nedeniyle silahli kuvvetler personelinin 

bayan ogretmen eslerinden ilge merkezine ve il merkezine mazeretleri gerekgesiyle sinirh sayida 
gegici gorevlendirme yapildigi, bu gorevlendirmelerde oncelikle norm kadro fazlasi durumda olan 
dgretmenlerden baslanarak gorevlendirme yapildigi ve yerine gorevlendirmelerde kadrolu 
ogretmen gorevlendirmelerine oncelik verildigi, kirsal kesimde yasayan vatandaslanmizin egitim 
hizmetlerini kaliteli bir sekilde almalarina azami dikkat ve hassasiyet gdsterildigi, norm kadro 
ihtiyaci bulunmayan higbir kuruma/okula merkez ilge sinirlan iginden gegici ogretmen 
gorevlendirmesi yapilmadigi, 

b) - Pazarkoy kasabasindaki soruya konu Lisede; 7 norm kadro bulundugu ve 5'ine 
kadrolu ogretmen atamasi yapildigi, ancak ogrenci sayisinm yetersizligi ve buna bagh olarak sube 
sayisinm dusmesi nedeniyle ders yuklerinde azalma meydana geldigi ve 2007-2008 
egitim-dgretim yihnda turn siniflannda toplam 22 ogrencinin egitim gordiigii, 

- Kamu kaynaklarinm etkin ve verimli kullanimi, egitimde firsat esitligini saglamak ve 
kaliteyi artirmak igin 2008-2009 egitim-dgretim yih igin adi gegen lisenin 9'uncu sinifina yeni 
kayit yapilmadigi, okuldaki mevcut 17 ogrencinin velilerinin yazih muvafakati ahnmak suretiyle 
gunduzlii veya yatih liselere kayitlari nakil edilerek ogrenci azhgi nedeniyle kapatilmasi ile ilgili 
islemlerin baslatildigi, bu nedenle norm kadro fazlasi durumda olan ogretmenlerin ilge iginde ya 
da il merkezinde ihtiyaca ve dzurlerine binaen gegici gorevlendirmelerinin sinirh duzeyde 
gergeklestirildigi, 
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c) Sanidris Lisesinde; norm kadro fazlasi durumda bulunan bir ogretmenin okul idarecisi 
olarak gdrevlendirilmesi ve ilge merkezindeki ihtiyaci karsilamak uzere bir ogretmenin ilge 
merkezinde gdrevlendirilmesi disinda kadrolu ogretmenler ile egitim-ogretim hizmetlerinin 
yurutiildUgU, ihtiyaci karsilamak iizere asgari diizeyde gegici gorevlendirme yapildigi, 

9) Egirdir ilgesinde gorev yapmakta olan destek personelinden; sorustiirma sonucu yer 
degisikligi yapilmasinda zorunluluk bulunan bir personel haricinde, kurum ihtiyaglan dikkate 
alinarak norm durumlan itibariyle fazlahk olan okul ve kurumlann destek personelinin gegici 
gdrevlendirme yoluyla yer degisikligine tabii tutuldugu 

belirtilmektedir. ^ ~) 
Bilgilerinize arz ederim. ^ ^ ^ ^ # 

5.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Erzurum H Tipi Cezaevinde yapildigi iddia edilen 
uygulamalara iliskin sorusu ve Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin 'in cevabi (7/4641) 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Asagidaki sorulanmin Adalet Bakani Mehmet Ali Sahin tarafindan Anayasa'nin 98. 
ve Meclis tgtuzugii'nun 99. maddesi geregince yazih olarak cevaplandinlmasini saygilanmla 
arz ederim. 22.07.2008 

Son donemlerde basta Erzurum H Tipi Cezaevi olmak Uzere, Turkiye'de siyasi tutuklu 
ve hukUmlUlerin kaldigi tUm cezaevlerinde yatmakta olan hukUmlu ve tutuklulardan 
cezaevlerinin kosullanyla ilgili gok sayida sikayet almaktayiz. 

Bize ulasan bilgilere gSre, idare tarafindan tutuklu ve hukumlUlere kotii muamele 
yapildigi ve hukuk disi uygulamalara maruz kaldiklan anlasilmistir. Fiziki mUdahalelerle 
zorla odalarmdan gikanldiklanni, en ufak bir tepki de ise disiplin sorusturmasina tabi 
tutulduklanni belirten tutuklu ve hukumluler, yapmi? olduklan sikayetlerin ise ciddiye 
ahnmadigini belirtmislerdir. 

Yapilan keyfi uygulamalar sonucunda tutuklu ve hilkumlUlere gazete, dergi ve kitap 
gibi kUltUr, sanat ve iletisim araglannin verilmedigi, yasal telefonla gdrUsme haklarimn 
kisitlandigi belirtilmektedir. Yine, yasal haklan olan ziyaretgi g0ru§meleri engellenmekte, sirf 
KUrtge oldugu igin anadilleriyle gorusme yapmalan engellenmektedir. 

Aym zamanda hukuk disi bir uygulama olarak, kendilerinin vermis olduklan degisik 
nitelikteki dilekgelerin de giki§ numaralan verilmeyerek, dilekgelerin akibeti hakkinda bilgi 
sahibi olamamaktadir. Oysa anayasal gUvence altina alinan dilekge hakkinin bu sekilde 
suistimal edilmesi kabul edilemez bir uygulamadir. 

Yine aldigimiz bilgilere gdre, cezaevinde yatmakta olan tutuklu ve huklimlUlerle 
gorUsmeye giden bazi avukatlann itirafgihk dayatmasi yaptigi one suriilmUstur. Turn bu 
uygulamalann arastinhp, derhal son bulmasi igin gereken turn tedbirlerin ahnmasi 
gerekmektedir. 

Hamit GEYLANI 
Hakkari Milletvekili 
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Bu baglamda; 

1- Turkiye'deki tUm cezaevlerindeki, ozellikle de Erzurum H Tipi Cezaevi'ndeki siyasi 
tutuklu ve liukymlUlere karsi uygulanan kotii muamele hakkinda bilgininiz var mi? 
Varsa, bu uygulamalann tarzi ve nedenieri hakkinda bilgi verir misiniz? 

2- Kdtii muamele yapan idareci ve personel hakkinda bir inceleme ya da sorusturma 
yapmayi dusunuyor musunuz? 

3- Dilekge cikis numarasi verilmemesi yasal midir? Tutuklu ve hukumiulerin vermis 
olduklari dilekgelerinin gikis numaralan neden verilmemektedir? 

4- Bazi avukatlarin tutuklu ve hiikUmluleri itirafcihga zorladigi biigisi dogru mudur? 
Dogruysa bu avukatlarin bagh olduklan barolara bildirim yapildi mi? Haklarmda 
yasal islem baslatilmis mid?i .< 

T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Muduriugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/2244/3091 
Konu : Yazih soru onergesi 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baskanligi ifadeli, 13/08/2008 tarihli vc A.01.0.GNS.C 
10.00.02-8181 sayih yazi. 

Ilgi yaziniz ekinde alman, Hakkari Milletvekili Hamit Geylani tarafindan Bakanhgimi 
yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4641 Esas No.lu soru onergesine ilisk 
hazirlanan cevap ornegi iki niisha halinde ilisikte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali $AHIN 
Bakan 

EK: 
Soru onergesi cevabi 
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T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Kanunlar Genel Muduriugu 

Sayi : B.03.0.KGM.0.00.00.03/2245/3092 
Konu: Yazili soru onergesi 

IiVte/2008 

Sayin Hamit GEYLANI 
Hakkari Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanhgimiza yoneltilip yazih olarak cevaplandinlmasi istenilen 7/4641 Esas No.lu 
soru onergesinin cevabi asagida sunulmustur. 

I- Erzurum H Tipi Ceza Infaz Kurumu ile Ulkemizdeki diger kapah ceza infaz 
kurumlanndaki teror suglanndan tutuklu ve hukumlulere herhangi bir kotii muamele veya 
kasith bh davranista bulunulmadigi; yapilan uygulamalann, tamamen ilgili kanun, tiiziik, 
yonetmelik ve genelgelere uygun oldugu ve soz konusu iddialann gercegi yansitmadigi; bu 
konuda iletilen ihbar ve sikayetler hakkinda da gerekli inceleme, arastirma vc 
sorusturmalann yapildigi ve geregine tevessul edildigi; 

II- Erzurum H Tipi Kapali Ceza Infaz Kurumunda bulunan teror suglanndan tutuklu 
vc hukiimluler tarafindan, kendilerine kotii muamele yapildigina dair, diger kurumlar 
aracihgiyla ve Bakanhgimiza dogrudan vermis olduklan £ikayet dilekceleri uzerine, Erzurum 
Cumhuriyet Bassavcihgi tarafindan kurum gorevlileri hakkmda adli ve idari sorasturma 
yapildigi ve yapilan somsturmalar sonucunda kowsturmaya yer olmadigina karar verildigi; 

III- Adi gegen Ceza Infaz Kurumunda banndinlan teror suglanndan tutuklu ve 
htikumliilerin, genelde nakil talep dilekgelerinin kurum gikis numarasini talep ettigi; dilekge 
gikis numarasinin talep eden tutuklu ve hukumlulere Kurum Muduriugu tarafindan verildigi; 

IV- Bazi avukatlarin tutuklu ve hiilriimluleri itirafcihga zorladigi konusunda bugune 
kadar Kurum Mudurlugiine, Cumhuriyet Bassavciligina ve Bakanhgimiza iletilen herhangi 
bir iddia, ihbar veya sikayetin bulunmadigi; 

Bakanhgimiz kayitlannin incelenmesinden anlasilmistir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali SAHIN 
Bakan 
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6.- Istanbul Milletvekili Cetin Soysal 'in, bazi cevre sorunlanna iliskin sorusu ve Cevre ve Orman 
Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi (7/4643) 

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 

A s a g i d a y e r alan s o r u l a n n C e v r e v c O r m a n Bakani S n . V e y s e l E R O G L U 
t a r a f i n d a n y a z i l i o l a r a k y a n i t l a n m a s i igin g e r e g i n i s a y g i l a n m l a a r z 
e d e r i m . 2 1 . 0 7 . 2 0 0 8 

Kal i te l i v e saghk l i i c m e s u y u sag lamak y e r e l y t i n e t i m l e r i n 
yuk i i r n l u lugunded i r . S o n d o n e m d e I s t a n b u l ' d a s u s u z l u k l a ilgili o l a r a k ges i t l i 
u y a n l a r y a p i l m a k t a d i r . i s t a n b u l ' u n y a s a d i g i s u s i k m t i s i n a g o z i i m a m a c i y l a M e l e n 
C a y i p r o j e s i g e l i s t i r i l m i s t i r . A n c a k M e l e n Cay i 'n in a r i t i m i y l a ilgili s o r u n l a r o r t a y a 
c i k m i s t i r . M e l e n C a y i , D u z c e ' n i n k a n a l i z a s y o n u n k a n s m a s i v e sanay i s i t es i n i n 
a n t m a tes i s i n i n o lmamas i n e d e n i y l e saghk l i b i r i g m e s u y u s a g l a n a m a m a k t a d i r . 
D i i z c e ' d e k i S a n a y i s i t es i ' n i n a n t m a tes i s i n i n o lmamas i g e v r e y e d e oneml i o r a n d a 
z a r a r v e r m e k t e d i r . 

D i i z c e , Kurugdl ' t in 2 k m u z e r i n d e k i ormanin, , y a k l a s i k 10 d o n u m l u k b i r a lam 
d a is m a k i n e l e r i i le k a z i l a r a k o r m a n v a s f i d i s ina c i k a n l m i s t i r . Bu alanin c o p 
e n t e g r e t es i s i o l a rak kul lani lacagi t a r a f i m i z a i l e t i lm is t i r . A y n c a Bakan l ig in i z in 
k o n u y i a ilgili o l a rak D i i z c e B e l e d i y e BaskanhgYna g d n d e r d i g i " o l u r " y a z i s i n d a , 
a lanin k a m u y a r a r i v e z a r u r e t i g e r e k g e l e r i i le D u z c e B e l e d i y e s i ' n e i z in v e r i l d i g i 
i f a d e e d i l m i s t i r . 

S d z k o n u s u a lan , o r m a n alani o lup ayn i z a m a n d a , I S K I h a v z a s i d i r . O r m a n 

v a s f i n a sah ip b o y l e b i r a lan in , gdp e n t e g r e t es i s i o l a r a k ku l l an i lmasmda go r i i l en 
kamu y a r a r v e z a r u r e t i n i n ne o l d u g u n u an lamak m u m k u n d e g i l d i r . D u z c e ' d e 
g d p l e r i n top lanacag i b i r a lan in o l u s t u r u l m a s i e l b e t t e b i r z a r u r e t t i r . A n c a k b u 
a lan in , o r m a n v a s f indak i b i r m e v k i d e n seg i lmes i g e v r e y i y o k e t m e k an lamina ge l i r . 
Bu b o l g e d e , y a b a n h a y a t i b u l u n m a k t a d i r . Y a b a n i h a y v a n l a n n i n y a s a d i g i a lana 
y a p i l a n b u t i p m u d a h a l e l e r l e , doga l d e n g e b o z u l m a k t a d i r . A y n i z a m a n d a b u , b i r 
h i z m e t t e n b e k l e n e n f a y d a y i d a a z a l t m a k t a d i r . Ciinki i s d z k o n u s u a lanin I S K I s u 
h a v z a s i n d a o lmas i v e b u a lanin gdp e n t e g r e t es i s i alani o l a r a k ku l lan i lmas i , 
ku l l amm s u y u a c i s m d a n d a s o n d e r e c e t eh l i ke l i d i r . 

A n k a r a ' y a su s a g l a y a n K i z i h r m a k ' a d a sanay i a t i k l a n n i n k a n s t i g i i f a d e 
e d i l m e k t e d i r . B u r a d a d a M e l e n C a y i ' n d a y a § a n a n s ik in t i g d r i i l m e k t e d i r . Y a p i l m a s i 
g e r e k e n a r i t m a t e s i s l e r i n i n o lmamas i n e d e n i y l e c e v r e k i r l e n m e k t e d i r . 

Bu g e r g e v e d e ; 1 

l ) D i i z c e ' d e sanay i s i t e s i n e a r i t m a tes i s i y a p i l m a m a s i n e d e n i y l e k i r l e n e n 
c e v r e d e n Bakan l ig in iz in h a b e r i v a r m i d i r ? 

2 ) S i m d i y e k a d a r B a k a n h g i m z c a sanay i s i t e s i n e a r i t m a t e s i s i y a p i l m a m a s m i n 
n e d e n l e r i a r a s t i r i l m i s m i d i r ? 
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3)Bu k o n u d a ilgili k u r u m v e k u r u l u s l a r a , a n t m a t e s i s i n i n o l m a m a s m i n 
c e v r e y e e t k i l e r i i le ilgili o l a r a k B a n k a h g i n i z c a u y a n yap i lm i s m i d i r ? Y a p i l d i y s a n e 
z a m a n v e k i m l e r e u y a n d a b u l u n u l m u s t u r ? 

4 ) D u z c e K u r u g b T d e o r m a n l i k a lanin y o k e d i l e r e k cop e n t e g r e t e s i s i o l a r a k 
ku l lan i lmas inda B a k a n h g i n i z i n v e r d i g i " o l u r " y a z i s i n d a k i k a m u yarar v e 
z a r u r e t i n d e n kas t ed i l en n e d i r ? 

5) i S K i ' n i n h a v z a s i o lan b u a landa cop d e p o l a m a t es i s i n i n ku ru lmas i 
i s t a n b u l ' a v e r i l e c e k o lan s u y u d a k i r l e t e c e k t i r . V a t a n d a s l a n m i z i n s a g h g m i t e h d i t 
e d e c e k b o y l e b i r u y g u l a m a y a o l u r v e n ' r k e n insan saghg i v e c e v r e y e e t k i l e r i 
d e g e r l e n d i r i l m i s m i d i r ? 

6 ) A n k a r a ' y a su s a g l a y a n K i z i h r m a k s u y u n u n c e v r e s i n d e k i s a n a y i a t i k l a n n i n 
c e v r e y e e t k i s i a r a s t i n l m i s m i d i r ? 

7 ) K i z i h r m a k c e v r e s i n d e k i a l anda a r i t m a t e s i s l e r i v a r m i d i r ? V a r s a b u 
t e s i s l e r sagl ik l i b i r s e k i l d e c a l i s m a k t a m i d i r ? 

8 ) C e v r e v e O r m a n Bakanhg in i z i n ku ru lus amaci n e d i r ? M e l e n v e K i z i h r m a k 
c e v r e s i n d e k i k i r l i l ik s a d e c e iki b r n e k t i r . B e n z e r c e v r e k i r l i l i k le r i b a s k a y e r l e r d e 
d e g o r i i l m e k t e d i r . T u r n b u n l a r d e g e r l e n d i r i l d i g i n d e ; Bu Bakanhg in k u r u l u s amacma 
u y g u n b i r po l i t i ka i z l e n m e k t e m i d i r ? 

T .C. 
C E V R E V E O R M A N B A K A N L I G I 

B a s i n v e H a l k l a i l i sk i l er Mi i sav ir l ig i - Bilgi E d i n m e Bir imi 

Sayi : B.18.0.BHI.0.00.00/610.01- 7- /^...//tf/2008 
Konu : Yazih Soru Onergesi 

T t T R K l Y E B t T 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 
( K a n u n l a r v e K a r a r l a r Da ire s i B a s k a n l i g i ) 

Ilgi : TBMM' nin 13.08.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8181 sayih yazisi. 

Ilgi yazi ekinde ahnan, istanbul Milletvekili Saym Cetin SOYSAL' in 7/4643 esas 
sayih yazih soru onergesi Bakanligimizca incelenmis olup, cevabi yazimiz ilisikte 
gonderilmektedir. 

Arz ederim. 

cm 
Prof. P i g ^ y e y s e ^ C R O G L U 

i n i k a n EK 
Cevabi yazi 
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iSTANBUL MILLETVEKiLi SAYIN CETiN SOYSAL' IN 
7/4643 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ONERGESi HAKKINDA 

CEVRE VE ORMAN BAKANLlGl'NIN CEVABI 

SORU 1. Diizce'de sanayi sitesine aritma tesisi yapilmamasi nedeniyle kirlenen 
gevreden Bakanliginizin haberi var midir? 

SORU 2. Simdiye kadar Bakanhgimzca sanayi sitesine aritma tesisi yaptlmamasimn 
nedenleri arastirilmis midir? 

SORU 3. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluslara, aritma tesisinin olmamasinin gevreye 
etkileri ile ilgili olarak Bakanhgimzca uyari yapilmis midir? Yapildiysa ne zaman ve kimlere 
uyarida bulunulmustur? 

CEVAP 1,2,3. Diizce Organize Sanayi Bolgesi, Duzce II C,evre ve Orman 
Mudurlugiimuz tarafindan, yuriirlukteki mevzuat hiikiimleri gergevesinde denetlenmektedir. 
Ayrica, 5491 sayih Kanunla degisik 2872 sayili Cevre Kanunu'nun 15 inci maddesi birinci 
fikrasi geregince, atiksu antma tesisi yapilmasi hususunda OSB Mudurlugunden noter onayli 
is termin plani almmistir. Ancak, tesisin faaliyete ahnma tarihi olan 30.12.2007 tarihine kadar 
insaata baslanilmamasi uzerine; 2872 sayih Kanunun 15 inci maddesi kapsaminda bir yih 
asmamak iizere bir defaya mahsus 15.12.2008 tarihine kadar ek siire verilmistir. 

SORU 4. Diizce Kurugol'de ormanhk alanin yok edilerek cop entegre tesisi olarak 
kullamlmasinda Bakanliginizin verdigi "olur" yazistndaki kamu yarar ve zaruretinden kast 
edilen nedir? 

CEVAP 4. Bahse konu olur, Orman Kanunu'nun 17 inci maddesinde yer alan 
hiikiimler gergevesinde verilmistir. 

SORU 5. JSKi'nin havzasi olan bu alanda cop depolama tesisinin kurulmasi 
Istanbul'a verilecek olan suyu da kirletecektir. Vatandaslanmizin sagligini tehdit edecek 
boyle bir uygulamaya olur verirken insan saghgi ve gevreye etkileri degerlendirilmis midir? 

CEVAP 5. CED Yonetmeliginin 3. maddesinde yer alan ilgili kurum ve kurulus 
temsilcileri Bakanlik yetkilileri ile proje sahibi ve/veya temsilcilerinden olusan bir komisyon 
kurulur..." hiikmii geregince komisyon olusturulmus; her bir komisyon iiyesi projeyi 
Yonetmeligin 12. maddesinde yer alan; "...Komisyon uyeleri temsil ettikleri merkezi ve yerel 
kurum ve kuruluslan ilgilendiren konular daki yetki, gorev ve sorumluluklari gergevesinde 
gbrevlendirilirler, kurum ve kuruluslan adina gdriis bildirirler..." hukmii kapsaminda 
incelemis ve projenin gevresel etki degerlendirmesi yapilmistir. Yapilan inceleme ve 
degeriendinne gahsmalan neticesinde ise CED Olumlu Karan verilmistir. 

CED Raporunda da belirttigi uzere "Kati Atik Duzenli Depo" alanlarinda yer alti 
sulanna veya yiizey sulanna kansmayi dnleyici her tiirlu tedbir alinmaktadir. Dolayisiyla 
havzanin kirlenmesi soz konusu degildir. 

Ote yandan proje igin verilen CED Olumlu Karan, yatinma baslanilmasi igin verilmis 
tek bir izin olmayip; ilgili kurum ve kuruluslardan gerekli izinlerin ahnmasi zorunludur. 

SORU 6. Ankara'ya su saglayan Kizihrmak suyunun gevresindeki sanayi atiklannin 
gevreye etkisi arastirilmis midir? 
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CEVAP 6. 2872 sayih Kanununa dayanilarak cikartilan Su Kirliligi Kontrolu 
Yonetmeligi, su kaynaklannin etkin ve verimli kullamlmasi maksadiyla, gerekli hukuki ve 
teknik esaslan belirlemi$ olup; havzada atiksu olusttiran faaliyetler bu kapsamda kontrol 
altina alinmistir. Ulkemizdeki 25 adet iist havzada onceliklendirme cah§masi yapilmi§ olup; 
bu cali§mamn neticesine gore belirlenen havzalarda koruma tedbirleri uygulanmaktadir. 

SORU 7. Kizihrmak cevresindeki alanda aritma tesisleri var midir? Varsa hu tesisler 
saghkh bir sekilde calismakta midir? 

CEVAP 7. Kayseri Buytik$ehir ve Develi, Yozgat (Merkez) Atiksu Aritma Tesisleri 
bulunmakta olup; Sivas (Merkez) ve Nevsehir (Merkez) Atiksu Antma Tesisleri in§aat 
a§amasindadir. 

Kirsehir Merkez Atiksu Aritma Tesisi ise proje onay asamasmdadir. Cankin (Korgun) 
ve Kinkkale OSB'nin aritma tesisleri mevcut olup; Kastamonu, Kayseri I, Boyabat ve Yozgat 
OSB 1§ Termin planlanni Bakanhgimiza sunmusjardir. 

SORU 8. Cevre ve Orman Bakanhginizin kurulus amaci nedir? Melen ve Kizihrmak 
gevresindeki kirlilik sadece iki brnektir. Benzer gevre kirlilikleri baska yerlerde de 
gorulmektedir. Tiim bunlar degerlendirildiginde; Bu Bakanhgin kurulus amacina uygun bir 
politika izlenmekte midir? 

CEVAP 8. Bakanhgimizin kurulu§ amaci, 4856 sayih £evre ve Orman Bakanligi 
Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun'un 1 inci maddesinde belirtilmis olup; Bakanligimizca 
gevre konusunda izlenen politikalar bu amaca uygundur. 
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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 

GUNDEMI 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

7 NCI BIRLE§iM 
16 EKIM 2008 PER§EMBE 

SAAT: 11.00 

K I S I M L A R 

B A S K A N L I G I N G E N E L K U R U L A S U N U S L A R I 

O Z E L G U N D E M D E Y E R A L A C A K I S L E R 

S E C I M 

O Y L A M A S I Y A P I L A C A K I S L E R 

M E C L I S S O R U S T U R M A S I R A P O R L A R I 
• 

G E N E L G O R U S M E V E M E C L I S A R A S T I R M A S I 
Y A P I L M A S I N A D A I R O N G O R U S M E L E R 

S O Z L U S O R U L A R 

8 
K A N U N T A S A R I V E T E K L I F L E R i I L E 

K O M i S Y O N L A R D A N G E L E N D l G E R l S L E R 

E G E M E N L I K K A Y I T S I Z S A R T S I Z M i L L E T i N D I R 



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

1.- Genel Kurulun toplanti giinlerinden Sah gununiin denetim konulanna (Anayasanin sureye 
bagladigi konular harig), Garsamba ve Persembe gunlerinin de kanun tasari ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diger islerin goriisulmesine aynlmasi, Sah ve Carsamba giinlerinde birle§imin ba-
Sinda bir saat sure ile sozlii sorulann gdriisiilmesi, "Sunuslar" ve isaret oyu ile yapilacak secimle
rin her giin yapilmasi, 

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

2.- Genel Kurulun; 16.10.2008 Persembe gunii yapilacak birlesiminde gahsmalanni saat 
11.00 - 13.00 ile 14.00 - 20.00 arasinda siirdiirmesi, 

14.10.2008 tarihinde dagitilan, 295 sira sayih gemi insa sanayisindeki is guvenligi konusun
daki (10/121, 129, 132, 134) esas numarah 296 sira sayih zeytin ve zeytinyagi ile diger bitkisel 
yaglar konusundaki (10/27, 34, 37, 40, 102) esas numarah Meclis arastirmasi komisyonlan rapor-
lannin Gundemin "Ozel Gundemde Yer Alacak isler" kismina alinmasi ve raporlar uzerindeki 
genel gorusmelerin Genel Kurulun 21.10.2008 Sah giinkii Birlesiminde yapilmasi, 

Genel Kurulun 21.10.2008 Sah giinku Birlesiminde gahsmalanni saat 15.00 - 20.00 arasinda 
surdiirmesi, 22.10.2008 Garsamba giinii ve 23.10.2008 Persembe gunii yapilacak birlesimlerde 
gahsmalanni saat 11.00 - 13.00 ile 14.00 - 20.00 arasinda surdiirmesi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 14.10.2008 tarihli 5 inci birlesiminde kabul edilmistir.) 

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

1.- 90 Sira Sayih Tiirk Vatandashgi Kanunu Tasansinm; igtuziigiin 91 inci maddesine gore 
Temel Kanun olarak goriisulmesi ve birinci bblumiinun 1 ila 22 nci maddelerden, ikinci bolumu
niin iki gegici madde dahil olmak iizere 23 ila 49 uncu maddelerden olusmasi, 

onerilmistir. 
(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birlesiminde kabul edilmistir.) 

2.- 96 Sira Sayih Turk Ticaret Kanunu Tasansinm igtiizugun 91 inci maddesine gore Temel 
Kanun olarak gdriisiilmesi, 

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

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

* K a m u Ik t isadi Tesebbi is ler i K o m i s y o n u 
16.10.2008 Persembe - Saat: 10.30 



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 

7 N C I B i R L E S I M 16 E K I M 2 0 0 8 P E R S E M B E SAAT: 11 .00 

1 - BASKANLIGIN GENEL KURULA SUNUSLARI 

*±J< 

2 - OZEL GUNDEMDE YER ALACAK ISLER 

1.- Istanbul Milletvekili Getin Soysal ve 20 Milletvekilinin, Kars Milletvekili Gurcan Dagdas 
ve 23 Milletvekilinin, istanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardimci ve 26 Milletvekilinin ve 
istanbul Milletvekili Sabahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, Gemi insa Sanayisindeki is Guvenligi 
ve Gahsma Sartlari Sorunlarinin Arastirilarak Alinmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi 
Amaciyla Anayasanin 98 inci, igtuziigiin 104 ve 105 inci Maddeleri Uyannca Bir Meclis 
Arastirmasi Agilmasina iliskin Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/121, 129, 
132, 134) (S. Sayisi: 295) (Dagitma tarihi: 14.10.2008) (Gorii§me giinii: 21.10.2008) 

2.- Bursa Milletvekili ismet Buyukataman ve 29 Milletvekilinin, Aydin Milletvekili Ahmet 
Ertiirk ve 20 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 19 Milletvekilinin, Bahkesir 
Milletvekili A. Edip Ugur ve 23 Milletvekilinin ve Mugla Milletvekili Giirol Ergin ve 24 
Milletvekilinin, Zeytin ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretiminde ve Ticaretinde 
Yasanan Sorunlarin Arastirilarak Alinmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla 
Anayasanin 98 inci, igtuziigun 104 ve 105 inci Maddeleri Uyannca Bir Meclis Arastirmasi 
Agilmasina iliskin Onergeleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/27, 34, 37, 40, 102) 
(S. Sayisi: 296) (Dagitma tarihi: 14.10.2008) (G6rii?me gunii: 21.10.2008) 

3 - SECIM 

sCtk 

4 _ OYLAMASI YAPILACAK ISLER 

>Ctk 
>Cp< 

5 - MECLIS SORUSTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GORUSME VE MECLIS ARASTIRMASI 
YAPILMASINA DAIR ONGORUSMELER 

7 - SOZLU SORULAR 

>cb« 
>qS 
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(X) Agik oylamaya tabi isleri gosterir. 
(**) Igtuzugun 91 inci maddesine gore Temel Kanun olarak gdriisulmesi kabul edilmistir. 

- 4 - 7 NCi BiRLESIM 

1. - Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi, 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapa§aoglu'nun; Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifi, Milliyetgi Hareket Partisi Grup Baskanvekili ve Izmir Milletvekili 
Oktay Vural ile Izmir Milletvekili Senol Bal'in; 4562 Sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir 
Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 18 Milletvekilinin; 
4562 Sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesi Hakkinda Kanun 
Teklifi ve Tanm, Orman ve K6yi§leri 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) (**) 

2. X - Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumriik Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 
Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum ile Plan ve Butge Komisyonlan Raporlan (1/605) 
(S. Sayisi: 275) (Dagitma tarihi: 25.7.2008) 

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

4. - Kultur ve Tabiat Varhklanni Koruma Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun 
Tasansi ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayisi: 266) 
(Dagitma tarihi: 8.7.2008) 

5. - 1.8.2008 tarihli ve 5803 Sayih Elektronik Haberlesme Kanunu ve Anayasanin 89 uncu 
ve 104 uncu Maddeleri Geregince Cumhurbaskaninca Bir Daha Gorusulmek Uzere Geri 
Gonderme Tezkeresi ile Bayindirhk, imar, Ula?tirma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/638) 
(S. Sayisi: 297) (Dagitma tarihi: 13.10.2008) 

6. - Posta Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Bayindirlik, imar, 
Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayisi: 230) (Dagitma tarihi: 16.5.2008) 

7. X - Istanbul Milletvekili Mehmet Domag ile Antalya Milletvekili Husnu Qollu ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Mustesarhginm Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hiikmunde 
Karamamede ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Butge 
Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayisi: 257) (Dagitma tarihi: 24.6.2008) 

8. - 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 K6yi§leri ile Plan ve Biitge Komisyonlan Raporlan (1/543) 
(S. Sayisi: 263) (Dagitma tarihi: 26.6.2008) 

9. 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) 

10. - 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) 



8 - K A N U N T A S A R I V E TEKLiFLERi iLE KOMiSYONLARDAN G E L E N DiGER I § L E R 

- 5 - 7 NCi BiRLESIM 

11. X - Birlesmis Milletler iklim Degisikligi Cerceve Sozlesmesine Yonelik Kyoto 
Protokoliine 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) 

12. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayih Denizcilik Miistesarhgimn Kurulus ve 
Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi 
ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayisi: 228) (Dagitma 
tarihi: 16.5.2008) 

13. - Tiirk Ticaret Kanunu Tasansi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayisi: 96) 
(Dagitma tarihi: 1.2.2008) (**) 

14. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdbl'iin; C o c u klann Ucucu 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) 

15. - Adiyaman Milletvekili Mehmet Erdogan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mucadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile Tanm ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu Kurulu? ve Gorevleri 
Hakkinda Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mucadele ve Zirai 
Karantina Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve Avmpa Birligi Uyum 
Komisyonu ile Tanm, Orman ve Koyisleri Komisyonu Raporlan (2/224, 1/545) (S. Sayisi: 229) 
(Dagitma tarihi: 20.5.2008) 

16. X - Tiirk Vatandashgi Kanunu Tasansi ve igisleri Komisyonu Rapom (1/458) (S. Sayisi: 
90) (Dagitma tarihi: 10.1.2008) (**) 

17. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Belarus Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Veterinerlik Alaninda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/296) (S. Sayisi: 69) (Dagitma tarihi: 
4.12.2007) 

18. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti 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) 

19. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukiimeti ile Rusya Federasyonu Hukumeti Arasinda Savunma 
Sanayii Alaninda ikili is Birligi Siiresince 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) 

20. X - Turkiye Cumhuriyeti Kiigiik ve Orta Olgekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme 
idaresi Baskanligi ile Romanya KOBiTer ve Kooperatifler Ulusal Kummu Arasindaki Mutabakat 
ve isbirligi Zaptmin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Rapom (1/273) (S. Sayisi: 18) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 
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21. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Sudan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Denizcilik Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disi§leri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayisi: 20) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

22. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Kore Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda iktisadi 
Kalkinma isbirligi Fonu Kredilerine iliskin Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayisi: 22) (Dagitma tarihi: 
10.10.2007) 

23. X - Asya Karayollan Agi Hukumetlerarasi Anlasmasma Katilmamizin Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayisi: 23) 
(Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

24. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Misir Arap Cumhuriyeti Hukumeti 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) 

25. X - Uluslararasi Karayolu Yolcu ve Esya Tasimacihgina 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) 

26. X - Hava Yoluyla Uluslararasi Ta§imacihga 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) 

27. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti, Misir Arap Cumhuriyeti Hukumeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hukumeti 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) 

28. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Ticaret isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayisi: 30) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

29. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hukumeti 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) 

30. X - Turkiye Cumhuriyeti Basbakanlik Turk isbirligi ve Kalkinma idaresi Baskanhgi ile 
Ozbekistan Cumhuriyeti Dis Ekonomik iliskiler Ajansi Arasinda isbirligi Protokohiniin 
Onaylanmasimn Uygun Bulundugu Hakkinda Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayisi: 38) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

31. X - Turkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Orgutu Genel Sekreterligi Arasinda 
Cergeve isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayisi: 39) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 
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32. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasinda isbirligi 
Protokolunun Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Di§i§leri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayisi: 40) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

33. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Giiney Afrika Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Gumriik idarelerinin Kar§ilikh Yardimla§masina iliskin Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Di§i?leri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayisi: 41) 
(Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

34. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hukiimeti 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) 

35. X - Cocuklarla Kisisel ili§ki Kurulmasina Dair Avrupa Sozlesmesinin Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayisi: 59) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

36. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Uluslararasi Terorizm, Organize Suglar, Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunlarin Katki 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kagakgihgi ve Diger Tiplerdeki Suglarla Mucadelede isbirligi 
Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayisi: 60) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

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

38. X - Avrupa Konseyi Terorizmin Onlenmesi Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Di§i§leri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayisi: 62) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

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

40. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Rusya Federasyonu Hukumeti Arasinda iki 
Tarafli Askeri Teknik isbirligi Gergevesinde Kullanilan ve Elde Edilen Fikri ve 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) 

41. X - Turkiye Cumhuriyeti ve Korfez Arap Ulkeleri Isbirligi Konseyi Uyesi Ulkeler 
Arasinda Ekonomik isbirligine iliskin Cergeve Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayisi: 70) (Dagitma tarihi: 
4.12.2007) 

42. X - Irak'a Komsu Devletler Hukiimetleri ile Irak Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Terorizm, Sinirlardan Yasadisi Sizmalar ve Orgutlu 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) 
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43. X - Kahci Organik Kirleticilere iliskin Stokholm Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile G e v r e v e Disisleri Komisyonlan Raporlan (1/412) 
(S. Sayisi: 76) (Dagitma tarihi: 8.12.2007) 

44. X - Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerin Kacakcihgina Karsi Birlesmis Milletler 
Sozlesmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasma iliskin Deniz Yoluyla Yapilan Kacakcihkla 
Mucadele Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayisi: 78) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

45. X - Turkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasinda Veterinerlik Alaninda 
i§birligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayisi: 79) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

46. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Afganistan islam Cumhuriyeti Hukumeti 
Arasinda Gumriik Konulannda isbirligi ve Karsihkh Yardimlasma Anlasmasimn Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayisi: 80) 
(Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

47. X - Turkiye Cumhuriyeti Disisleri Bakanligi ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterligi 
Arasinda Mutabakat Muhtirasinm Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayisi: 82) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

48. X - Ekonomik isbirligi Teskilati (EiT) Kacakcihk ve Gumruk Suclari Veri Bankasinin 
Kurulmasi ve isletilmesine Dair Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayisi: 83) (Dagitma tarihi: 24.12.2007) 

49. - Malatya Milletvekili Mahmut Miicahit Fmdikh ve 7 Milletvekilinin; Sivilastinlmis 
Petrol Gazlan (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina 
Dair Kanunda Degisiklik Yapilmasina iliskin Kanunda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun 
Teklifi ve Adiyaman Milletvekili Ahmet Aydin'm; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayih Sivilastinlmis 
Petrol Gazlan (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina 
Dair Kanunda Degisiklik Yapilmasina iliskin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayisi: 86) (Dagitma tarihi: 
27.12.2007) 

50. X - Denizde Seyir Guvenligine Karsi Yasadisi Eylemlerin Onlenmesine Dair 
Sozlesmeye Ait 2005 Protokolunun Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayisi: 87) (Dagitma tarihi: 3.1.2008) 

51. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Saghk Bakanligi ve Diinya Saglik Orgutu Avrupa Bolge Ofisi 
Arasinda iki Yillik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayisi: 88) (Dagitma tarihi: 4.1.2008) 

52. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 
Odeneklerinin Arttirilmasina ve Sosyal Giivenliklerine iliskin Kanun Teklifi ve ictiiziigun 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Giindeme Ahnma Onergesi (2/42) (S. Sayisi: 92) (Dagitma tarihi: 
10.1.2008) 
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53. - Telsiz Kanununun Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Icisleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayisi: 99) (Dagitma tarihi: 1.2.2008) 

54. - Ozel Ogretim Kurumlan Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Gocuk Esirgerne Kurumu 
Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi ve Milli Egitim, Kultur, Genglik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayisi: 100) (Dagitma tarihi: 4.2.2008) 

55. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 2 Milletvekilinin; Yuksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi ve igtuzugun 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/47) (S. Sayisi: 106) (Dagitma tarihi: 
11.2.2008) 

56. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'in; Turkiye Buyuk Millet Meclisi igtuziigunun 
Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda igtuzuk Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayisi: 107) (Dagitma tarihi: 12.2.2008) 

57. X - Asya-Pasifik Uzay isbirligi Orgutu (APSCO) Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayisi: 114) 
(Dagitma tarihi: 22.2.2008) 

58. - Genel Kadro ve Usulu Hakkinda Kanun Hukmiinde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Genglik ve Spor Genel Mlidurlugiine Ait Bolumiinde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi 
ile Plan ve Butge Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayisi: 121) (Dagitma tarihi: 25.3.2008) 

59. - istanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkinda Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), igtuzugun 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (S. Sayisi: 122) (Dagitma tarihi: 25.3.2008) 

60. X - Darulaceze Muessesesi Genel Mudurlugu Kurulus v e Gorevleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ile igisleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayisi: 126) (Dagitma tarihi: 27.3.2008) 

61. - Turk Ticaret Kanununun Yuriirlugii ve Uygulama §ekli Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayisi: 131) (Dagitma tarihi: 4.4.2008) 

62. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates'in; Devlet Memurlan Kanununda Degisiklik 
Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi ve igtuzugun 37 nci Maddesine Gore Dogrudan Gundeme 
Ahnma Onergesi (2/116) (S. Sayisi: 132) (Dagitma tarihi: 7.4.2008) 

63. X - G°k Uluslu Cografi Veri Ortak Uretim Programi Mutabakat Muhtirasinin 
Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/525) 
(S. Sayisi: 134) (Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

64. 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) 

65. X - Turkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Baskanhgi ile Amerika Birlesik Devletleri 
Savunma Bakanhgi 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) 

66. X - Engellilerin Haklarma iliskin Sozlesmenin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayisi: 227) (Dagitma tarihi: 
14.5.2008) 
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67. X - Corum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayili Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayih Toplu is Sozlesmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Degisiklik Yapilmasi 
Hakkinda Kanun Teklifi ile Saglik, Aile, Cah$ma ve Sosyal isler Komisyonu Raporu (2/240) 
(S. Sayisi: 235) (Dagitma tarihi: 28.5.2008) 

68. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Birlesmis Milletler (BM) Gida ve Tanm Orgutu 
(GTO) Arasinda GTO Orta Asya Alt Bolge Ofisi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Disisleri Komisyonlan 
Raporlan (1/397) (S. Sayisi: 242) (Dagitma tarihi: 10.6.2008) 

69. X - Turkiye Cumhuriyeti Tanm ve Koyisleri Bakanligi ile Avustralya Tanm, Balikcihk 
ve Ormancihk Bakanligi Arasindaki Tanm Alaninda Teknik, Bilimsel ve Ekonomik isbirligi 
Konulu Mutabakat Zaptmin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/411) (S. Sayisi: 243) (Dagitma tarihi: 10.6.2008) 

70. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Belarus Cumhuriyeti Hukumeti 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) 

71. X - Turkiye Cumhuriyeti Tanm ve Koyisleri Bakanligi ile Yemen Cumhuriyeti 
Balikcihk Bakanligi Arasinda Balikcihk ve Su Urunleri Alanlannda Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik Isbirligi Mutabakat Zaptinin 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) 

72. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Moldova Cumhuriyeti Hukumeti 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) 

73. X - Dopingle Mucadele Kanunu Tasansi ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayisi: 250) (Dagitma tarihi: 16.6.2008) 

74. - iskan Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Baymdirlik, imar, 
Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayisi: 251) (Dagitma tarihi: 17.6.2008) 

75. X - Kamu ihale Kanunu ile Kamu ihale Sozlesmeleri Kanununda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve Avmpa Birligi Uyum ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve 
Turizm Komisyonlan Raporlari (1/584) (S. Sayisi: 253) (Dagitma tarihi: 17.6.2008) 

76. - istanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 igtiiziigun 
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) 
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77. - Amasya Milletvekili Akif Giille'nin 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 Burdur Milletvekili R. Kerim Ozkan ve 4 Milletvekilinin Igtuzugiin 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/103) (S. Sayisi: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

78. - 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 Burdur Milletvekili R. Kerim Ozkan ve 4 Milletvekilinin Igtiizugun 
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) 

79. - 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 Guner ve 4 Milletvekilinin Igtuzugiin 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) 

80. - Duzce Milletvekili Metin Kasikoglu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Unlutepe ve 4 Milletvekilinin Igtuzugiin 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/106) (S. Sayisi: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

81. - 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 igtiizugiin 133 iincu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/107) (S. Sayisi: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

82. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdogan'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 4 Milletvekilinin igtuziigun 
133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/108) (S. Sayisi: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

83. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu 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) 

- 1 1 - 7 NCi BiRLE§iM 
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84. - Trabzon Milletvekili Asim Aykan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 4 Milletvekilinin Ictuzugun 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/110) (S. Sayisi: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

85. - Bilecik Milletvekili Yasar Tuzun'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yasar Tiiziin'un igtiizugun 133 uncii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/111) (S. Sayisi: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

86. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tiitiincii ve 4 Milletvekilinin igtuziigiin 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) 

87. - Kutahya Milletvekili Hiisnii Ordu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 uncii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/113) (S. Sayisi: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

88. - Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 igtuzugun 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/114) (S. Sayisi: 151 ve 151'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

89. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergiin ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazhklannin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporlan ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugiin 133 iincii Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/115) (S. Sayisi: 152 ve 152'ye 1 inci 
Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

90. - Gaziantep Milletvekili Mehmet San'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 iincu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/116) (S. Sayisi: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

91. - Kutahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 



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 IS L E R 

- 1 3 - 7 NCi BiRLESiM 

Raporu ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 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) 

92. - Karabuk 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 istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin igtuziigun 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/119) (S. Sayisi: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

93. - 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 igtuzugiin 133 uncii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/120) (S. Sayisi: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

94. - 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 Guner ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/121) (S. Sayisi: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
20.6.2008) 

95. - 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 iincu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/122) (S. Sayisi: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
20.6.2008) 

96. - 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 Guner ve 4 Milletvekilinin igtuziigun 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/123) (S. Sayisi: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

97. - 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 Guner ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 iincu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/124) (S. Sayisi: 161 ve 161 'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 
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98. - Sanhurfa Milletvekili Abdurrahman Miifit Yetkin'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi 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 Guner ve 4 Milletvekilinin ictuziigiin 
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) 

99. - Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 Tmastepe'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) 

100.- istanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdogan'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi 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 ictiiziigiin 
133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/127) (S. Sayisi: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

101.- Eskisehir Milletvekili Kemal Unakitan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 (3/128) (S. Sayisi: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

102. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 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) 

103. - Burdur Milletvekili Bayram Ozgelik'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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) 

104. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temur'un Yasama 
Dokunulmazhklannin Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlari ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Ozdemir ve 
4 Milletvekilinin igtuziigiin 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) 
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105. - Istanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdogan, Idris Nairn Sahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Acikahn ve Kmjehir Milletvekili Mikail Arslan'm 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 Igtuziigun 133 uncu Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/132) (S. Sayisi: 169 
ve 169'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

106.- Konya Milletvekili Ozkan Oksuz'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 Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/133) (S. Sayisi: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

107. - Kutahya Milletvekili Hiisnii Ordu'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 Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/134) (S. Sayisi: 171 ve 171 'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

108. - Sanliurfa Milletvekili Abdwrahman Mufit 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 Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 4 Milletvekilinin igtiizugun 
133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/135) (S. Sayisi: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

109. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'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 igtuzugiin 133 iincu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/136) (S. Sayisi: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

110.- 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 igtiizugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/137) (S. Sayisi: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

111.- 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/138) (S. Sayisi: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 
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112. - Diyarbakir Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovustunnanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtuziigiin 
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) 

113. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Ustiin'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 (3/140) (S. Sayisi: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

114. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Agba'nin Yasama Dokunul
mazhklannin Kaldinlmasi 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 
igtuzugun 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) 

115.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'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 Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'in igtiiziigiin 133 uncii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/142) (S. Sayisi: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

116. - Karabiik Milletvekili Mehmet Ceylan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/143) (S. Sayisi: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

117.- Kutahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/144) (S. Sayisi: 181 ve 181'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

118.- Kirsehir Milletvekili Mikail Arslan'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 (3/145) (S. Sayisi: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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119.- Kirklareli Milletvekili Ahmet Gokhan Sangam'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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiizugun 
133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/146) (S. Sayisi: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

120. - 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 igtuzugun 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/147) (S. Sayisi: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

121.- Bahkesir Milletvekili ismail Ozgun'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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/148) (S. Sayisi: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

122. - 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/149) (S. Sayisi: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

123. - Eskisehir Milletvekili Kemal Unakitan'm Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/150) (S. Sayisi: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

124. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ve Slovak Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Ekonomik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulundugu Hakkmda Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayisi: 258) (Dagitma tarihi: 24.6.2008) 

125. - il idaresi Kanunu ile Bakanliklar ve Bagh Kuruluslarda Atama Usulune iliskin 
Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve igisleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayisi: 260) (Dagitma tarihi: 25.6.2008) 

126. - 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; C êsitli Kanunlarda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayisi: 262) (Dagitma tarihi: 25.6.2008) 
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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.- Kutahya Milletvekili Hiisnii Ordu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 (3/151) (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 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporlan ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akinci ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugun 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 Kaldinlmasi 
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 Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovusturmamn 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 Baratali'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 Baratali'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 Kaldinlmasi 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 igtiiziigun 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 
Kaldinlmasi 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 igtiiziigun 
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) 
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135. - Ordu Milletvekili Eyiip Fatsa'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 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 ictuziigiin 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 Kaldinlmasi 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 igtuziigiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/160) (S. Sayisi: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

137.- istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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'in igtiiziigiin 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, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/162) (S. Sayisi: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

139. - Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/163) (S. Sayisi: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

140. - Edirne Milletvekili Rasim Cakir'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Cakir'in igtiiziigiin 133 uncii 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 Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtuziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/165) (S. Sayisi: 201 ve 201'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

142. - Zonguldak Milletvekili Polat Turkmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
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 igtuziigiin 133 uncu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/166) (S. Sayisi: 202 ve 202'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 
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143. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore 
Rapora Itirazi (3/167) (S. Sayisi: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

144. - Istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu'nun Igtiizugun 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.- Sanliurfa Milletvekili Ibrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Suner ve 4 Milletvekilinin Igtuzugun 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora Itirazi (3/188) (S. Sayisi: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

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 igtuzugun 133 uncu 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 Suner ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncu 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 igtuzugun 133 uncii 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 §erafettin 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 Suner ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncu 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 Turk'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 Suner ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncu Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/219) (S. Sayisi: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 
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151.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerijnden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar i Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora Itirazi (3/220) (S. Sayisi: 211 ve 21 l'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

152.- Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un ictiiziigiin 133 uncii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/221) (S. Sayisi: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

153. - Nigde Milletvekili Miimin Inan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin igtiizugun 133 uncii 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 Zaptmm Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Di§isleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayisi: 271) 
(Dagitma tarihi: 15.7.2008) 

155.- Kahramanmaras Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevliit 
Gavusoglu'nun; Ce§itli Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi; Antalya 
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. - Mersin Milletvekili Zafer Uskul ve 21 Milletvekilinin; insan Haklan Komisyonu 
Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapom (2/263) (S. Sayisi: 278) (Dagitma tarihi: 
28.7.2008J 

157. - Milli Egitim Bakanhginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve Biitge Komisyonu Rapom (1/623) (S. Sayisi: 279) 
(Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

158. X - Bakii-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Baglantisina iliskin Anlasmamn Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/422) (S. Sayisi: 280) 
(Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

159. - Turkiye istatistik Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve 
Biitge Komisyonu Rapom (1/628) (S. Sayisi: 281) (Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

160. - 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 Rapom (2/290, 2/286) 
(S. Sayisi: 283) (Dagitma tarihi: 31.7.2008) 



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 

- 2 2 - 7 NCi BiRLE$iM 

161.- Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 2 Milletvekilinin; 26 Subat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafindan Azerbaycan'in Hocah Kentinde Gergeklestirilen Katliamin "Katilam" 
Olarak Taninmasi, 26 Subat'in "Hocah Katliamini Anma Gunu" Olarak Kabul Edilmesine ilisjcin 
Kanun Teklifi ve igtuzugun 37 nci Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/148) 
(S. Sayisi: 285) ( Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

162. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ve Ukrayna Hukumeti Arasinda Enerji Alaninda 
isbirligine iliskin Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Di§i§leri Komisyonu Raporu (1/317) (S. Sayisi: 286) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

163. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti 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) 

164. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Tayland Kralhgi Hukumeti Arasmda 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) 

165. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi imtiyazlan ve Dokunulmazhklanna 
Dair Duzeltilmis Protokole Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayisi: 289) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

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

167. X - Turkiye Cumhuriyeti ile ispanya Kralhgi Arasinda Bilimsel ve Teknolojik isbirligi 
Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/399) (S. Sayisi: 291) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

168. 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) 

169. X - Afet ve Acil Durum Yonetimi Baskanligimn Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ile Bayindirlik, imar, Ulastirma ve Turizm; igisleri ile Plan ve Butge Komisyonlan 
Raporlan (1/552) (S. Sayisi: 293) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

170. - Turk 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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