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CiLT : 30 

9'uncu Birle§im 
22 Ekim 2008 Qar$amba 

• 

t g i N D E K I L E R 

I.- GECEN TUTANAK OZETI 
II.- GELEN KAGTTLAR 

III.- GUNDEM DISI KONUSMALAR 
A) MiLLETVEKILLERiNiN GUNDEM DISI KONUSMALAR! 
1.- Kutahya Milletvekili Alim Lsik'in, KOBI'lerin durumu ve Avrupa 

Birliginin 2007-2013 yillan igin uygulamaya koydugu Rekabet Edebilirlik ve 
Yenilik Cergeve Programi, Girisjmcilik ve Yenilik Ozellik Programi'na 
Turkiye Cumhuriyeti'nin katihmina iliskin gundem disi konusmasi 

2.- istanbul Milletvekili Necat Birinci'nin, Fazil Hiisnii Daglarca'nm 
vefatina iliskin giindem di§i konu§masi 

3.- Karabuk Milletvekili Mehmet Ceylan'in, Turkiye'nin Birlesmi§ Millet
ler Guvenlik Konseyi gegici uyeligine segilmesine iliskin giindem di§i konusmasi 

IV.- BASKANLIGIN GENEL KURULA SUNU§LARI 
A) TEZKERELER 
1.-5018 ile 2919 sayih Kanunlara gore, Turkiye Buyiik Millet Meclisi 

ve Sayi§tayin 2007 yihna iliskin dis denetimlerini yapmak iizere gorevlen
dirilen komisyon tarafindan hazirlanan dis denetim raporlarimn inceleme so-
nuglanna iliskin Ba§kanhk tezkeresi (3/565) 
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Sav fa 
V . - 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 20,42 
A) KOMISYONLARDAN GELEN DIGER ISLER 20 
1.- 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 Milletveki
linin ve Mugla Milletvekili Giirol Ergin ve 24 Milletvekilinin, Zeytin ve Zey
tinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretiminde ve Ticaretinde Yasanan 
Sorunlann Arastirilarak Alinmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Ama
ciyla Meclis Arastirmasi Acilmasina ili§kin Onergeleri ve Meclis Arastir
masi Komisyonu Raporu (10/27, 34, 37,40, 102) (S. Sayisi: 296) 20 

B) KANUN TASARI VE TEKLIFLERI 42:113 
1.- Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisjklik Yapilmasi Hak

kinda 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 Sayih Organize Sa
nayi Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayih 
Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesi Hak
kinda Kanun Teklifi ve Tanm, 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) 42 

2.- Yuksek Ogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun 
Tasansi ile Sivas Milletvekili Muhsin Yazicioglu'nun; Kahramanmaras Mil
letvekili Durdu Ozbolat ve 20 Milletvekilinin; Samsun Milletvekili Osman 
Cakir'in; istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 7 Milletvekilinin; Benzer 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Milli Egitim, Kiiltiir, Genglik ve Spor Ko
misyonu Raporu (1/651, 2/20, 2/46, 2/61, 2/80) (S. Sayisi: 298) 42:104 

3.- Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumruk Kanununda Degisiklik Yapil
masina Dair Kanun Tasansi ve Avmpa Birligi Uyum ile Plan ve Biitge Ko
misyonlan Raporlan (1/605) (S. Sayisi: 275) 105:113 

V I . - S O Z L U S O R U L A R V E C E V A P L A R I 20 
1.- izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, izmir'deki sanayi

cilere ucuz elektrik saglanmasina ve maden firmalanna iliskin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/255) 20 

2.- Mersin Milletvekili Akif Akkus'un, sebze ve meyve ihracatindaki 
ilag kalintisi analizine iliskin Devlet Bakani Kiirsad Tuzmen'den sozlu soru 
onergesi (6/266) 20 

3.- Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Akseki Kiitiiphanesinden Kon-
ya'ya gonderilen yazma eserlere iliskin Kiiltiir ve Turizm Bakanindan sozlii 
soru onergesi (6/292) 20 
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4.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kegi yeti§tiricilerinin destek
lenmesine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/310) 
ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

5.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Guzelce Baraji insaatma iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/353) ve Cevre ve Orman 
Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

6.- Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep'teki hava kir
liligine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/374) ve 
Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

7.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, orman kdyliilerinin bazi so
runlanna ili§kin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/389) ve 
Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

8.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, orman yanginlanna iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/407) ve Cevre ve Orman 
Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

9.- Igdir Milletvekili Pervin Buldan'in, Dogu ve Guneydogu Anadolu 
bolgelerinde yakildigi iddia edilen orman alanlanna iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/412) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel 
Eroglu'nun cevabi 

10.- Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Diizlercami Yaban Hayatini 
Gelistirme Sahasi disina gikanlan alana iliskin Cevre ve Orman Bakanindan 
sozlu soru onergesi (6/494) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun 
cevabi 

11.- Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, Aksaray'in su plan ve 
projesine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/616) 
ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

12.- Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, sulama kanalla-
rmin bakimina iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi 
(6/670) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

13.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Sof Daglannda agilan tas 
ocaklanna iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/713) 
ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

14.- Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gonen'de kurulmasi 
planlanan gimento fabrikasina iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru 
onergesi (6/728) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

15.- Bursa Milletvekili ismet Buyukataman'in, Orhaneli'deki bir mer
mer ocaginin gevreye etkisine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru 
onergesi (6/776) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

16.- Bursa Milletvekili Ismet Buyiikataman'in, Bursa ve Bilecik'teki 
bazi koylerin su sorununa iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru 
onergesi (6/777) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 
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17.- Bahkesir Milletvekili Ergiin Aydogan'in, Gdnen'de yapilmasi plan
lanan gimento fabrikasina iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru 
onergesi (6/778) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

18.- Karaman Milletvekili Hasan Cah§'ui, muhtemel su sikintisina ilis
kin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/797) ve Cevre ve 
Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

19.- Nigde Milletvekili Mumin inan'in, iicretsiz fidan yardimma iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/857) ve Cevre ve Orman 
Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

20.- Tokat Milletvekili Re§at Dogru'nun, DSi'nin ozel baraj ve golet 
insaatlanni denetimine ili§kin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru oner
gesi (6/868) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

21.- Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Gazipa§a'daki bir derenin I S -
lahma iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/882) ve 
Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

22.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Mersin'in Gulnar ilcesindeki 
orman yanginina iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi 
(6/911) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

23.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kecilerin ormandan uzaklas-
tinlmasimn sonuglanna iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru oner
gesi (6/925) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

24.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir baraj proje
sine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/933) ve 
Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

25.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir baraj proje
sine ili§kin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/934) ve 
Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

26.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir baraj proje
sine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/935) ve 
Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

27.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, ozel miilkiyette olduguna 
karar verilen bir orman arazisine ili§kin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii 
soru onergesi (6/943) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun cevabi 

VII.- ACIKLAMALAR 
1.- Mersin Milletvekili isa Gok'iin, Gulnar orman yanginryla ilgili agiklamasi 
VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ozpolat'in, istanbul'un §ebeke su-

yuyla ilgili iddialara ili§kin Basbakandan sorusu ve igisleri Bakani Be§ir Ata
lay'in cevabi (7/4584) 

2.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, Bolu Belediyesi'nin borgla
nna iliskin sorusu ve igisleri Bakani Besir Atalay'in cevabi (7/4682) • 
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L- GECEN TUTANAK OZETI 

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

Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdogan'in, 17 Ekim Dunya Yoksullukla Mucadele Giinu'ne, 

Ordu Milletvekili Rahmi Giiner'in, Karadeniz Bolgesi findik ureticilerinin sorunlanna, 

Edirne Milletvekili Necdet Budak'in, tanmdaki giibre destekleme politikalanna, 

Iliskin gundem disi konu§malanna Tanm ve Kdyisjeri Bakani Mehmet Mehdi Eker cevap 

verdi. 

Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Senato Baskani Kassym-Jomart Tokayev ve Kirgizistan 
Cumhuriyeti Millet Meclisi Ba§kani Aytibay Tagaev'in davetlerine icabet edecek olan Turkiye 
Biiyiik Millet Meclisi Baskani Koksal Toptan'in, beraberindeki Parlamento heyetini olusturmak 
uzere siyasi parti gruplannca bildirilen isimlere iliskin Baskanhk tezkeresi Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Bazi milletvekillerine belirtilen sebep ve surelerle izin verilmesine iliskin Baskanhk tezkeresi 
kabul edildi. 

298 sira sayih Kanun Tasansi'nin giindemin "Kanun Tasari ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diger Isler" kisminin 2'nci sirasina, 88, 19, 21, 67, 22, 40, 23, 78, 80, 82, 242, 70, 62, 73, 
135, 87, 136, 134, 227 ve 271 sira sayih uluslararasi anla§malara iliskin kanun tasanlarimn ise ayni 
kismm 12 ila 31 'inci siralanna alinmasina ve diger kanun tasan ve tekliflerinin sirasimn buna gore 
teselsul ettirilmesine; Genel Kurulun 30/10/2008 Per§embe giinii 13.00-24.00 saatleri arasinda 
cahsmasina iliskin Danisma Kurulu onerisi, yapilan gdrusmelerden sonra kabul edildi. 

Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in; Ticari Taksilerde, Taksi Dolmu§ ve Dolmuslarda 
Yenileme Yapilmasi ve/veya Araglann Bir Kereye Mahsus Olarak Degistirilmesi Sirasinda Arac 
Sahiplerinden OTV ve KDV Alinmamasina Dair Kanun Teklifi'nin (2/202), ic Tuzuk'iin 37'nci 
maddesine gore dogrudan gundeme alinmasina iliskin onergesi, yapilan goriismelerden sonra, 
kabul edilmedi. 

istanbul Milletvekili Cetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, Kars Milletvekili Gurcan Dagdas ve 
23 Milletvekilinin, istanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardimci ve 26 Milletvekilinin ve istanbul 
Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, Gemi insa Sanayisindeki I§ Guvenligi ve Cah§ma 
Sartlari Sorunlannin Arastinlarak Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Anayasanin 
98'inci, igtiiziigun 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) 
uzerindeki goriismeler tamamlandi. 

Bursa Milletvekili ismet Buyiikataman ve 29 Milletvekilinin, Aydin Milletvekili Ahmet Erturk 
ve 20 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 19 Milletvekilinin, Bahkesir Milletvekili 
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A. Edip Ugur ve 23 Milletvekilinin ve Mugla Milletvekili Gurol Ergin ve 24 Milletvekilinin, Zeytin 
ve Zeytinyagi ile Diger Bitkisel Yaglann Uretiminde ve Ticaretinde Ya§anan Sorunlarin Ara§tinlarak 
Alinmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Anayasanin 98'inci, igtiiziigun 104 ve 105'inci 
Maddeleri Uyannca Bir Meclis Arastirmasi Agilmasina ili§kin Onergeleri ve Meclis Ara§tirmasi 
Komisyonu Raporu (10/27, 34, 37, 40, 102) (S. Sayisi: 296) uzerinde bir siire goriisiildu. 

22 Ekim 2008 Car§amba giinii, alinan karar geregince saat 11.00'de toplanmak iizere, birlesjme 
19.57'de son verildi. 

Nevzat PAKDIL 

Ba§kan Vekili 

Harun TUFEKCI Murat OZKAN 

Konya 

Katip Uye 

Giresun 

Katip Uye 
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No.: 13 
IL- GELEN KAGITLAR 
22 Ekim 2008 Carsamba 

Sozlii Soru Onergeleri 
1.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, emeklilere ikramiye verilip verilmeyecegine iliskin 

Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/1001) (Baskanhga gelis tarihi: 
22/9/2008) 

2.- Gaziantep Milletvekili Ya§ar Agyuz'un, TKJ'nin yardim komurii satisina ve komiir fiyatlanna 
ili§kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/1002) (Baskanhga gelis tarihi: 
24/9/2008) 

3.- Tokat Milletvekili Re§at Dogru'nun, kadro alamayan gegici isgilere iliskin Devlet Bakanindan 
(Murat Basesgioglu) sozlu soru onergesi (6/1003) (Baskanhga gelis tarihi: 25/9/2008) 

4.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, bir kasaba yolunun bakimina iliskin Igisleri Bakanindan 
sozlu soru onergesi (6/1004) (Baskanhga gelis tarihi: 25/9/2008) 

Yazih Soru Onergeleri 
1.- Izmir Milletvekili Canan Antman'in, Milli Saraylar bunyesindeki bir restoranda icki servisi 

konusundaki soru onergesine verilen cevaba iliskin Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskamndan 
yazih soru onergesi (7/5121) (Baskanhga gelis tarihi: 16/7/2008) 

2.- Izmir Milletvekili Canan Antman'in, Milli Saraylar bunyesindeki bir restoranda igki servisi 
konusundaki soru onergesine verilen cevaba ilskin Turkiye Buyuk Millet Meclisi Ba§kanindan 
yazih soru onergesi (7/5122) (Baskanhga gelis tarihi: 11/9/2008) 

3.- Bahkesir Milletvekili Ergun Aydogan'in, Almanya'daki bir demekle ilgili dava gergevesindeki 
gelismelere iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/5123) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

4.- Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat'in, RTUK Baskani hakkindaki iddialara iliskin 
Basbakandan yazih soru onergesi (7/5124) (Baskanhga geli§ tarihi: 22/9/2008) 

5.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzagebi'nin, bir dernegin denetimine iliskin Basbakandan 
yazih soru onergesi (7/5125) (Ba§kanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Almanya'daki bir demekle ilgili davanin takibine iliskin 
Basbakandan yazih soru onergesi (7/5126) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

7.- Izmir Milletvekili Oktay Vural'in, Almanya'daki bir demekle ilgili dava konusunda goriisme 
yaptigi iddialanna iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/5127) (Baskanhga gelis tarihi: 
23/9/2008) 

8.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, bazi esnafm saldinya ugramasina iliskin Basbakandan 
yazih soru onergesi (7/5128) (Baskanhga gelis tarihi: 24/9/2008) 

9.- Bahkesir Milletvekili Ergun Aydogan'in, Ceyhan'a rafineri kurulmasi ile ilgili iddialara iliskin 
Basbakandan yazih soru onergesi (7/5129) (Baskanhga gelis tarihi: 24/9/2008) 

10.- Izmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Ergenekon Somsturmasinda gizlilik ilkesinin ihlaline 
iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/5130) (Baskanhga gelis tarihi: 24/9/2008) 

11.- Adiyaman Milletvekili Sevket Kose'nin, Adiyaman'da yesil karthlara yapilan nakdi yardima 
iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/5131) (Baskanhga gelis tarihi: 24/9/2008) . 
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12.- istanbul Milletvekili Siileyman Yagiz'in, Cumhurbaskamnin katildigi bir etkinlige iliskin 
Basbakandan yazih soru onergesi (7/5132) (Baskanhga gelis tarihi: 24/9/2008) 

13.- Bursa Milletvekili Abdullah Ozer'in, gida bankacihgi yiiriiten dernek ve vakiflara iliskin 
Basbakandan yazih soru onergesi (7/5133) (Baskanhga gelis tarihi: 25/9/2008) 

14.- istanbul Milletvekili Siileyman Yagiz'in, bazi kamu kuruluslanmn sponsorluklanna ve 
reklamlarina iliskin Basbakandan yazih som onergesi (7/5134) (Baskanhga gelis tarihi: 26/9/2008) 

15.- izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, adrese dayali konut kayit sisteminin yaratacagi sorunlara 
iliskin Basbakandan yazih soru onergesi (7/5135) (Baskanhga gelis tarihi: 26/9/2008) 

16.- izmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Ergenekon Sorusturmasinda basina bilgi sizdinlmasina 
iliskin Basbakandan yazih som onergesi (7/5136) (Baskanhga gelis tarihi: 26/9/2008) 

17.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, istanbul Biiyiiksehir Belediyesi biinyesindeki bazi 
yolsuzluk dosyalanyla ilgili islemlere iliskin Basbakandan yazih som onergesi (7/5137) (Baskanhga 
gelis tarihi: 26/9/2008) 

18.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, dinleme konusunda verilen bilgilere iliskin Basbakandan 
yazih som onergesi (7/5138) (Baskanhga gelis tarihi: 26/9/2008) 

19.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Ozkan'in, memurlara yapilan ek odemelere iliskin 
Basbakandan yazih som onergesi (7/5139) (Baskanhga gelis tarihi: 26/9/2008) 

20.- izmir Milletvekili Oktay Vural'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili davada yardim talebinin 
karsilanmasma iliskin Adalet Bakanindan yazih som onergesi (7/5140) (Baskanhga gelis tarihi: 
22/9/2008) 

21.- izmir Milletvekili Oktay Vural'in, Basbakanin bir yargi karanna tepkisine ve bir hakim 
hakkinda dava agilmasina iliskin Adalet Bakanindan yazih som onergesi (7/5141) (Baskanhga gelis 
tarihi: 24/9/2008) 

22.- izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Ankara Cumhuriyet Bassavcisinin bir sorusturma hakkinda 
bilgi vermesine iliskin Adalet Bakanindan yazih som onergesi (7/5142) (Baskanhga gelis tarihi: 
25/9/2008) 

23.- Ankara Milletvekili Hakki Suha Okay'in, kurumlann ileti§imi izleme yetkilerinin sinir-
landinlmasina iliskin Adalet Bakanindan yazih som onergesi (7/5143) (Baskanhga gelis tarihi: 
26/9/2008) 

24.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'in, mevsimlik isgilerin somnlanna iliskin Cahsma ve Sosyal 
Giivenlik Bakanindan yazih som onergesi (7/5144) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

25.- Sirnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in, bir sirkette isten gikanlan bazi isgilere iliskin 
Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanindan yazih som onergesi (7/5145) (Baskanhga gelis tarihi: 
25/9/2008) 

26.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat'taki eczacilann regete islemlerine iliskin Cahsma 
ve Sosyal Giivenlik Bakanindan yazih som onergesi (7/5146) (Baskanhga gelis tarihi: 25/9/2008) 

27.- izmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Kozak Yaylasindaki altin madenciligi faaliyet
lerine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan yazih som onergesi (7/5147) (Baskanhga gelis tarihi: 
22/9/2008) 
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28.- Izmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Camlik Baraji Projesine ve Asagi Gediz 
Havzasindaki sulama suyu ihtiyacina iliskin Gevre ve Orman Bakanindan yazih soru onergesi 
(7/5148) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

29.- Adiyaman Milletvekili §evket Kose'nin, Gevre Kanunu uyannca verilen para cezalanna 
iliskin Gevre ve Orman Bakanindan yazih soru onergesi (7/5149) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

30.- Izmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bir derenin lslahina iliskin Gevre ve Orman Ba
kanindan yazih soru onergesi (7/5150) (Baskanhga gelis tarihi: 23/9/2008) 

31.- istanbul Milletvekili Ay§e Jale Agirbas'in, anit agaglann ve istanbul'daki su havzalannin 
korunmasina iliskin Gevre ve Orman Bakanindan yazih soru onergesi (7/5151) (Baskanhga gelis tarihi: 
25/9/2008) 

32.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzacebi'nin, bankacilik izinlerine iliskin Devlet Bakani ve 
Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) yazih soru onergesi (7/5152) (Baskanhga gelis tarihi: 
22/9/2008) 

33.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzagebi'nin, SPK'mn bir denetleme raporunu isjeme 
almamasina iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) yazih soru onergesi 
(7/5153) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

34.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, tarihi bir camiye lojman yapimina iliskin Devlet 
Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Hayati Yazici) yazih soru onergesi (7/5154) (Baskanhga gelis 
tarihi: 25/9/2008) 

35.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, bir cami restorasyonuna iliskin Devlet Bakani ve 
Basbakan Yardimcisindan (Hayati Yazici) yazih soru onergesi (7/5155) (Baskanhga gelis tarihi: 
25/9/2008) 

36.- Izmir Milletvekili Oktay Vural'in, Almanya'daki bir demekle ilgili davada yardim talebinin 
karsjlanmasina iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5156) (Baskanhga gelis tarihi: 
22/9/2008) 

37.- Kars Milletvekili Gurcan Dagdas'in, Sankamis ilgesindeki bazi koylerin yol sorununa ve 
su baskini riskine iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5157) (Baskanhga gelis tarihi: 
22/9/2008) 

38.- Isparta Milletvekili Suleyman Nevzat Korkmaz'in, tasarruf sahiplerini magdur eden 
holdinglere iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5158) (Ba§kanhga gelis tarihi: 
22/9/2008) 

39.- Izmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, terorle mucadelede yasa degisikligi taleplerine 
iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5159) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

40.- Bursa Milletvekili Abdullah Ozer'in, Bursa'daki servis plakasi tahdidine iliskin igisleri 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/5160) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

41.- izmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Aliaga Belediyesiyle ilgili iddialara iliskin igisleri 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/5161) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

42.- istanbul Milletvekili Mustafa Ozyurek'in, Almanya'daki bir demekle ilgili somsturmaya 
yardim edilmedigi iddiasina iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5162) (Baskanhga 
gelis tarihi: 22/9/2008) 
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43.- istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, istanbul'daki basibos hayvanlara yonelik onlemlere 
iliskin icisleri Bakanindan yazili soru onergesi (7/5163) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

44.- Kars Milletvekili Gurcan Dagdas'in, Selim ilcesindeki bazi koylerin yol sorununa ve su 
baskini riskine iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5164) (Baskanhga gelis tarihi: 
23/9/2008) 

45.- Kars Milletvekili Gurcan Dagdas'in, Susuz ilcesindeki bazi koylerin yol sorununa ve su 
baskini riskine iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5165) (Baskanhga gelis tarihi: 
23/9/2008) 

46.- istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Zeytinburnu'ndaki patlamanin sorusturmasina 
iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5166) (Baskanhga gelis tarihi: 24/9/2008) 

47.- Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Giirpinar'daki bazi koylerin gesitli sorunlanna iliskin igisleri 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/5167) (Baskanhga gelis tarihi: 25/9/2008) 

48.- Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Baskale'de yasanan sel felaketine iliskin igisleri Bakanindan 
yazih soru onergesi (7/5168) (Baskanhga gelis tarihi: 25/9/2008) 

49.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, istanbul'daki bir yesil alana yonelik olarak TOKi'nin 
imar plani hazirlattigi iddiasina iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5169) (Baskanhga 
gelis tarihi: 25/9/2008) 

50.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, belediyelerin imar plani degisikliklerine iliskin 
igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5170) (Baskanhga gelis tarihi: 26/9/2008) 

51.- istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, Silivri Belediye Baskani hakkinda sorustunna izni 
verilmemesine iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5171) (Baskanhga gelis tarihi: 
26/9/2008) 

52.- Bahkesir Milletvekili Ergiin Aydogan'in, bir isgi eyleminin yerine mudahale edilmesine 
iliskin igisleri Bakanindan yazih soru onergesi (7/5172) (Baskanhga gelis tarihi: 26/9/2008) 

53.- Aydin Milletvekili Ozlem Cergioglu'nun, Kusadasi'nda turistlerin esnaftan uzak tutulmasina 
iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan yazih soru onergesi (7/5173) (Baskanhga gelis tarihi: 24/9/2008) 

54.- istanbul Milletvekili Ayse Jale Agirbas'in, anitsal agaglann korunmasina iliskin Kultur ve 
Turizm Bakanindan yazih soru onergesi (7/5174) (Baskanhga gelis tarihi: 25/9/2008) 

55.- izmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, meslek yuksekokullanmn yeniden yapilandinl-
masina iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih som onergesi (7/5175) (Baskanhga gelis tarihi: 
22/9/2008) 

56.- Mersin Milletvekili isa Gok'iin, ogrenci yurtlanmn denetimine iliskin Milli Egitim Baka
nindan yazih som onergesi (7/5176) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

57.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, yuksek ogrenimdeki yurt ihtiyacina iliskin Milli Egitim 
Bakanindan yazih som onergesi (7/5177) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

58.- istanbul Milletvekili Ayse Jale Agirbas'in, istanbul'un bir mahallesindeki okul ihtiyacina 
iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih som onergesi (7/5178) (Baskanhga gelis tarihi: 26/9/2008) 

59.- istanbul Milletvekili Hasan Macit'in, ogretmen atamalanna ve yonetim kadrolarma iliskin 
Milli Egitim Bakanindan yazih som onergesi (7/5179) (Baskanhga gelis tarihi: 26/9/2008) 
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60.- Ardahan Milletvekili Ensar Ogut'un, Ardahan'daki ogretmen acigina ve bazi gahsmalara 
iliskin Milli Egitim Bakanindan yazih soru onergesi (7/5180) (Baskanhga gelis tarihi: 26/9/2008) 

61.- Izmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bir hastanedeki bebek olumlerine iliskin Saghk 
Bakanindan yazdi soru onergesi (7/5181) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

62.- Izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hastanelerdeki enfeksiyon kaynakli oliimlere iliskin Saglik 
Bakanindan yazih soru onergesi (7/5182) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

63.- Mugla Milletvekili Ali Arslan'm, hastanelerdeki bebek olumlerine iliskin Saglik Bakanindan 
yazih soru onergesi (7/5183) (Baskanhga gelis tarihi: 24/9/2008) 

64.- Aydin Milletvekili Ozlem Cercioglu'nun, Ku§adasi'ndaki saghk hizmetlerinin gelistirilmesine 
iliskin Saghk Bakanindan yazih soru onergesi (7/5184) (Baskanhga gelis tarihi: 24/9/2008) 

65.- Izmir Milletvekili Selcuk Ayhan'in, hastanelerdeki bebek olumlerine iliskin Saghk Bakanindan 
yazih soru onergesi (7/5185) (Baskanhga gelis tarihi: 24/9/2008) 

66.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, esnaf ve sanatkara verilen isletme destek kredisine 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan yazih soru onergesi (7/5186) (Baskanhga gelis tarihi: 22/9/2008) 

67.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin §emdinli'de sel magduriyetinin giderilmesine iliskin 
Bayindirhk ve Iskan Bakanindan yazih soru onergesi (7/5187) (Baskanhga gelis tarihi: 24/9/2008) 

68.- Kars Milletvekili Gurcan Dagdas'in, Denizcilik Mustesarhgmdaki gorevlendirmelere iliskin 
Ulastirma Bakanindan yazih soru onergesi (7/5188) (Baskanhga gelis tarihi: 25/9/2008) 

69.- Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan'in, dul, yetim, vazife ve harp malulu ayhklan arasindaki 
farka iliskin Milli Savunma Bakanindan yazih soru onergesi (7/5189) (Baskanhga gelis tarihi: 
25/9/2008) 

70.- Mersin Milletvekili isa Gok'un, Kuran kurslarma iliskin Devlet Bakanindan (Mustafa Said 
Yazicioglu) yazih soru onergesi (7/5190) (Baskanhga gelis tarihi: 25/9/2008) 

71.- Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat'in, nukleer atik yonetimine iliskin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanindan yazih soru onergesi (7/5191) (Baskanhga gelis tarihi: 25/9/2008) 

72.- Van Milletvekili Ozdal Ucer'in, bir cinayetin ve bazi faaliyetlerin sorusturulmasma iliskin 
Adalet Bakanindan yazih soru onergesi (7/5192) (Baskanhga gelis tarihi: 24/9/2008) 
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22 Ekim 2008 Carsamba 
BiRINCi OTURUM 
Acilma Saati: 11.00 

BASKAN: Baskan Vekili Nevzat PAKDIL 
KATIP UYELER: Yasar TUZUN (Bilecik), Murat OZKAN (Giresun) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin 9'uncu Birle§imini aciyorum. 
Toplanti yeter sayisi vardir, gdriismelere ba§liyoruz. 
KAMER GENC (Tunceli) - Saym Balkan, toplanti sayisi yok. Burada 50 kisi yok. Bos sandal-

yeleri adam mi goriiyorsunuz? 
BASKAN - Gundeme gecmeden once iic sayin milletvekiline gundem disi soz verecegim. 
Konusma siireleri beser dakikadir. Hukumet bu konu§malara cevap verebilir. Hiikumetin cevap 

suresi yirmi dakikadir. 
KAMER GENC (Tunceli) - Sayin Baskan, ben tutumunuz hakkinda soz istiyorum efendim. 
BASKAN - Sayin Alim Isik, burada misiniz efendim? 
KAMER GENC (Tunceli) - Efendim, tutumunuz hakkinda soz istiyorum Saym Baskan. Ben 

milletvekiliyim burada. 
BASKAN - Giindem disi ilk soz, KOBI'lere ve i§letmelere yonelik olarak uygulamaya konan 

"Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Cerceve Programi"nin Tiirkiye igin onemi ve yapilmasi gerekenler 
hususunda soz isteyen Kutahya Milletvekili Alim Isik'a aittir. 

Sayin Isik, buyurun efendim. 
KAMER GENC (Tunceli) - Ben milletvekiliyim, benimle konusmak zorundasiniz. 
BASKAN - Konustum ben sizinle. 
KAMER GENC (Tunceli) - Diyorum ki tutumunuz hakkinda soz istiyorum. Burada 50 kisi yok-

ken 184 kisi goriiyorsunuz! Boyle tarafli Meclis yonetilir mi? 
MEHMET CERCI (Manisa) - Bela mism bu Meclisin ba§ina sabah sabah! Aksamdan mi kal-

din nedir? 
BASKAN - Sayin Alim I§ik, buyurun efendim. 
KAMER GENC (Tunceli) - O kiirsiiye hig yakismiyorsunuz! 
BASKAN - Sayin Isik, buyurun. (MHP siralanndan alkislar) 

III.- GUNDEM DISI KONUSMALAR 
A) MiLLETVEKiLLERlNIN GUNDEM DISI KONUSMALARI 
1.- Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, KOBVlerin durumu ve Avrupa Birliginin 2007-2013 yil

lan igin uygulamaya koydugu Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Cergeve Programi, Girisimcilik ve Ye
nilik Ozellik Programi 'na Turkiye Cumhuriyeti 'nin katilimina iliskin gundem disi konusmasi 

ALIM ISIK (Kutahya) - Sayin Balkan, gok degerli milletvekilleri; KOBI'lerimizin durumu ve 
Avrupa Birliginin 2007-2013 yillan igin uygulamaya koydugu Ingilizce kisaltmasiyla kisaca "OP" 
olarak bilinen Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Cergeve Programi, Girisimcilik ve Yenilik Ozel Prog-
rami'na Turkiye Cumhuriyeti'nin katilimina iliskin gahsmalarla ilgili gundem disj soz almi§ bulun-
maktayim. Bu vesileyle yiice Meclisin siz degerli iiyelerini ve televizyonlan basinda bizleri izleyen 
degerli vatandaslanmizi saygilanmla selamlanm. 

Hepimizin de bildigi gibi, kisaca KOBI olarak ifade edilen kiigiik ve orta buyukliikteki islet
meler degi§ik kaynaklara gore farkh tanimlamalara sahip olmakla birlikte, ulkemizde 50 isgiye kadar 
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cahsani bulunan imalat isletmeleri kiigiik, 50-250 isgi arasinda gah§am bulunanlar da orta buyiik-
lukteki isletme kapsaminda degerlendirilmektedir. Avrupa Birligi Komisyonuna gore ise istihdamla 
ilgili bu degerlere ek olarak yilhk sati§ cirosunun kiiguk isjetmelerde en fazla 7 milyon avro, orta bu-
yuklukteki isjetmelerde de en fazla 40 milyon avro olma §arti aranmaktadir. 

KOBITer gelismi§ ve gelismekte olan turn ekonomilerde oldugu gibi ulkemiz ekonomisi iginde 
de gok onemli bir yere sahiptir. Ulkemizde faaliyet gosteren isletmelerin yaklasik yuzde 99'unun 
KOBI'lerden olustugu, istihdama yaklasik ugte 2, gayrisafi milli hasilaya da yakla§ik 1/3 oraninda 
KOBI'lerin katki yaptigi bilinmektedir. Ulkemiz igin bu denli oneme sahip olan, birgok ilimizde 
ozellikle son donemde ekonomik krizin etkilerini en derin sekilde hisseden ve ya§ayan bu isletme-
lerimizin ayakta kalmasinin ve yiiz yiize olduklan sorunlann gdziilmesinin onemi hepimizce yakin-
dan bilinmektedir. 

KOBI'lerin birgok avantajmm yaninda 6z sermayelerinin yetersizligi, kiiguk ve daginik yapilan 
nedeniyle verimliliklerinin diistikliigu, teknik bilgi ve teknolojik duzeylerinin yetersizligi ve benzeri 
gibi onemli dezavantajlan da soz konusudur. Ayrica, KOBI'lerimiz, mevzuat bilgilerinde yetersiz
lik, kredi temininde zorlanma, devlet tesvikleri ve desteklemelerinden yeterince yararlanamama, ka
lifiye eleman bulamama, dogru sektdrlere yonelememe, vergiler ile SSK ve BAG-KUR primlerinden 
kaginmak igin kayit disi galisma ve benzeri gibi onemli giincel sorunlan da yasamaktadirlar. 

KOBI'lerin karsi kar§iya kaldigi ve siralamaya gah§tigim bu ve benzeri dezavantaj ve sorunla
nn giderilmesi igin cumhuriyet hukumetleri degisjk zamanlarda degisik yasal tedbirler almi§tir. Ni
tekim, Sanayi ve Ticaret Bakanhgimizin son donemde imalatgi ve ihracat yapan KOBFlerimize 
sundugu sifir faizli can suyu kredileri bu duzenlemelerin en son ornekleridir ancak bu tedbirler de 
kiiguk sanayici ve esnafimizin sorunlarinin gozumiinde yetersiz kalmaktadir. 

Turkiye Ekim 2002'de Avrupa Komisyonuyla gok yilhk program mutabakat zaptini imzalami§, 
Ocak 2003'ten itibaren de Avrupa Birligi dordiincii gok yilhk programma katilarak KOBI'lerin re
kabet giiciiniin artinlmasi ve yeniliklerin veya inovasyonun desteklenmesi konulannda onemli adim
lar atmistir. 

Avrupa Parlamentosu 1 Haziran 2006 tarihinde Toplulugun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Prog
rami'na iliskin komisyon dnerisini onaylamistir. 2007-2013 yillan arasinda uygulanacak bu prog
ram kapsaminda 350 bin dolayinda KOBI'ye yenilik ve buyiimeye yonelik olarak yaptiklari turn 
yatmmlar igin toplam 3,6 milyar avro destek verilmesi ongoriilmektedir. Ug alt bile§eni bulunan ve 
toplam 3,6 milyar avroluk butgeye sahip bu programin birinci alt bile§enini 2,17 milyar avro butgeli 
Girisimcilik ve Yenilik Ozel Programi olusturmaktadir. Programin ulkemizdeki koordinasyonunu 
Sanayi ve Ticaret Bakanhgi yuriitmektedir. Turkiye, Disi§leri Bakanhgi nezdinde Rekabet Edebilir
lik ve Yenilik Cergeve Programi'nin Giri§imcilik ve Yenilik Ozel Programi'na katilim igin 1 Ocak 
2007 tarihinden itibaren gegerli olacak mutabakat zaptini da 12 §ubat 2008 tarihinde Briiksel'de im-
zalami§tir. Ancak bu zaptin yururluge girebilmesi igin bu konuda hazirlanan ve Turkiye Buyiik Mil
let Meclisi gundeminin "Kanun Tasan ve Teklifleri" boliimuniin 154'iincii sirasinda -diinkii giindem 
itibanyla soyliiyorum- bugunku giindem itibanyla da 31 'inci sirasinda bekleyen 271 sira sayisiyla yer 
almis Kanun Tasansi'm acilen yasala§tirmasi gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BA§KAN - Sayin Isik, konu§manizi tamamlayiniz. 
Buyurun efendim. 
ALIM I$IK (Devamla) - Ug ba§hk altinda agilan CIP programinin birinci bile§eni ile ilgili ola

rak ulkemizde toplam 12 milyon avro butgeli yedi farkh proje sunulmus v e turn projeler Avrupa Ko-
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misyonu tarafindan destek almaya hak kazanmistir. Ancak bunlann yiirurliige girebilmesi bu tasan
nin yasalasmasiyla mumkiin olacaktir. Eger, bu yil icerisinde bu tasari gerceklesmez ise birinci bile-
sende yaklasjk 1,6 milyon avro, programin tamaminda ise 5,8 milyon avro kadar ulkemizin kaybi 
olacaktir. Bu konuda gerek Ege Bolgesi milletvekillerini bilgilendiren AK PARTI Denizli Milletve
kili Sayin Mehmet Yiiksel'e gerekse Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanligi nezdinde giri?imde 
bulunan Ege Universitesi Rektorii Sayin Prof. Dr. Ulkii Bayindir'a ve projeleri hazirlayan tiim bilim 
adamlanmiza huzurunuzda tesekkur ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
ALIM ISIK (Devamla) - Son ciimlem Sayin Ba§kan. Cok te§ekkiir ederim. 
Aynca, Milliyetgi Hareket Partisi Grubu milletvekilleri tarafindan verilmi§ olan (2/61) esas no.lu 

senetlerin protesto edilmesi, kar§ihksiz cekler ve kredi karti ve banka kredileri borcu nedeniyle mali 
sicilleri bozulan gergek ve tuzel kisjlerin mali sicillerinin silinmesine dair kanun teklifimizin -§u anda 
komisyonda beklemekte bu teklif- bir an once yasala§arak KOBI'lerin ve kiigiik esnafin sorunlari
nin gdziimiine katkilannizi bekliyor, saygilanmizi sunuyorum. (MHP ve CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Isik. 
Gundem di§i ikinci soz, buyiik Tiirk sairi Fazil Hiisnii Daglarca'nin vefati dolayisiyla soz iste

yen istanbul Milletvekili Necat Birinci'ye aittir. 
Sayin Birinci, buyurun efendim. (AK PARTi siralanndan alkislar) 
2- Istanbul Milletvekili Necat Birinci 'nin, Fazil Hiisnii Daglarca 'nin vefatina iliskin giindem disi 

konusmasi 
NECAT BiRiNCi (istanbul) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Yunus Emre, bir ilahisinde: 
"Geldi gegti omriim benim, 
Sol yel esip gegmis gibi. 
Hele bana soyle geldi, 
Sol goz yumup agmi§ gibi." 
Gegen hafta bugun Hakk'a yuriiyen, iki gun once de ebedi yolculuguna ugurladigimiz, Turkge

nin ve Turklugun soz ustasi, §iir atasi Fazil Hiisnii Daglarca uzerine soz almis bulunuyorum. Hepi
nizi sevgi ve saygiyla selamlanm. 

Daglarca da Yunus Emre'nin soyledigi gibi "Geldi gegti omriim benim/ Sol yel esip gegmis 
gibi." diyordu ama o, siirini Turkgenin en giizel yapisiyla dolduruyordu. Tiirkgeyi ses bayragimiz du-
rumuna getiren, eserlerini bu bilingle veren Daglarca'nin oliimii basinimizda gok yer almadi ancak 
gazetelerimizin birinci sayfasinda birkag santimetrekarelik yer bulabildi kendisine. Bu, onun olu-
miiniin pek umursanmadigi anlamina gelmemelidir. Turkgenin ve Turkiye'nin giindemi o kadar baska 
seylerle me§guldu ki Fazil Hiisnii Daglarca bu arada sessiz sedasiz yuriidii de demeyecegim giinkii 
biliyoruz ki bundan sonraki gunlerde, haftalarda, aylarda Fazil Hiisnii Daglarca gok derin gahsma-
lara, yuksek lisanslara, doktoralara konu olacaktir ki 90'h yillarda bunlardan birisini yaptiran bir 
hoca olarak bunu temenni ediyorum ve istiyorum. 

Sayin Baskan, saygideger milletvekilleri; Daglarca, ona, onun verdigi dil ve diinyaya gok ihti
yag duyulan bir anda kendi eserini verdi. Milli Mucadele yillannda yuksek bir ruh ve idealle mey
dana getirilen edebiyatin arkasindan 1923'ten sonra degisik goriisjer ve ozellikle materyalist edebiyat 
Tiirk shr hayatina hakim olmus durumda idi. Behzat Lav'in, Nazim Hikmet'in, Emin Recep'in siir-
leriyle, katilasan, sivilasan Turkge ve Tiirkluk diinyasim ifade edis, Necip Fazil'in ruh diinyasina sa-
pi§la yeni bir yol buldu kendisine. iste 30Tu yillarda, ozellikle 1933 senesinden baslayan ?iir 
hareketiyle Fazil Hiisnii Daglarca onun agtigi yolda Tiirkgeyi ve Tiirkliik ruhunu bir bayrak haline 
getirmesini bildi. 
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BEHIC CELIK (Mersin) - Helal olsun Hocam size! 
NECAT BiRINCi (Devamla) - Ve insam Seyh Galib'in... 
"Ho§ca bak zatina kim ziibde-i alemsin sen 
Merdiim-i dide-i ekvan olan ademsin sen. " 
Yani insam kainatin merkezine yerle§tirdi, maddenin dar hayatindan, kahplasmis diinyasindan 

kurtardi, yuceltti. 
BEHIC CELIK (Mersin) - Ba§bakana da ogret bunlan. 
NECAT BiRINCi (Devamla) - Sizler sadece laf atarsiniz, ruhunuzu zenginlestirin ve dinleyin. 
Bunu kurarken Daglarca siirine neler almadi ki! Onun siirine askerlik hayati yillannda tanidigi 

sonsuz gokyiizii ve babasinin okumalanyla Allah girdi, gokyuziiniin sonsuzlugu girdi, yildizlan top-
ladi getirdi siiriyle. Aski, oliimu anlatti Allah'in verdigi yoldan. Sonra insan, insanlar, kainatin son
suzlugu, gecenin ve maddenin tehlikeleri karsisinda yalniz kalan ve "Korkuyorum annecigim, ellerin 
nerede?" diyen insan girdi. Sonra gocuk, gocuklar, oliimsuz, olumden habersiz, aydinhgin riiyasi, 
hayatin devami gocuklar, gocuklan sanp sarmalayan, kimi zaman yanm, hatta kisa kalan masallar 
girdi. Masallar ve gergek arasinda yukselen daglar, daglar ardinda tuz tasiyan, ekmek tasiyan, hasta 
tasiyan arabalar girdi, Anadolu insani girdi. Sonra bulutlar, havaya gizilen, dunyayi renklendiren bu-
lutlar, ruyalanmizi bigimlendiren bulutlar girdi. Sonra bulutlan karartan geceler, korku dolu, insan
lan ve dunyayi saran geceler ama her biri bir baska dunyayi anlatan geceler girdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Sayin Birinci, konu§mamzi tamamlayimz lutfen. 
NECAT BiRiNCi (Devamla) - Velhasil dusunceler girdi, velhasil Anadolu'ya giris girdi, Al-

parslan girdi, Malazgirt girdi. Arkasindan fetih davullan surlar onunde gorundu, Fatih'in ilk fermani 
girdi ve Canakkale girdi ve Dumlupmar girdi ve Mustafa Kemal girdi ve kagnisiyla Elif girdi, Ko-
cabas girdi ve biitiinuyle Turkluk girdi. 

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Sonra Vakiflar Kanunu'nu gikardimz! 
NECAT BiRINCi (Devamla) - Ahmet Onbasi girdi, Seyit Onbasi girdi ve Fazil Hiisnu Daglarca 

bu zenginlikle Hakk'a yuriidii, Tiirkgeyi ebedi Tiirkliigiin bayragi yaparak. 
Bu duygularla kendisine rahmet diliyor, Tiirkgenin bayragini dalgalandirdigi burgta ebediyen 

onun istedigi, onun gosterdigi, zenginle§en bir dille kalacagim temenni ediyorum. Hepinize saygilar 
sunuyorum. (Alki§lar) 

BASKAN - Te§ekkur ediyorum Saym Birinci. 
Giindem disi uguncu soz, Turkiye'nin Birlesmis Milletler Giivenlik Konseyi gegici iiyeligine 

segilmesi dolayisiyla soz isteyen Karabuk Milletvekili Mehmet Ceylan'a aittir. 
Saym Ceylan, buyurun efendim. (AK PARTi siralanndan alkislar) 
3.- Karabuk Milletvekili Mehmet Ceylan 'in, Turkiye'nin Birlesmis Milletler Guvenlik Konseyi 

gegici uyeligine segilmesine iliskin gundem disi konusmasi 
MEHMET CEYLAN (Karabuk) - Saym Baskan, degerli milletvekili arkadaslanm; Tiirkiye'nin 

Birle§mis Milletler Guvenlik Konseyine gegici iiye segilmesiyle ilgili gundem disi soz almis bulun-
maktayim. Bu vesileyle yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Saym Baskan, degerli arkadaslanm; bilindigi gibi gegen hafta cuma giinu Birlesmis Milletler 
Genel Kurulunda yapilan oylama neticesinde Turkiye iki yilhk bir sureg doneminde Birlesmis Mil
letler Guvenlik Konseyinin gegici uyeligine segilmis bulunmaktadir. Tabii ki kirk yedi yd aradan 
sonra Birlesmis Milletler nezdinde elde edilen bu basan ulke olarak, millet olarak hepimizi sevindir-
mis bulunmaktadir. Her seyden once bu karann ulkemize ve milletimize hayirh olmasini diliyorum. 
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Turkiye, bundan once en son 1961 yihnda Birlesmis Milletler Guvenlik Konseyi uyeligine se-
cilmisti, aradan gegen kirk yedi yil sonra yeniden segilme basansim gdsterdi. Bu segimde ulkemiz, 
Bati Avrupa ve diger ulkeler grubundan Avusturya ve izlanda ile yansti ve 192 iiyeli Birlesmis Mil
letler Genel Kurulunda 151 oy alarak segilmis bulunmaktadir. Ayni grupta Avusturya bizim arka-
mizdan 133 oy alarak 2'nci olarak girmi§, izlanda ise ancak 87 oy alarak elenmis bulunmaktadir. 

Degerli arkadaslanm, Genel Kurulda gegici iiye segilebilmek igin oylann asgari iigte 2'sini yani 
128 civannda bir oy almak gerekmektedir. Degerli arkadaslanm, boylece Turkiye, Birlesmis Mil
letlerin en onemli organi konumunda olan Guvenlik Konseyinde 5 daimi iiye ulkenin dismda, gegici 
uyeleri temsil eden 10 iilkeden biri konumuna yiikselmi§ bulunmaktadir. Birlesmis Milletler Gii
venlik Konseyi uyeligi, son yillarda hemen her alanda yildizi parlayan iilkemizin, uluslararasi ka
muoyu ve di§ diplomasi agisindan onemli bir ba§ansidir. Hig kuskusuz ki bu sonug diinya iilkelerinin 
iilkemize ve devletimize gosterdigi guvenin ve milletimize karsi besledigi dostluk ve sevgi duygu-
larinin bir yansimasidir. Tabii ki diger taraftan, be§ yildir, alti yildir AK PARTi iktidan doneminde 
dis politikada izlemis oldugumuz aktif bir politikanm, risk iistlenen, sorumluluk duygusu tasiyan, 
sadece bolgesinin degil, kendi sorunlarinin degil diinyamn diger bolgelerinin de sorunlanna duyarli 
olan ve gdziimler uretmeye gahsan AK PARTi iktidannin dis politikasimn bir tescilidir, basansidir 
diye dusunmekteyim. (AK PARTi siralanndan alkislar) 

MUHARREM VARLI (Adana) - Once kendi problemlerimizi bir gdzelim de... 
ZEKERiYA AKINCI (Ankara) - Dunyamn hangi sorununu gozdiiniiz ki? Kuzey Irak'i goze-

mediniz! 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Degerli arkada§lanm, bilindigi gibi, Birlesmis Milletler Gii

venlik Kurulu, Birle§mis Milletlerin en onemli organi konumundadir. Guvenlik Konseyi, iiye ulke
ler arasinda guvenlik ve bansi korumakla yukiimlu bulunmaktadir. Birlesmis Milletlerin diger 
organlan sadece tavsiye karan alabilirken Guvenlik Konseyi kararlan turn uye ulkeler agisindan bag-
layicihk tasimaktadir. 

Degerli arkadaslanm, Birlesmis Milletler Guvenlik Konseyi uyeligi Turkiye'ye neler kazandi-
racaktir? Degerli arkadaslar, elbette ki gok seyler kazandiracak. Her seyden once bu iiyelik, uluslararasi 
alanda Turkiye'nin itibanni daha da artiracak, iilkemize prestij ve etkinlik kazandiracaktir, 
Tiirkiye'yi her alanda sozii daha fazla dinlenen ve itibar edilen bir iilke konumuna getirecektir, ku
resel siyasetin onemli bir aktdrii konumuna getirecektir. Elbette ki ulkemizin bu pozisyonu, Avrupa 
Birligi muzakere surecini de olumlu sekilde etkileyecek ve yansiyacaktir. Diger taraftan bu uyelik, 
Turkiye'nin bolgesindeki sorunlan kendi goriisleri ve tercihleri dogrultusunda Birlesmis Milletler 
Guvenlik Konseyine getirmesini saglama imkam verecektir. Kibns ve Irak sorunlarinin kritik done-
meglere girecegi bir ddneme giriyoruz. Kibns ve Irak'in disinda Balkanlar, Kafkasya, Ermenistan, 
terorle mucadele gibi konularda kendi tezlerini dogrudan anlatma ve aktarma firsati yakalayacaktir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Sayin Ceylan, konusmanizi tamamlayiniz. 
Buyurun. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Tamamhyorum Baskamm. 
Degerli arkadaslanm, diger taraftan Tiirkiye tarihi gegmisi ve basanh diplomasi tecriibesiyle 

Birlesmis Milletler Genel Kurulunda daha saghkh, daha adil kararlann ahnmasina elbette ki katkida 
bulunacaktir. 

Degerli arkadaslanm, tabii ki bu sonug, bu basan kendiliginden gelmedi, kendiliginden elde 
edilmedi. Turkiye bu iiyelik igin bes yil once Temmuz 2003 yihnda muracaat etmisti. Ashnda Tiir
kiye 92, 96 ve 2000 yillannda da muracaat etmis ancak gesitli nedenlerle bu uyelik miiracaatini geri 
gekmistir. 
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Degerli arkadaslanm, bes yilhk siire? iginde Birlesmis Milletler Guvenlik Konseyi uyeligine 
secilmesi dolayisiyla ulkemizin basta Sayin Cumhurbaskanimiz, Basbakanimiz, Di§i§leri Bakanimiz 
olmak iizere yogun bir diplomasi atagi yapildi ve sonugta boylesi bir ba§an kazanildi. Bu ba§anda 
emegi gegenlere tesekkiir ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Sayin Ceylan, lutfen... 
Buyurun. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Uyeligin iilkemize, milletimize ve tiim diinyaya hayirh ol-

masini, guvenlik ve esenlik getirmesini diliyor, hepinize saygilar sunuyorum. (AK PARTI siralann
dan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Ceylan. 
Saygideger milletvekilleri, Baskanhgin Genel Kurula sunuslan vardir. 
Turkiye Buyuk Millet Meclisi Baskanligmin Turkiye Buyiik Millet Meclisi ve Sayistaym 2007 

yihna ait dis denetim raporlannm inceleme sonuglanna iliskin tezkeresi vardir. Okutup bilgilerinize 
sunacagim. 

IV.- BASKANLIG1N GENEL KURULA SUNUSLARI 
A) TEZKERELER 
/.- 5018 ile 2919 sayili Kanunlara gore, Turkiye Buyiik Millet Meclisi ve Sayistayin 2007yihna 

iliskin dis denetimlerini yapmak iizere gorevlendirilen komisyon tarafindan hazirlanan dis denetim 
raporlannm inceleme sonuglanna iliskin Baskanlik tezkeresi (3/565) 

20/10/2008 
Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Genel Kuruluna 

5018 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu ile 2919 sayih Tiirkiye Buyiik Millet Mec
lisi Genel Sekreterligi Teskilat Kanununa gore, Turkiye Buyiik Millet Meclisi ve Sayistayin 2007 yi
hna iliskin denetimlerini yapmak iizere gorevlendirilen Komisyon tarafindan hazirlanan Dis Denetim 
Raporlan, Baskanlik Divanimn 10/10/2008 tarihli toplantisinda Ust Yoneticilerin cevaplan da dik
kate alinarak gbrusulmiis ve ekteki inceleme sonuglannin Genel Kurulun bilgisine sunulmasina karar 
verilmistir. 

Bilgilerine sunulur. 
Koksal Toptan 

Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi 
Baskani 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi ve Sayistayin 2007 Yihna iliskin Dis Denetim Raporlannm in
celeme Sonuglan 

1- Tiirkiye Buyiik Millet Meclisinin 2007 yih harcamalanna iliskin Dis Denetim Raporunda; 
biitge ve kesinhesap cetvelleri ile bu cetvellerdeki harcamalann dayanagi olan odeme belgeleri in
celenmis, butgede yeralan kullamlabilir odeneklerle yatinm programmdaki tutarlann uyumlu olup ol
madigi arastirilmis; bu rakamlar, gergeklesen kesinhesap rakamlariyla karsilastirilmak suretiyle 
gergeklesme oranlan ve uygunluk durumlan, programa alinan yatinmlann gergeklestirilip gergek-
lestirilmedigi, mali tablolann giivenilirligi ve dogrulugu ile idarenin gelir, gider ve mallanna iliskin 
mali islemlerin kanunlara ve diger hukuki diizenlemelere uygun olup olmadigi, kamu kaynaklarinm 
etkili, ekonomik ve verimli olarak kullamhp kullanilmadigi hususlan incelenmistir. 

Raporda, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligmin faaliyetlerinde kullanilmak iizere 2007 yih 
Butge Kanunuyla 380.094.306 YTL odenek tahsis edildigi, tahsis edilen odenegin 308.252.988 YTL'lik 
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kisminin kullamldigi, kalan 71.841.318 YTL odenegin iptal edildigi belirtilmistir. Butceye iliskin 
rakamlann kar§ilastinlmasinda; TBMM kesinhesabmda goriilen mal ve hizmet ahmlannin merkezi 
yonetim biitgesiyle uyumlu oldugu, 2007 yih biitcesinde tahsis edilen odenegin 308.252.988 YTL'lik 
kisminin harcandigi, oransal olarak biitcenin %81,1'lik kisminin harcandigi, odenek iistii harcamaya 
gidilmedigi, dengeli biitge politikasinin gdzetildigi, yapilan ihalelerde agikhk ve rekabetin saglandigi, 
tuketime yonelik mal ve hizmet ahmlannda butge odeneginin verimli ve ekonomik sekilde kullaml
digi tespitlerinde bulunulmustur. 

Raporda ayrica, planlanan ve 2007 yih programma alinan yatinmin gergekle§mesi amaciyla biit-
geye konulan odenegin harcanamamasindan dolayi, idari ihtiyacin ertesi yila ertelenmesine yol agil-
digi, stratejik plan hedeflerinin yakalanmasi amaciyla, performansa dayah ilkeli, tutarh, dengeli bir 
butge politikasi uygulanmasi ve odenek ihtiyacinin isabetli bir sekilde tespit edilmesi gerektigi, 4734 
sayih Kanun kapsaminda dogrudan temin yoluyla mal ve hizmet ahmi yapihrken, ahmlarda agikhk 
ve rekabet ortaminin olusturulmasi igin kapsamh fiyat arastirmasi yapilmasi gerektigi, dogrudan 
temin ile yapilan mal ve hizmet ahmlannda limitlere dikkat edilmesi gerektigi gibi gesitli hususlarda 
degerlendirmelerde bulunulmustur. 

Sonug olarak; 
- TBMM Baskanhgi muhasebe birimince, odeme emri belgeleri ve muhasebe islem fisjerine da

yah olarak ilgililerin hesaplanna aktarilan paralar ile banka hesap ozetlerinin mutabik oldugu, ke-
sinhesap cetvellerinde gosterilen gelir-gider rakamlanmn dogru ve denk oldugu, kullanilabilir butge 
odenekleriyle uyumlu bulundugu, odenek iistii harcama yapilmadigi, 

- TBMM Genel Sekreterinin list Yonetici olarak, biitge ile verilen kamu kaynaklannin etkili, 
ekonomik ve verimli bir sekilde kullamlmasini temin edecek mali tedbirlerin ahnmasinda, 5018 sa
yih Kanunda belirtilen mali yonetim ve kontrol sisteminin isjeyisjnin gozetilmesinde, gorev ve so-
rumluluklarin yerine getirilmesinde ustun gayret gosterdigi, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, 
mali hizmetler birim yoneticisi ve gergeklestirme gorevlilerinin mali mevzuatin tatbikinde ve ted
birlerin uygulanmasi yonunde azami gaba sarf ettikleri, idarenin mali faaliyet, karar ve islemlerinin 
Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diger mevzuat gergevesinde yiiriitiildugu sonu-
cuna vanldigi ifade edilmistir. 

Bunlarin disinda, Raporda yer verilen degerlendirmelere iliskin olarak list Yonetici Cevaplan 
Baskanhk Divaninca kabul edilmis olup, tenkit ve tavsiye edilen hususlarda gerekli tedbirlerin ahn
masi onerilmistir. 

2- Sayistay Baskanligimn 2007 yihna iliskin hesaplan ve bunlara iliskin belgeler esas ahnarak 
yapilan incelemeler sonucunda hazirlanan Dis Denetim Raporunda, Butge Kanunuyla 2007 yih igin 
Sayi$tay Baskanhgina 85.125.100,00 YTL odenek tahsis edildigi, tahsis edilen bu odenegin %73,92'si 
olan 62.922.556,00 YTL'nin harcandigi, %26,08'i olan 22.202.544,00 YTL'nin harcanmadigi igin 
iptal edildigi, 2007 yihnda tahsis edilen odenegin bir onceki sene ile kiyaslandiginda %56 oraninda 
arttigi, butge giderlerinde %29,98 oramnda artis oldugu, yih igerisinde %26,08 oraninda tasarruf ya
pildigi belirtilmistir. Biitge Kanunu ile verilen ddeneklerin uygulamasina iliskin olarak; tutarh, den
geli ve etkili bir butge politikasi yuriituldiigii ifade edilerek, tasarruf tedbirlerine onem verilmeye 
devam edilmesi gerektigi degerlendirmesinde bulunulmustur. 

Raporda, Sayistay Baskanligimn 2007 yih harcamalarinin; %69,8'inin personel giderlerine, 
%18,6'simn mal ve hizmet ahm giderlerine, %6'sinin sosyal guvenlik kurumlanna devlet primi gi
derlerine, %06'simn cari transferlere ve %5'inin de sermaye giderlerine yapildigi, biitge giderleri ige
risinde personel harcamalarinin en yuksek oranla birinci sirada yer aldigi, bunu ikinci sirada mal ve 
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hizmet ahm giderlerinin takip ettigi, bir onceki yd ile kiyaslandiginda 2007 yih sermaye giderlerinde 
dikkati geken oranda bir artis oldugu, 2007 yih Butge Kanunu ile Kurumun sermaye giderleri igin 
3.692.000,00 YTL odenek tahsis edildigi, yd iginde yapilan aktarmalarla birlikte toplam odenegin 
4.522.000,00 YTL oldugu, bunun 3.165.000,00 YTL'sinin harcandigi, bir onceki yd ile karsdastinl-
diginda gergekle§en sermaye giderleri kaleminde %2.867,68 oraninda artis oldugu, sermaye gider-
lerindeki bu artisin agirlikli olarak; bilgisayar ahmlan, sosyal tesisler insaati ve arsiv binasi 
yapimindan kaynaklandigi belirtilmistir. 

Raporda ayrica; biitgeden yapilacak odemeler igin duzenlenen odeme emri belgelerine kanitla-
yici belgelerin konulmasi gerektigi, sendika iiyesi personelin iiyelik aidatlanmn odenmesinde har
cama belgelerinde Ba§kanhk onayinin bulunmasi gerektigi, tuketim mal ve malzemeleri ile demirbas 
ahmlannda, muayene ve kabul komisyonlannin olustumlmasi, alinan mallarin istenilen ozelliklere 
sahip olup olmadiginin kontroliinun yapilmasi gerektigi, dogrudan temin ile alinan mal ve hizmet
lerde islerin kisimlara bolunmemesi gerektigi, tuketim malzemeleri ile demirbas ahmlanna iliskin gi-
derlerin odenmesinde odeme emri belgesi igerisine tasinir islem fi§inin konulmasi gerektigi, gegici 
gorevle yurtdisina gorevlendirilen personelin konaklama ucretlerinin odenmesinde Harcirah Kanunu 
ile Bakanlar Kurulu ve Sayistay Temyiz Kurulu Karan dogrultusunda i§lem yapilmasi gerektigi gibi 
cesitli hususlarda degerlendirmelerde bulunulmustur. 

Sonug olarak; 
- Sayistay Baskanligimn odeme emri belgeleri ve muhasebe i§lem fisleriyle tahakkuk ettirilen 

odemelerinin banka hesap ozetleri ile mutabik oldugu, Kesinhesap cetvellerinde gosterilen gelir-
gider rakamlannin dogru ve denk oldugu, kullanilabilir butge ddenekleriyle uyumlu bulundugu, Butge 
ile tahsis edilen odeneklerin Kurumun amag ve planlanmi§ hedefleri dogrultusunda, iyi mali yone
tim ilkelcrine uygun olarak kullanildigi, harcamalarda tasarruf saglandigi, tutarh, dengeli ve etkili bir 
biitge politikasi yiiriitiildiigii, 

- list Yonetici olarak Sayistay Baskanimn; butge ile verilen kamu kaynaklannin etkili, ekono
mik ve verimli bir sekilde kullamlmasini temin edecek tedbirlerin ahnmasinda, mali yonetim ve kont
rol sisteminin isleyisinin gozetilmesinde, 5018 sayih Kanunda belirtilen gorev ve sorumluluklarm 
yerine getirilmesinde ustun gayret gosterdigi, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, mali hizmetler 
birim yoneticisi ve gergeklestirme gorevlilerinin bahsedilen tedbirlerin uygulanmasi yonunde azami 
gaba sarf ettikleri, idarenin mali faaliyet, karar ve isjemlerinin Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Ka
nunu basta olmak iizere ilgili diger mevzuata uygun oldugu sonucuna vanldigi ifade edilmistir. 

Bunlann disinda, Raporda yer verilen degerlendirmelere iliskin olarak Ust Yonetici Cevaplan 
Baskanhk Divanmca kabul edilmis olup, tenkit ve tavsiye edilen hususlarda gerekli tedbirlerin ahn
masi onerilmistir. 

BA$KAN - Bilgilerinize sunulmustur. 
Saygideger milletvekili arkadaslanm, Cevre ve Orman Bakani Saym Veysel Eroglu, gundemin 

sozlii sorular kisminin 4, 15, 19, 26, 38, 42, 100, 197, 242, 276, 290, 322, 323, 324, 337, 390, 400, 
413,442,456,463,464,465 ve 473'uncu siralanndaki sorulan birlikte cevaplandirmak istemisjerdir. 

Sayin Bakamn bu istemini sirasi geldiginde yerine getirecegim. 
Sayin milletvekilleri, gundemin "Ozel Gundemde Yer Alacak Isler" kismina gegiyoruz. 
Bu kisimda yer alan, Bursa Milletvekili ismet Buyiikataman ve 29 milletvekilinin, Aydin Mil

letvekili Ahmet Erturk ve 20 milletvekilinin, Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 19 milletvekilinin, 
Bahkesir Milletvekili A. Edip Ugur ve 23 milletvekilinin ve Mugla Milletvekili Gurol Ergin ve 24 
milletvekilinin onergeleri uzerine, zeytin ve zeytinyagi ile diger bitkisel yaglann uretiminde ve tica-
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retinde yasanan sorunlarin arastirilarak alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla Anaya
sa'mn 98'inci, Ic Tuziik'iin 104 ve 105' inci maddeleri uyannca kurulan (10/27, 34, 37, 40, 102) 
esas numarah Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu uzerindeki genel gdru§meye kaldigimiz yer
den devam edecegiz. 

V . - 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 L R i S L E R 

A) KOMISYONLARDAN GELEN DiGER ISLER 
1.-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 Meclis Arastirmasi Agilmasina Iliskin Oner
geleri ve Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu (10/27, 34, 37, 40, 102) (S. Sayisi: 296) 

BASKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmistir. 
Saygideger milletvekilleri, gundemin "Sozlii Sorular" kismina gegiyoruz. 

V I . - S O Z L U S O R U L A R V E C E V A P L A R I 
1.- Izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu 'nun, Izmir 'deki sanayicilere ucuz elektrik saglan-

masina ve maden firmalanna iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/255) 
BASKAN - Soruyu cevaplandiracak Sayin Bakan? Yok. 
Ertelenmi§tir. 
2.- Mersin Milletvekili Akif Akkus un> sebze ve meyve ihracatindaki ilag kalintisi analizine ilis

kin Devlet Bakani Kiirsad Tiizmen 'den sozlii soru onergesi (6/266) 
BASKAN - Soruyu cevaplandiracak Sayin Bakan? Yok. 
Ertelenmi§tir. 
3.- Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Akseki Kutiiphanesinden Konya 'ya gonderilen yazma 

eserlere iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/292) 
BASKAN - Soruyu cevaplandiracak Sayin Bakan? Yok. 
Ertelenmistir. 
4.- Karaman Milletvekili Hasan Calls 'in, kegiyetistiricilerinin desteklenmesine iliskin Cevre ve 

Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/310) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 
5.- Tokat Milletvekili Resat Dogru 'nun, Giizelce Baraji insaatina iliskin Cevre ve Orman Ba

kanindan sozlii soru onergesi (6/353) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 
6.- Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep'teki hava kirliligine iliskin Cevre ve 

Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/374) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 
7.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, orman kdyliilerinin bazi sorunlanna iliskin Cevre ve 

Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/389) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 
8.- Karaman Milletvekili Hasan Calls 'in, orman yanginlanna iliskin Cevre ve Orman Baka

nindan sozlii soru onergesi (6/407) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 
9.- Igdir Milletvekili Pervin Buldan 'in, Dogu ve Giineydogu Anadolu bolgelerinde yakildigi 

iddia edilen orman alanlanna iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/412) ve 
Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 

10.- Antalya Milletvekili Tayfur Siiner 'in, Diizlergami Yaban Hayatini Gelistirme Sahasi disina 
gikanlan alana iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/494) ve Cevre ve Orman 
Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 
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11.- Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, Aksaray'in su plan ve projesine iliskin Cevre ve 
Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/616) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 

12.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu 'nun, sulama kanallarinin bakimina iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/670) ve Cevre ve Orman Bakani Veysel Erog
lu 'nun cevabi 

13.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, SofDaglarinda agilan tas ocaklarina iliskin Cevre 
ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/713) ve Gevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu'nun 
cevabi 

14.- Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gonen 'de kurulmasi planlanan gimento fab
rikasina iliskin Qevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/728) ve Cevre ve Orman Bakani 
Veysel Eroglu 'nun cevabi 

15.- Bursa Milletvekili Ismet Buyiikataman 'in, Orhaneli 'deki bir mermer ocaginin gevreye et
kisine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/776) ve Qevre ve Orman Bakani 
Veysel Eroglu 'nun cevabi 

16.- Bursa Milletvekili Ismet Buyiikataman 'in, Bursa ve Bilecik'teki bazi koylerin su sorununa 
iliskin Qevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/777) ve Qevre ve Orman Bakani Veysel 
Eroglu 'nun cevabi 

17.- Bahkesir Milletvekili Ergiin Aydogan 'in, Gonen 'de yapilmasi planlanan gimento fabrika
sina iliskin Qevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/778) ve Qevre ve Orman Bakani Vey
sel Eroglu 'nun cevabi 

18.- Karaman Milletvekili Hasan Qahs 'in, muhtemel su sikintisina iliskin Qevre ve Orman Ba
kanindan sozlu soru onergesi (6/797) ve Qevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 

19.- Nigde Milletvekili Mumin Inan 'in, iicretsiz fidan yardimina iliskin Qevre ve Orman Baka
nindan sozlii soru onergesi (6/857) ve Qevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 

20.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, DSI'nin ozel baraj ve golet insaatlarini denetimine 
iliskin Qevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/868) ve Qevre ve Orman Bakani Veysel 
Eroglu 'nun cevabi 

21.- Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Gazipasa'daki bir derenin islahina iliskin Qevre ve 
Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/882) ve Qevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 

22.- Karaman Milletvekili Hasan Qahs m> Mersin 'in Giilnar Ilgesindeki orman yanginina ilis
kin Qevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/911) ve Qevre ve Orman Bakani Veysel Erog
lu 'nun cevabi 

23.- Karaman Milletvekili Hasan Qahs ln> kegilerin ormandan uzaklastirilmasinin sonuglarina 
iliskin Qevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/925) ve Qevre ve Orman Bakani Veysel 
Eroglu 'nun cevabi 

24.-Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu 'nun, bir baraj projesine iliskin Qevre ve Orman 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/933) ve Qevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 

25.-Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu 'nun, bir baraj projesine iliskin Qevre ve Orman 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/934) ve Qevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 

26.-Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu 'nun, bir baraj projesine iliskin Qevre ve Orman 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/935) ve Qevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu 'nun cevabi 

27.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, ozel miilkiyette olduguna karar verilen bir orman 
arazisine iliskin Qevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/943) ve Qevre ve Orman Bakani 
Veysel Eroglu 'nun cevabi 
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BASKAN - Sayin milletvekilleri, Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu'nun, gundemin 
"Sozlu Sorular" kismimn 4,15,19,26, 38,42, 100,197,242,276,290, 322,323, 324, 337, 390,400, 
413,442,456,463,464,465 ve 473'iincii siralanndaki sorulan birlikte cevaplandirma istegi soz ko
nusu olmustur. 

Simdi, bu sorulan sirasiyla okutuyorum: 
Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanligma 

Asagidaki sorularimin Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak yanitlan-
masim arz ederim. 

Hasan Cabs 
Karaman 

Fidanhk sahalara zarar verdigi gerekgesiyle kecilerin ormanlara girisinin yasaklanmasi, kegi ye-
tistiricilerini olumsuz yonde etkilemi§tir. Bu uygulamamn kapsaminin genisletilmesi; etinden, sii-
tiinden ve kihndan yararlandigimiz kegilerin neslinin tukenmesine neden olacaktir. Yalnizca Karaman 
ilimizde 2002 yilinda 95 bin olan kegi sayisi, 2007 yihnda 40 bin rakamlarina dii§erek, azalmi§tir. 

1) Orman kdylerinde yasayan ve kegi yetistiriciligi ile gegimini saglayan giftgilerimize yonelik 
herhangi bir destekleme diisiiniiyor musunuz? Kegi yeti§tiricileri gegimlerini neyle saglayacak? 

2) Kegi neslini korumaya yonelik bir galismaniz var midir? Bu konuda bir gahsma yapmayi dii
siiniiyor musunuz? 

3) Ekilecek ve dikilecek topragi bulunmayan kegi yeti§tiricilerine koyun, sigir gibi kugiik ve 
buyiikbas hayvan destegi yapmayi diisiiniiyor musunuz? 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 
Asagidaki sorumun Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak ce

vaplandinlmasini arz ederim. 
Saygilanmla. 

Re$at Dogru 
Tokat 

Soru: Tokat ili Camhbel kasabasi simrlari igersinde sulama amagh olarak kullanilmak iizere ya
pimina 1996 yihnda baslanan Giizelce Baraji insaatinin fiziki gergeklesme orani nedir, Giizelce Ba
raji insaati ne zaman tamamlanacaktir? 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 
Asagidaki sorularimin Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak 

cevaplandinlmasi konusunda geregini saygilanmla arz ederim. 
Hasan Ozdemir 

Gaziantep 
Biiyuksehirlerin havasimn giderek kirlendigi ve insan saghgina zararh hale geldigi herkes tara

findan bilinmektedir. Gaziantep ise uzmanlann soyledigine gore 1990'lardan beri Turkiye'nin havasi 
en kirli 10 ili arasinda yer almaktadir. Sehrimizde duman kirliligi, gozle goriinur bir hal almistir. Ga-
ziantepli vatandaslanmizdan her gegen giin bu konuda gelen sikayetler artmaktadir. 

Gaziantep'te, kotu yanma sonucu bacalardan atmosfere atilan, is, kurum, ve kill insan saghgina 
ciddi zararlar vermektedir. Bu zarar kisin riizgarsiz ve rutubetli gunlerde daha gok artmaktadir. Kirli 
hava insani yavas yavas zehirleyip omriinii ve gesitli hastahklara karsi direnme giiciinii azaltmaktadir. 

Bu gergevede; 
1) Gaziantep'te hava kirliligi konusunda Bakanhk olarak bir galismaniz var mi? Gaziantep, hava 

kirliliginden ne zaman kurtulacaktir? 
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2) Gaziantep'te dogalgaz gahsmalan ne asamadadir? Konutlar, dogalgaz kullanmaya ne zaman 
baslayacaktir? 

3) Cogu §ehirde oldugu gibi Gaziantep'in de kenar semtlerinde kullamlan komuriin kalitesinin 
du§uk olmasi ve baca temizliklerinin iyi yapilmamasi nedeniyle hava kirliligi daha 90k olmaktadir. 
Bu nedenle, Gaziantep'in kenar semtlerinin dogalgaz verilmesi konusunda bir onceligi olacak mi? 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Ba§kanhgina 
A§agidaki sorularimin Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak yamtlan-

masini arz ederim. 
Hasan Cahs 

Karaman 
Orman koylerine uygulanan orman kadastrosu; bu koylulerimizin yillardir tanm arazisi olarak 

kullandiklan dedelerinin ve babalannin kalma, 119 nesildir kullamlan tanm arazileri ormana elverisli 
olarak kaydedilmistir. Bu uygulama karsisinda; orman koyliilerinin, orman muhafaza memurlan ve 
mahkemelerle karsi karsiya kalmalari onemli bir problem haline gelmistir. 

Orman koyliilerinin yakacak ihtiyaci konusunda da orman muhafaza memurlan ile koyliiler ara
sinda sik sikintilar yasanmaktadir. Ulkemizin gelecegi agisindan orman koyluleri de ormanlarimiz da 
ihmal edilmeyecek kadar kiymetlidir. 

1) Orman koylerinin orman kadastrosu uygulamalanndan dogan magduriyetlerini giderecek ne 
gibi gahsmalar yapilmaktadir? 

2) Orman koylusiinun yakacak odun ihtiyacini karsilamak igin bir gahsma yapmayi diisiiniiyor 
musunuz? 

3) Orman kdylerinde yasayan koylulerimizin, orman dostu insanlar olarak kalmalari, gegimini 
kdyiinii terk etmeden ve hayat standartlanni iyilestirerek saglayabilmeleri konusunda ne gibi alter
natif projeleriniz vardir? 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 
Asagidaki sorularimin Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak yanitlan-

masini arz ederim. 
Hasan Cahs 

Karaman 
Orman yanginlan, yesilim ormanlarimizin kiil olup yok olmasina neden olmaktadir. Tiim diin

yada oldugu gibi ulkemizde de, orman yanginlanna kisa siirede miidahalede yangin sondiirme ugak
lari biiyiik onem tasimaktadir. 

1) Orman Bakanhgi'na ait yangin sondiirme ugagi var midir? Varsa kag adet yangin sondiirme 
ugagi vardir? 

2) Son bes yilda, ormanlanmizda kag yangin meydana gelmistir? Bu yanginlar esnasmda kag 
hektarhk ormanlik alan yok olmustur? Bu yanginlarda yangin sondiirme ugagi kullanilmis midir? 

3) Orman yanginlanna mudahale konusunda yangin sbndurme ugagi kiralanmakta midir? Son 
bes yilda kag defa yangin sbndurme ugagi kiralanmistir? Bu ugaklar hangi firmalardan ne sekilde ki-
ralanmistir? Bu firmalara toplam kag para odeme yapilmistir? 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 
Asagidaki sorulanmin Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu tarafindan Anayasa'mn 98. 

TBMM igtuziigu'niin 96. maddeleri geregince sozlu olarak cevaplandinlmasini saygilanmla arz ederim. 
Pervin Buldan 

Igdir 
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1) Guvenlik gerekcesiyle dogu ve guneydogu Anadolu bolgelerimizde bugune kadar ka? hek
tar orman yakilmishr? 

2) Yakdan ormanlann yerine bakanligimz tarafindan agaglandirma yapilmis midir? 
3) Agaglandirma yapilmis ise, bu gahsma hangi illerimizin hangi arazilerinde yapilmistir? Ve ne 

kadar agag dikilmi§tir? 
4) Bakanligimz, bolgede ya§amlan gati§ma ortamindan ormanlanmizin zarar gdrmemesi igin 

gerekli koruma onlemlerini almis midir? Bu onlemler nelerdir? 
5) Dogu ve guneydogu bolgesinde guvenlik gerekgesiyle yakilan ormanlardan yerine agaglan

dirma gahsmasi yapmadiginiz arazi bulunmakta midir? Varsa bu araziler hangi illerimizde bulun
maktadir? Ve kag ddnumdur? 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagidaki sorulanmin Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak cevap

landinlmasi igin geregini saygilanmla arz ederim. 
Tayfur Suner 

Antalya 
Antalya'nin en onemli degerlerinden biri olan Giiver Ugummu'nun bulundugu 4 bin hektarhk 

alan, Bakanlar Kurulu Karanyla "Duzlergami Yaban Hayatini Gelistirme Sahasi" disina gikanlmis
tir. Daha once 34 bin hektar olan "Duzlergami Yaban Hayatini Gelistirme Sahasi", 2004 yihnda ya
pilan bir duzenleme ile 27 bin hektara, 13 §ubat 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanan bir kararla 
da 23 bin hektara du§mu§tiir. Bu alan, 4 yd gibi kisa sure iginde 11 bin hektar daralmistir. 

Soru 1) Bu 4 bin hektarhk alan, neden "Duzlergami Yaban Hayatini Gelistirme Sahasi" disina 
gikanlmistir? 

Soru 2) Soz konusu bolge, alageyiklerin dogal yasam alanidir. Eger bu alan ticari amaglarla kul-
lamhrsa, bolgenin dogal dengesini ve sayilan hizla azalan alageyikleri ne sekilde etkileyecektir? 

Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagidaki sorumun Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak ce

vaplandinlmasi igin geregini arz ederim. 
Osman Ertugrul 

Aksaray 
Soru : 
- Basina intikal eden konusmamzda Turkiye'nin 81 ilinin Su Plan ve Projeleri 2040 yihna kadar 

tamam oldugunu belirtmistiniz. 
1- Bu kapsamda; Aksaray ilinin Su Plan ve Projesinin tarafima bildirilmesini ve Merkez ilgesi

nin igme suyuyla ilgili projesi var midir? Var ise tarafima bildirilmesini arz ederim. 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Asagidaki sorulan Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak cevap
landinlmasini arz ederim. 

Saygilanmla. 
Ferit Mevlut Aslanoglu 

Malatya 
DSi tarafindan yapilan ve Sulama Birliklerine devir edilen Sulama Kanallan bakimsiz, yipranmis, 

bu nedenle suyun gok onemli kismi kayip olmaktadir. Sulama Birlikleri yeterli kaynaga sahip olmadigi 
igin gerekli tamir ve tadilati yapamamaktadir. DSi tarafindan yapilan bu kanallann surekli yenilenmeye 
ihtiyaci vardir. Bu nedenle su kaynaklarimizin daha verimli kullanilmasi agisindan DSi ve Sulama Bir
liklerinin teknik ve mali isbirligi konusunda Bakanhgimzca bir gozum diisuniiluyor mu? 
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Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagidaki sorulanmin Cevre ve Orman Bakani Sayin Prof. Dr. Veysel Eroglu tarafindan sozlu 

olarak cevaplandinlmasini saygilanmla arz ederim. 
Yasar Agyiiz 

Gaziantep 
Segim bolgem Gaziantep II sinirlan icinde yer alan, Sof Daglan en yuksek noktada bitki ortusu 

90k zengin tek yayladir ve civarinda irili ufakh 25-30 adet Koy ile 5-6 adet Yayla Evi Siteleri bu
lunmaktadir. 

Milli Park olarak korunmasi gereken bu alan, 
1) Gaziantep'in Akcigeri, Oksijen deposu olan Sof Dagi hangi kriterlere gore verildigi belli ol

mayan sayisiz Tas Ocagi agma ruhsatlan ile yok edilmektedir. 
Tanm arazilerini, Meyve bahgelerini, yer alti sulanm, yerlesjm alanlarmi tehdit eden bu Ta§ 

Ocaklan agma ruhsatlanni iptal etmeyi du§iinuyor musunuz? 
Saghkli yasam hakkim korumak yetkililerin gorevi degil midir? 
2) Bes tanesi faaliyette iki tanesi de ruhsat agma asamasinda olan bu Tas Ocaklarma CED raporu 

nasil verilmektedir, veren yetkililer hakkinda sorasturma agmayi dii§unuyor musunuz? 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Asagida belirtilen sorulann Cevre ve Orman Bakani Prof. Dr. Veysel Eroglu tarafindan sozlii ola
rak cevaplandinlmasi igin geregini saygilanmla arz ederim. 

Ahmet Duran Bulut 
Bahkesir 

Son gunlerde Bahkesir iline ait Gonen ilgesinde kurulmasi planlanan Cimento Fabrikalanyla il
gili olarak yore halkim tedirgin eden bazi haberler ulusal ve yerel basina yansimis, boyle bir uygu
lama ile ulkemizde kaliteli geltik iiretiminin yapildigi Gonen ovasi tanm arazileri basta olmak uzere 
gevrenin zarar gdrecegi gundeme gelmi§tir. Bu konuyia ilgili olarak; 

1) Gonen ovasi tanm arazilerinin ve gevrenin zarar gormesine yol agacak bir konumda gimento 
fabrikasi kurulmasina yonelik Bakanligimz birimlerine yapilmis herhangi bir basvuru var midir? 

2) Varsa bu basvuru konusunda Bakanligimz hangi isjemleri yiiriitmii§ ya da yuriitmektedir? 
3) Soz konusu firma veya firmalarca yore halkinin tedirgin olmasina yol agacak fabrika ya da 

fabrikalann kurulmasina yonelik bir engelleme soz konusu mudur? 
4) Kurulacak fabrika arazisi buyuklugii nedir? Bu arazinin ne kadan orman arazisidir? 
5) Yorede gimento fabrikasi kurulmasina yonelik CED rapora faaliyetleri ne asamadadir? 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi Baskanhgina 
A§agidaki sorulanmin Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak ce

vaplandinlmasini arz ederim. 
ismet Biiyukataman 

Bursa 
Bursa ili Orhaneli ilgesi Baskoy mevkiinde faaliyet gosteren mermer ocaklannin uretimleri es-

nasindaki gahsmalanndan bolgedeki su kaynaklari ile kaynaklann beslenme ve koruma alanlan oium
suz yonde etkilenmektedir. 

Aynca bahsi gegen mermer ocaginin faaliyetlerinden bolgedeki su havzasmdaki suyun yon de-
gi§tirmesi, kaybolmasi ve gekilmesinden endise edilmektedir. Bu durumda bolgedeki koylu susuz-
luk tehlikesiyle karsi karsiya kalacaktir. Bursa Ozel idaresi tarafindan verilen raporlarda da su 
kaynaginin etkilenmesinin muhtemel oldugu belirtilmektedir. 
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Buna gore; 
1) Bursa ili Orhaneli ilcesi Baskoy mevkiinde faaliyetlerine devam eden bu mermer ocaginin 

faaliyetlerinin durdurulmasi du§uniilmekte midir? 
2) Bu konuyla ilgili Bakanliginizca bugune kadar yapilmis bir gahsma, ahnmis bir tedbir bu

lunmakta midir? 
Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanligma 

Asagidaki sorularimin Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak cevap
landinlmasini arz ederim. 

ismet Buyukataman 
Bursa 

Son yillardaki kuresel isinma ve kurakhktan dolayi Cerkesli Sulama Goleti tam kapasite ile ca-
hstinlamamaktadir. Bu nedenle sulama igin kullamlan su yetersiz gelmekte, giftgilerimiz zor du
rumda kalmaktadir. Mevcut goletten Bilecik iline bagh Osmaneli Cerkesli Koyii, Besevler Koyii, 
Yesjlgimen Koyii, Bereket Koyii, Ericek Koyii, Bursa ilinin ise Karadin Koyii, Kaynarca Koyii, Ci-
gekli Koyii ve Derekoy Koyleri faydalanmaktadir. Su yetersizligi nedeniyle ozellikle Bursa tarafinda 
bulunan koyler yeterli su alamamaktadir. 

Buna gore, Bursa ve Bilecik illerinin koyleri arasinda yasanan bu sorunuyla ilgili Bakanligi
nizca yapilan bir gahsma bulunmakta midir? 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 
A§agidaki sorularimin Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak ya-

nitlanmasini saygilanmla arz ederim. 
Ergiin Aydogan 

Bahkesir 
1) Bahkesir'in Gonen ilgesinde kurulmasi du§uniilen gimento fabrikasi igin Bakanliginizca CED 

miiracaati yapilmis midir? 
2) Yapilmis ise, CED sureci hangi asamadadir? 
3) Sizden onceki Cevre ve Orman Bakani Sayin Osman Pepe'nin "yerlesim yerine yakin bir 

bolgeye gimento fabrikasi kurulmasina izin veremeyiz" demesine ragmen Gdnen'de, gevre katliamina 
neden olacak, insan saghgim olumsuz etkileyecek, tanmsal verime ve hayvancihga zarar verecek 
olan bu gimento fabrikasinin kurulmasina izin verilecek midir? 

4) Cimento fabrikasi kurulmasinin alternatif maliyetleri goz oniine ahndiginda Tiirkiye ekono-
misine saglayacagi katki ile insana, gevreye, tanma, hayvancihga verecegi zararlar karsilastinldi-
ginda bolge insanmin saghgi agisindan yararh olacagini du?iinuyor musunuz? 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Ba§kanhgma 
A§agidaki sorularimin Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak yanitlan-

masini arz ederim. 
Saygilanmla. 

Hasan Cahs 
Karaman 

Bazi gazetelerimizin sayfalannda "baraj lar alarm veriyor" seklinde haberlere yer verilmektedir. 
istanbul, izmir, Bursa ve Ankara'da igme suyu amagh barajlardaki ortalama doluluk oranimn yiizde 
17,2 oldugu belirtilmektedir. 

Bu bilgiler lsiginda; 
1) Barajlanmiz gergekten "alarm" veriyor mu? igme suyu konusunda bu yaz en gok hangi ille

rimizde sikinti yasanacaktir? Sikinti yasanacak olan bu illerimizde nasil bir uygulamaya gitmeyi 
planliyorsunuz? 
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2) Su kesintisine gidilecek mi? Gidilecekse hangi illerimizde kag saat siire ile su kesintisine gi-
dilecek? Bu konularda kamuoyunu aydinlatmayi diisiiniiyor musunuz? 

Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanligma 
Asagidaki yazih sorumun Cevre ve Orman Bakani Sn. Prof. Dr. Veysel Eroglu tarafindan sozlii 

olarak cevaplandinlmasi konusunda gereginin yapilmasini arz ederim. 
Miimin inan 

Nigde 
Soru: Yorelerinde kendi imkanlariyla agaclandirma faaliyetlerinde bulunmak isteyen muhtar-

hklara ve belde belediye baskanhklanna, agaclandirma seferberligi kapsaminda, iicretsiz fidan yar
dimmda bulunmayi diisiiniiyor musunuz? 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanligma 
Asagidaki sorumun Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak ce

vaplandinlmasini arz ederim. 
Saygilanmla. 

Dr. Resat Dogru 
Tokat 

Soru: Devlet Su isleri Genel Mudurliigiince, 4628 sayih yasa kapsaminda ozel sektorce ger
ceklestirilen baraj ve golet insaatlannin kontrolleri yapilmakta midir? 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 
Asagidaki sorularimin Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak ce

vaplandinlmasi igin geregini saygilanmla arz ederim. 
Tayfur Siiner 

Antalya 
Antalya'nin Gazipasa ilgesi'nin merkezinden gegen "Uluhendek Deresi"nde bir gevre felaketi 

yasanmaktadir. Hava sicakhklarimn artmasiyla birlikte bu dere sivrisinek yuvasi haline gelmistir. 
Derede, "Denizyolu" mevkiinde olusan kirlilik de her tiirlii hastahga davetiye gikarmaktadir. ilgeye 
bir aritma tesisi yapihrsa, bu ve benzeri sorunlar asilabilecektir. 

Soru 1) Derenin lslah edilmesi ve temizlik gahsmalannin yapilmasi igin Bakanliginizca bir ga-
hsma yapilacak midir? 

Soru 2) Belediyenin gerekli ilaglamalan yapmasina ragmen, gerekli lslah yapilmadigi igin, ozel
likle yaz aylarmda sivrisinek yuvasi haline gelen bu dere yiiziinden yasanabilecek hastahklann so
rumlusu kim olacaktir? 

Soru 3) Turistik ilge olma yolunda hizla ilerleyen Gazipasa'daki bu durum, ilge sakinleri kadar, 
bu ilgemize gelen turistleri de olumsuz etkilemez mi? 

Som 4) ilgemize aritma tesisi yapmak igin girisimleriniz var midir? 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 

Asagidaki sorularimin Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu tarafindan sozlu olarak yanitlan-
masim arz ederim. 

Saygilanmla. 
Hasan Cahs 

Karaman 
Mersin'in Gulnar ilgesi'nde gikan ve giinlerce devam eden ve giigliikle sondiiriilebilen orman yan

gim, bir felakete doniiserek can ve mal kaybina neden olmu§tur. Ulkemizde biiyiik bir iiziintiiye neden 
olan iki vatandasimizin hayatini kaybettigi ve gok sayida vatandasimizin yaralandigi orman yangim, 
1000 hektan a§kin alanda etkili olmus, koylerin ve mahallelerin yok olmasina neden olmustur. 
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Bu bilgiler lsigmda; 
1) Yangina etkin bir sekilde, zamamnda mudahale edilmis midir? Zamamnda mudahale edilmi§ 

ve ihmal yok ise, yangin nigin bu kadar genis bir alana yayilmistir? Zamamnda mudahale edilmemi?se 
gerekceleri nelerdir? 

2) Yangimn basladigi andan itibaren, hangi kurum ve kuruluslardan sondurme konusunda yar
dim talebinde bulunulmustur? Ornegin Turk Silahh Kuvvetlerinden sondurme konusunda talepte bu
lunulmus mudur? Bulunulmamis ise nigin bulunulmamistir? 

3) insanlanmizi kaybettik. Cok sayida vatandasimiz evsiz-barksiz kaldi. Bitki gesitleri yok oldu. 
Hayvan hayati bitti. Kisacasi cigerimiz yandi. Butun bunlan nasil telafi etmeyi dusunuyorsunuz? Bu 
konuda hangi gahsmalan planhyorsunuz? 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagidaki sorulanmin Cevre ve Orman Bakani Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak yanitlan

masini arz ederim. 
Saygilanmla. 

Hasan Cabs 
Karaman 

Kegilerin ormandan uzakla$hnlmasi buyiik bir tehlikeyi de beraberinde getirmistir. Agag arala
nnda biiyiiyen otlar kuruyarak hem orman yanginlanna hem de orman yanginlannin uzun siire kont
rol altina alinmasina engel olmaktadir. Halbuki, ormanlara girmesini yasakladigimiz kegiler, dogal 
temizlik gorevi yaparak, agag aralannda yetisen otlan tuketerek, buyuk bir tehlikeyi onliiyordu. 

Bu bilgiler lsigmda; 
1) Heniiz, Gulnar yangininin yaralan sanlmamisken, Orman Genel Mudurlugiince bir gunde 13 

orman yangininin giktigi agiklanmistir. Orman koyluleri arasinda, kegi yasagindan sonra agag arala
nnda biiyiiyen otlann kurudugu ve orman yanginlannin kontrol edilemez hale getirdigi kanisi yay-
gindir. Bu yaygin kam hakkinda diisiinceleriniz nelerdir? Bugun gelinen noktada kegi yasagi karan 
gergekten dogru bir karar midir? 

2) Daha once kegiler tarafindan yapilan ormanlanmizdaki agag aralannda buyiiyen ve ise yara-
mayan otlann temizligi yapilmakta midir? Yapihyorsa ne sekilde yapilmaktadir? 

3) Bu temizlik para karsiliginda mi yapilmaktadir? §u ana kadar ne kadar alan kag para odenerek 
temizlenmistir? insanlann gikamadigi yalmzca kegilerin gikabilecegi alanlar nasil temizlenmektedir? 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanhgina 
Asagidaki sorulanmin Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu tarafindan sozlu olarak ce

vaplandinlmasini arz ederim. 
Mehmet Serdaroglu 

Kastamonu 
Gokirmak Kink Projesi kapsaminda Bati Karadeniz havzasinda Kastamonu ilinin giineyinde, 

Kastamonu-Ankara kara yolunun 20. km'sinde Karasu Cayi uzerinde kurulacak Kmk Baraji ile Ka
rasu Cay1 Vadisi ve ihsangazi Ovasi'ndaki 11.553 ha alana sulama suyu ve Kastamonu iline 
9,78hm3/yd igme suyu temini gergeklesecektir. 

Sayin Basbakan Recep Tayyip Erdogan, 2002 segimleri oncesinde Kastamonu'da yaptigi mi-
tinde, tanm ve hayvancihgin Kastamonu igin gok onemli oldugunu ifade etmistir. Bununla beraber, 
2001 ve 2002 yillannda kamu yatinm programinin rasyonellestirilmesi gahsmalan igerisinde bekle-
meye alinan yatinm programlarmi bilmesine ragmen, Kastamonu meydamnda, "yapimi planlanan ba-
rajlann iktidarlan doneminde siiratle bitirilecegini" soylemistir. 

Aradan gegen 6 yilhk siirede baraj insaatlanna henuz baslanmamistir. 
Soru: Gokirmak Kink Projesi'nde insaatlara ne zaman baslanacaktir? 
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Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 
Asagidaki sorularimin Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu tarafindan sozlii olarak ce

vaplandinlmasini arz ederim. 
Mehmet Serdaroglu 

Kastamonu 
Gokirmak-Obrucak Projesi sulama ve enerji amacli bir proje olup; Gokirmak'in Akkaya (Kirazh) 

Cayi uzerinde in§a edilecek olan Obrucak Baraji'nda depolanacak sular ile Gokirmak'in sag ve sol 
sahilinde, Kastamonu Seker Fabrikasi ile Taskoprii SEKA (MOPAK) Fabrikasi mansabi arasinda 
kalan briit 13.701 ha arazi sulanmasi ve ayrica sulama ana kanah uzerinde tesis edilecek 3 MW gii-
ciinde bir hidroelektrik santral (HES) vasitasiyla elektrik enerjisi iiretilmesi planlanmaktadir. 

Sayin Basbakan Recep Tayyip Erdogan, 2002 segimleri oncesinde Kastamonu'da yaptigi mi-
tingde, tanm ve hayvancihgm Kastamonu igin gok onemli oldugunu ifade etmistir. Bununla beraber, 
2001 ve 2002 yillannda kamu yatinm programinin rasyonellestirilmesi gahsmalan igerisinde bekle-
meye ahnan yatinm programlanni bilmesine ragmen, Kastamonu meydamnda "yapimi planlanan 
barajlarin iktidarlan doneminde suratle bitirilecegini" soylemistir. 

Aradan gegen 6 yilhk siirede baraj in§aatlanna heniiz ba§lanmamistir. 
Soru: Gokirmak-Obrucak Projesi'nde in§aatlara ne zaman baslanacaktir? 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanligma 
Asagidaki sorularimin Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu tarafindan sozlu olarak ce

vaplandinlmasini arz ederim. 
Mehmet Serdaroglu 

Kastamonu 
Gokirmak-Oyrak Projesi Kastamonu ile Gokirmak Cayi ve kollan uzerinde, Gdkirmak Hav

zasi, Ta§kdprii ve Urluca ovalannda 2.312 ha alani sulayacak bir projedir. 
Saym Basbakan Recep Tayyip Erdogan, 2002 segimleri oncesinde Kastamonu'da yaptigi mi-

tingde, tanm ve hayvancihgm Kastamonu igin gok onemli oldugunu ifade etmistir. Bununla beraber, 
2001 ve 2002 yillannda kamu yatinm programinin rasyonellestirilmesi gahsmalan igerisinde bekle-
meye ahnan yatinm programlanni bilmesine ragmen, Kastamonu meydamnda "yapimi planlanan 
barajlarin iktidarlan doneminde suratle bitirilecegini" soylemistir. 

Aradan gegen 6 yilhk siirede baraj insaatlanna heniiz baslanmamistir. 
Soru: Gokirmak-Oyrak Projesi'nde insaatlara ne zaman baslanacaktir? 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanligma 
Asagidaki sorularimin Cevre ve Orman Bakani Sayin Veysel Eroglu tarafindan sozlu olarak ce

vaplandinlmasi konusunda gereginin yapilmasini saygilanmla arz ederim. 28.07.2008 
Yasar Agyiiz 

Gaziantep 
Segim bdlgem Gaziantep'in en eski orman alani olan Diiliikbaba ormanlan kente nefes aldiran 

ve simge olmus bir ormandir. 
Yargi karan sonucu bu ormanin bir kismimn ozel mulkiyet oldugu belirlenmis v e hakh olarak 

el konulmustur. Yargi siirecinde Orman idaresinin ilgisiz kalmasi da dikkat gekicidir. 
1.- Orman Genel Muduriugu, yetkililerinin haberdar oldugu yargi karari sonucu kesilecek olan 

yetiskin gam agaglanmn kesimini onlemek igin (yaklasik 12.000-15.000 agag) neden girisimde bu
lunmamistir? 
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2.- Anayasa'miza gore mulkiyet hakki kutsaldir. Zorla vatandasm elinden ahnamaz, goziim igin 
idarenizce istimlaki veya miilki idare ile yerel yonetimlerin birlikte davranarak hazine miilkii veya 
belediyelerin bir diger miilkii ile takas edilmesi dii§uniilmekte midir? 

3.- Katliama donu§ecek olan bu agag kesimine ve yargi karan surecine yetkililer neden muda-
hil olmamistir? Buyuk kentlerde yasanan orman isgali ile rant yaratma yontemi neden engellenme-
mektedir? 

BASKAN - Tesekkiir ederim. 
Saym Bakamm, buyurun. 
Siz cevap verdikten sonra belki izahi eksik olan hususlar varsa arkadaslanmiz yeniden agiklama 

yapmak isteyebilirler, onun igin, zamani da dikkatlice kullanacaginizi iimit ediyorum. 
Buyurun Sayin Bakamm. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Sayin Baskan, gok de

gerli milletvekilleri; hepinizi saygiyla selamhyorum. 
Ozellikle, ben, sayin milletvekillerimizin sozlu soru onergeleri hakkinda cevap vermek istiyorum. 
Karaman Milletvekili Sayin Hasan Cahs'in sorusu, ozellikle kegiyle alakahydi. Bakanligimiz ta

rafindan orman igi ve bitisigi koylerde yasayan hak sahibi giftgilere yonelik gok dusuk faizli kredi des
tegi saglanmak suretiyle orman koylulerimiz desteklenmektedir. Basta Tanm ve Koyisleri Bakanhgi 
olmak iizere, diger bakanliklar, valilikler, il ozel idarelerinin is birligiyle ormanlann korunmasi, ge
listirilmesi, genisletilmesi, toprak erozyonunun onlenmesi, su kaynaklannin korunmasinin yam sira 
Akdeniz ekosisteminin bir pargasi olan kil kegisinin yok edilmeden, ekolojik dengeye uygun sekilde, 
planh olarak yetistirilmesi ana gayesini tasiyan bir eylem plamnm hayata gegirilmesi igin Bakanli
gimizca gerekli galismalar yuriitulmektedir. Ozellikle kegi sahiplerine, ayrica arzu ederlerse, sanem 
kegisi veyahut da sut koyunculugu kredi destegi de saglanmaktadir. 

Tokat Milletvekili Sayin Resat Dogru'nun Guzelce Baraji'yla alakah sorusuna cevap vermek is
tiyorum. Tokat'taki Guzelce Baraji'nda §u ana kadar yuzde 55 oraninda fiziki gergeklesme saglan
rnistir. Cah§malar siiratle devam etmektedir. 2008 yih odenegi de 5 milyon YTL olup bu baraj 
sayesinde Tokat'ta 4.737 hektarhk alan sulanacaktir. Cahsmalar devam etmektedir. 

Gaziantep Milletvekili Sayin Hasan Ozdemir'in sozlii soru onergesi hakkinda... Bakanligimiz, 
ozellikle Tiirkiye genelinde hava kalitesinin izlenebilmesi igin Mart 2007 itibanyla seksen bir ili
mizde en az birer adet tarn otomatik hava kalitesi olgum istasyonu kurarak ulusal hava kalitesi izleme 
agini olusturmu?tur. Yapilan dlgiimlere gore Gaziantep ilinde ilgili mevzuatta belirtilen hava kirliligi 
sinir degerlerinin a§dmadigi anlasilmistir. Ancak ozellikle Gaziantep'te §u anda dogal gaz gahsma
lan devam etmektedir. Bilindigi iizere organize sanayi bolgesinde 2006 yilmdan itibaren dogal gaz 
kullammi baslami§tir. §u anda §ehirdeki meskun bolgelere dogal gaz baglanmasi maksadiyla galis
malar yogun bir sekilde devam etmektedir. Onumiizdeki kis aylannda hava kirlenmesi agisindan ger
gekten onemli olan bazi kritik mahallelere baglanti yapilacaktir ama en azindan 2009 yih sonunda 
dogal gazin Gaziantep'in meskun bolgelerinin yiizde 50'sine baglanacagi tahmin edilmektedir. Su 
anda galismalar devam ediyor. 

Kalitesiz ve kagak komiir kullanimimn onlenmesi ve etkin denetimlerinin yapilmasi gayesiyle 
Bakanligimizca 2006/17 sayih yetki devri genelgesi yayimlanmis. ve Gaziantep Buyuksehir Beledi
yesine de bu genelge kapsaminda yetki devri yapilmis olup, ilgili mevzuat ve Gaziantep Mahalli 
Cevre Kurulu karan dogrultusunda II Cevre ve Orman Mudiirlugiimiiz ve ilgili belediyeler vasitasiyla 
konriir denetimleri de yapilmaktadir. Bu yuzden Gaziantep'te hava kalitesi gitgide gok daha iyi bir 
noktaya ulasmaktadir. Bilgilerinize sunuyorum. 
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Karaman Milletvekili Saym Hasan Cahs'in sualleri vardi efendim. Simdi orman koyleri kadas-
trolan devam ediyor. Ozellikle orman kadastro cahsmalari yuriirlukteki mevzuat kapsaminda yapil
makta olup, bu gahsmalarda her tiirlii bilgi ve belgeyle birlikte sahislarin miilkiyet belgeleri de 
incelenmektedir. Sahislarin hakli miilkiyetine konu tasjnmazlar orman sinirlan disinda birakilmakta 
ve herhangi bir magduriyet soz konusu olmamaktadir. Bu konuda son derece hassas davramyoruz, 
vatandaslari magdur etme gibi bir niyetimiz yoktur. 

Ozellikle orman koyliisunun her yil zati yakacak odun ihtiyaclan 6831 sayih Orman Kanunu'nun 
31 ve 32'nci maddeleri kapsaminda en yakin orman sahalanndan veya depolardan duzenli olarak 
karsilanmakta olup, faydalanma konusunda Bakanhgimiz gerekli diizenlemeleri yapmaktadir. 

Orman koyleriyle ilgili olarak dam ortulu "Giines Enerjisiyle Su lsitma Sistemi" projeleri gibi 
sosyal nitelikli projeler ile koyluniin istek ve egilimleri ile yore sartlarina uygun sut sigircihgi, siit ko-
yunculugu, besi sigircihgi, besi koyunculugu, eko turizm, fidan yetistiriciligi, seracihk, meyvecilik, 
hahcihk, kilimcilik gibi konularda gelir artinci, ekonomik nitelikli projeler uygulanmaktadir, Ba
kanhgimiz da bunlara gerekli destegi vermektedir. 

Aynca, tanmsal kalkinma kooperatifleri vasitasiyla siit toplama, yem kirma, is makinesi, traktor, 
ekipman ve hahcihk gibi proje konulan igin Bakanligimizca da ayrica kredi destegi saglanmaktadir. 

Yine, Karaman Milletvekili Sayin Hasan Cah§'in bir diger som onergesi vardi orman yangmla
nyla alakah yangin sondiirme ugaklari hakkinda. 

Orman Genel Muduriugu mulkiyetinde yangm sbndurme ugagi bulunmamaktadir ancak alti adet 
helikopter mevcuttur. Ozellikle tabii bu yangin sondiirme helikopterleri ve ugaklari kiralanmaktadir. 
Ayrica, acil dummlarda, nitekim Gulnar yangimnda oldugu gibi, gerek Antalya'daki Ta§agil yangi
mnda, Izmir ve Canakkale yangmlannda istanbul Buyuksehir Belediyesinin iki adet yangin son
diirme ugagi da her zaman kullanilmistir, onu da belirtmek istiyomm. 

Ozellikle, ne kadar yangin gikti ve yanan alanlarla ilgili somsunu cevaplandirmak istiyomm: 
2003 yihnda 2.177 adet yangin gikmis ve 6.644 hektar alan yanmistir; 2004 yihnda 1.761 adet yan
gin gikmis, 4.943 hektar alan yanmistir; 2005 yihnda 1.529 adet yangin gikmis, 2.815 hektar alan yan
mistir; 2006 yihnda 2.227 adet yangin gikmis, 7.968 hektar alan yanmistir; 2007 yihnda 2.849 adet 
yangin gikmis v e 11-438 hektar alan yanmistir. 

Yalniz, ben burada sunu soylemek istiyomm: 2003 yih ile 2007 yillan arasinda, 2007 yih da 
dahil olmak iizere toplam 10.543 adet yangin gikmis v e 33.808 hektar alan yanmistir. Ancak bu alan
lann tamami yeniden agaglandinlmistir. 

Miisaade ederseniz bir de diger iilkelerle mukayese etmek istiyomm: Ispanya'da ayni donemde, 
yani 2003 yih ile 2007 yillan arasinda -2008 yih sonu gelmedigi igin onu vermiyorum- 257.774 hek
tar, Fransa'da 112.607 hektar, italya'da 367.938 hektar, Yunanistan'da 304.921 hektar alan yanmis
tir. Halbuki, Turkiye'de bu donemde 33.340 hektar alan yanmis olup diger ulkelere gore neredeyse 
beste 1 oranindadir. Ama bu orman yangmlannin Turkiye'de az olmasi dernek biz bunlara alaka gos-
termiyoruz manasma gelmesin, yeteri kadar alaka gosteriyoruz ve gerekli miicadeleyi yapiyomz. Bu 
bakimdan te§kilatimizin basansim da, ben, burada, ozellikle takdir etmek istiyomm: Butiin orman tes-
kilatim gergekten takdir ediyomm. 

Efendim, ozellikle, bir de Igdir Milletvekili Sayin Pervin Buldan'in somsuna cevap vermek is
tiyomm: Efendim, guvenlik gerekgesiyle yakilan bir orman yoktur. Bakanhgimiz, ormanlann zarar 
gdrmemesi igin gerekli her tiirlii tedbiri diger bolgelerde oldugu gibi bu bolgelerde de almaktadir, 
bunu ozellikle vurgulamak istiyomm. 
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Ayrica, kendisinin, ozellikle, vilayetlerde ne kadar alan agaclandinldi, bu konuda bilgi talebi 
var. Sunu ifade etmek istiyomm: Seksen bir vilayette yogun bir agaclandirma ve bozuk orman alan
lan lslahi ve erozyonla mucadele cahsmalan yapilmaktadir. Bunu biz eylem planiyla ilan etmistik ve 
bunu Internet sayfasinda da yayinladik: Agaglandirma ve Erozyon Kontrol Seferberligi Programi'nda 
2,3 milyon hektarhk alan 2012 yih sonuna kadar agaglandinlacaktir. Hatta biz bunlan alti ayda bir 
kontrol ediyoruz, her bir vilayette alti ayda ne kadarhk alan agaclandinldi, ne kadar agag dikildi, 
bunlar da Cevre ve Orman Bakanhgimizin web sayfalannda yayinlanmaktadir ve alti ayhk deger
iendirme neticesinde hedeflerimizi astigimizi sdylemek istiyomm. Tabii ki, Sayin Milletvekilinin 
ozellikle segim bolgesi olan Igdir'da 6.500 hektarhk alanda gahsma yapilacaktir. Misal olarak: Ara
hk ilgesinde riizgar erozyonu vardi. Burada, Sayin Ba§bakanimizm talimatiyla, ben, DSi Genel Mu-
diiriiyken bizzat oraya giderek Arahk ilgesindeki riizgar erozyonunu onlemek igin gerekli gahsmalan 
takip ettik. Hatta bu maksatla Ebu Cehil gahsi adiyla amlan bir galmin bu riizgar erozyonu igin ger
gekten gok faydali olacagi anlasildi ve 2005 yilmdan itibaren Arahk ilgesi ve gevresine surekli ola
rak, DSI dahil olmak iizere, Agaglandirma ve Erozyon Kontrol Genel Mudurlugu, Orman Genel 
Miidurliigu ve Igdir Valiligimiz surekli olarak Ebu Cehil gahsi dikmektedir. Bu konuda gergekten ba-
sarih oldugumuzu da ifade etmek istiyomm. 

Antalya Milletvekili Sayin Tayfur Suner'in sozlii soru onergesine cevap vermek istiyomm. Ozel
likle Antalya ili merkez ilge sinirlan dahilinde kalan Giiver Ugurumu'na sahip oldugu jeomorfolo-
jik kaynaklari ve dogal zenginlikleri olan bir yerdir. Hakikaten burasi tabii guzellikler agisindan 
muhte§em bir alan. Bu sebeple, 2873 sayih Milli Parklar Kanunu'na gore tabiat parki olarak koruma 
altina ahnmi§tir. Ancak, alageyiklerin yasadigi alanlar tabiat parki simrlari disinda tutulmu§tur. 

Aksaray Milletvekili Sayin Osman Ertugrul'un sozlii soru onergesine cevap vermek istiyomm. 
Ozellikle Aksaray'da -ben yakinda Aksaray'a da gittim, orada bir koordinasyon toplantisi gergek-
lestirdik- §ehrin §u anda -Aksaray'in- su ihtiyaci hala Helvadere ve bagh kaptajlar ile Mamasm Ba
raji* ndan temin edilmektedir. Yapilan niifus ve su ihtiyaci tahminlerine gore mevcut kaynaklardan 
Sehrin 2023 yihna kadar su ihtiyaci rahathkla karisilanabilir. Bu maksatla zaten bizim seksen bir vi
layet igin hazirladigimiz igme suyu ve sanayi suyu temin eylem plamnda bu konuda Aksaray ili ile 
ilgili kaynaklar ve gelecekteki niifus, gelecekteki ihtiyaglar da hesaplanarak ortaya konulmustur. 
Ancak, Aksaray ilimizin uzun vadeli su ihtiyaglanmn karsilanmasi maksadiyla proje yapim i§i 2008 
yih yatinm programinda yer almaktadir. Cahsmalar devam ediyor ancak Aksaray'da igme suyun-
daki arsenik meselesinin, probleminin giderilmesi maksadiyla, Aksaray, Nevsehir ve Nigde igme 
suyu arsenik aritma tesisleri yapim isi ihale edilmis olup, ihale sureci Kasim 2008 ortalannda so-
nuglandinlacaktir ve yapim igin de toplam bes ayhk sure ongoriilmiistiir. Boylece, aritma problemini 
de bu illerde kokunden gdzmiis olacagiz. 

Malatya Milletvekili Sayin Mevlut Aslanoglu'nun sozlii soru onergesine kisaca cevap vermek 
istiyomm. Efendim, sulama tesislerinde, ozellikle rehabilitasyon ihtiyaci olan bu tesisler igin prog
ram gelistirmek iizere DSI Genel Mudurliigiimiiz biinyesinde bir inceleme Ve degeriendirme komis
yonu kurulmus olup galismalar devam etmektedir. Malatya ilinde yer alan sulama birlikleri sulama 
ucretlerini gok diisuk diizeyde belirledikleri igin, yd iginde yapilmasi gereken bakim ve onanm ga
hsmalan yapilmamakta ve DSI Genel Mudiirliigunden surekli yardim talebinde bulunmaktadirlar. 
Sulama tesislerinin isletme, bakim ve yonetim sorumlulugunu iistlenen birlikler yilhk butgelerini be-
lirlerken personel giderleri yam sira bakim onanm giderlerini de esas almak zorundadirlar gunku 
biz, biitiin sulama tesisatini, sulama sebekesini tamamladiktan sonra, yatinmi yaptiktan sonra, ta
mamen sulama birliklerine devrediyoruz. Bunlarin isletilmesini, bakimini sulama birlikleri yapmak
tadirlar ancak acil dummlarda da DSI olarak zaman zaman destek veriyoruz. 
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Gaziantep Milletvekili Sayin Yasar Agyiiz'iin sozlii soru onergesine cevabim ise: Ozellikle 
maden arama ve isletme ruhsatlanm verme, verilen ruhsatlan iptal etme ve ruhsatlarla ilgili is ve is
lemler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi Maden isleri Genel Mudurlugunun gorev, yetki ve so-
rumlulugundadir. Bakanligimizca, Cevre Kanunu ve CED Yonetmeligi uyannca is ve islemler 
yapilmakta ve projeler igin "CED olumlu" veya "CED gerekli degildir" kararlan verilmektedir. Ancak 
CED Yonetmeligi kapsaminda yer alan projeler igin verilen "CED olumlu" ya da "CED gerekli de
gildir" karan bir projenin gergeklestirilmesi igin yeterli olmayip ilgili kurum ve kuruluslardan gerekli 
izin, onay, ruhsat ve/veya goriis ahnmadan faaliyete baslanilmasi mumkiin degildir, bunu ozellikle 
belirtmek istiyorum. 

Bahkesir Milletvekili Sayin Ahmet Duran Bulut'un soru onergesine cevap vermek istiyorum 
efendim. Bahkesir ili Gdnen ilgesi Babayaka koyii yakinlannda Gdnen Madencilik ve Yapi Malze
meleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi tarafindan yapilmasi diisuniilen gimento fabrikasi igin 14 
Mart 2008 tarihinde Bakanhgimiza muracaat edilmistir. 

CED siirecine halkin katihmi toplantisi -bilgilendirme kapsam ve ozel format belirleme toplan
tisi- gergeklestirilmistir. CED raporu dzet formati ise 22 Nisan 2008 tarihinde verilmistir. Muracaata 
iliskin karar CED Yonetmeligi kapsaminda olusturulan komisyonca yiiriirlukte bulunan ilgili mev
zuata gore yapilacak degerlendirmeden sonra verilecektir, degerlendirme safhasinda. 

Kurulmasi planlanan klinker uretim ogiitme ve entegre tesisi arazisinin buyukliigu 421.411 met-
rekaredir. Proje tanitim dosyasinda kalker ocaklanna ait parsellerin biiyiik bir kismimn orman ala
ninda oldugu ve isletme izni asamasinda Orman Genel Miidiirliigiinden kiralanacagi belirtilmekte 
olup su ana kadar bahse konu tesis igin herhangi bir izin miiracaati yapilmamistir. Ozellikle, "Yore-
deki gimento fabrikasi kurulmasina yonelik CED raporu faaliyetleri ne asamadadir?" diye belirtili
yor. CED raporu heniiz Bakanhgimiza sunulmamistir. 

Bursa Milletvekili Saym ismet Buyukataman'm sozlii soru onergesine cevap vermek istiyorum. 
Bursa ili Orhaneli ilgesi Baskoy mevkisindeki mermer ocagi faaliyeti hakkinda idi. Soz konusu mer
mer ocagi CED Yonetmeligi kapsami disinda kalmakta olup il mudurlugumuz elemanlannca yapi
lan denetim esnasmda, izin ahnan sahadaki ortii tabakasmi kaldirma isleminin yapilmakta oldugu, bu 
asamada su kaynaklanni olumsuz yonde etkileyecek bir faaliyetin bulunmadigi tespit edilmistir. il 
mudurlugumiizce ocagin faaliyetleri takip edilmekte olup faaliyetin belirlenen sartlar kapsaminda 
yurutiilmesi saglanacak, kontroller yapilacaktir. 

Yine Bursa Milletvekili Sayin ismet Buyukataman'in bir diger soru onergesi, ozellikle Bursa ve 
Bilecik illeri koyleri arasinda yasanan su sorunuyla alakah. Bildiginiz gibi, miilga Koy Hizmetleri ta
rafindan Cerkesli Sulama Goleti projelendirilmis ve isletmeye agilmistir. Golette detayh gahsma ya
pilabilmesi igin kurumumuzun yetkilendirilmesi bakimindan Bilecik il Ozel idare Mudurlugunun 
DSi Genel Miidiirliigumuze bagh DSi 3. Bolge Muduriugu yani Eskisehir il Mudurlugunde gerekli 
girisimde bulunulmasi gerekiyor. Bu konu da her ne kadar ozel idareye ait bir problemse de DSi 3. 
Bolge Miidiirliigune talimat verilmistir, gerekli destekler verilecektir. 

Bahkesir Milletvekili Sayin Ergiin Aydogan'in sozlii soru onergesine cevap ise... Ayni, az once 
cevap verdim ama ozellikle tekrar etmek istiyorum: Gdnen Madencilik ve Yapi Malzemeleri Sanayi 
ve Ticaret AS tarafindan 14 Mart 2008 tarihinde muracaat edildigini az once belirttim. Projeyle il
gili CED raporu ozel formati 22 Nisan 2008 tarihinde verilmis olmasina ragmen CED raporu heniiz 
Bakanhgimiza ulasmis degildir. Cimento fabrikasiyla ilgili de CED raporu Bakanhgimiza sunuldu-
gunda, belirtilen sartlar, hususlar, ilgili kurum ve kuruluslar tarafindan degerlendirilecektir. 
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Karaman Milletvekili Sayin Hasan Cahs'in sozlii soru onergesine cevabim ise... iste "Barajla-
nmiz gergekten alarm veriyor mu?" seklinde bir sorusu vardi. "Hangi illerimizde sikinti ya?anacak?" 
Ozellikle igme suyu konusunda bu yaz kurakhga ragmen illerimizde herhangi bir biiyiik sikinti ya-
§anmamistir. istanbul igin, bilindigi gibi, Melen sisteminin ilk kademesi devreye girmis ve boylece 
istanbul igin surekli su verilmesi istanbul'da saglanmistir. Herhangi bir kesinti soz konusu degildir. 
Bundan sonra da olmayacaktir. 

Ankara'da ise, bildiginiz iizere, Kesikkoprii Projesi tamamlanmis, yildinm hiziyla Ankara Bii
yiiksehir Belediyemiz ve ASKi tarafindan gergeklestirilmis, Kesikkoprii'den Ankara'ya su temin 
edilmi§tir. 

Bursa'da ise, Bursa'nm gelecekteki su ihtiyacini karsilamak iizere Niliifer Baraji tamamlandi ve 
Bursa Biiyiiksehir Belediyesi BUSKi'ye teslim edilmistir. 

Bunun disinda, izmir igin de, izmir'in gelecekteki su ihtiyacinin karsilanmasi ve izmir'e 58 mil
yon metrekup -yilda- su temini maksadiyla Gordes Baraji'nin yapimi hizlandirilmistir. insallah, bu 
yil sonunda insaat gahsmalan bitecek ve dniimiizdeki yil ba$larinda su tutma islemine gegilecektir. 

Dolayisiyla, ozellikle su kesintisinin olmadigini ve bizim gahsmalann daha ziyade bu seksen bir 
il merkezinin su teminiyle alakah eylem plani 2008-2013 yillan arasim kapsiyor ama bu, bu yillann 
su ihtiyacini karsilamak igin degildir, ozellikle 2023 ile 2040 yillan arasinda bu sehirlerimizin su ih
tiyacini karsilamaya yoneliktir. Yani uzun vadeli dusundugumiizu ozellikle ifade etmek istiyorum. 

Nigde Milletvekili Sayin Miimin inan'in sozlu soru onergesine cevap vermek istiyorum. Efen
dim, ozellikle agaglandirmayla alakah Sayin Miimin inan sormus- Bakanligimizca, yorelerinde, kendi 
imkanlanyla agaglandirma yapmak isteyen muhtarhklara ve belde belediye baskanhklanna 9 Mayis 
2008 tarihli ve 26871 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan 2008/13568 sayih Bakanlar Kurulu Karari 
dogrultusunda kurumumuz imkanlan dahilinde bir, iki ve iig yash, giplak koklii orman agaci fidan
lan iicretsiz olarak verilmeye baslanmistir. Talep olmasi halinde biz bunlan karsilayacagiz ve mut
laka muhtarhklarimizi, beldelerimizi, sehirlerimizi destekleyecegiz fidanla. 

Tokat Milletvekili Sayin Re§at Dogru'nun sozlu onergesine cevap vermek istiyorum. Kendisi, 
"Ozellikle ozel sektorce gelistirilen baraj ve golet insaatlannin kontrolleri yapilmakta midir?" diye 
sormus. Efendim, ozellikle bu ozel sektor tarafindan gelistirilen ve onlar tarafindan yapilan hidro
elektrik santral projeleri igin hazirlanan fizibilite raporlan DSi Genel Mudurlugumiizce incelenmekte 
ve uygun bulunanlar lisans miiracaati igin EPDK'ya gonderilmektedir. EPDK tarafindan lisans mii-
racaati uygun bulunan firmalar ile Genel Mudurlugumuz arasinda su kullanim hakki anla§masi im-
zalanmakta ve EPDK tarafindan uretim lisansi verilmektedir. Uretim lisansi ahnmasindan sonra kati 
projeler hazirlanarak Enerji isleri Genel Miidiirliigiine teslim edilmektedir. Enerji isleri Genel Mii-
durlugiince gonderilen kati projeler memba ve mansap ili§kileriyle su kullanim hakki anlasmasi hii
kiimleri gergevesinde degerlendirilmektedir. Kati projeierin onaylanmasim miiteakip insaat 
gahsmalanna baslanmaktadir. Ozel sektdr tarafindan gergeklestirilen insaat gahsmalannda firmalar, 
su kullanim hakki anlasmasi hukumlerine uymak zorunda olup miisavir firmalan kendileri belirle-
mektedir. 

Ancak sunu belirteyim: Hakikaten Sayin Re$at Dogru'nun bu teklifine ben de aynen istirak edi
yorum. Hatta bu konuda "Su Yapilan Kontrol Y6netmeligi"nin hazirlanmasi konusunda DSi Genel 
Miidiirliigiine talimat verdim bundan bir ay once ve bu konuda ozellikle Hukuk Miisavirligi -DSi'nin-
Etiit ve Plan Daire Baskanligi, Proje insaat, Baraj lar ve Hidroelektrik Santraller Daire Baskanligi, ig
mesuyu ve Kanalizasyon Daire Baskanligi elemanlarinca komisyon kuruldu. Bu komisyonlar -her 
ne kadar kontrol ediliyorsa- daha siki bir kontrol maksadiyla bir yonetmelik taslagi hazirhyorlar. C.a-
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hsmalarm hafta sonuna kadar tamamlanmasi talimatini verdim. Sonra yonetmeligin yayinlanmasi 
igin Basbakanhga sevk edecegiz. Daha siki bir denetim yapilmasinin gerekli oldugu kanaatindeyim 
ben de. O bakimdan Saym Vekilimize de tesekkur ediyorum. 

Antalya Milletvekili Saym Tayfur Suner'in sozlii soru onergesine kisaca cevap vermek istiyo
rum. Efendim, Gazipasa ilgesindeki Uluhendek Deresi'yle ilgili kirlenmeden bahsetmisti. Ozellikle 
derenin islah edilmesi, turistik bir bolge oldugundan bahsediyordu malumunuz. §imdi, efendim, 
2006/27 sayih Basbakanlik Genelgesi uyannca dere yataklanna su akis kesitini daraltan her turlu 
yapi ile yine dere kesitini daraltan agag, moloz, gop vesaire gibi atiklann temizlenmesi, onlenmesi 
gorevleri ilgili belediye veya il ozel idaresinin sorumlulugundadir. Bunu belirtmek istiyorum. 

Gazipasa Belediyesi tarafindan isletilen 5 bin kisi kapasiteli merkezi atik su aritma tesisi bu
lunmaktadir. Soz konusu atik su aritma tesisi gikis suyu Hacimusa Deresi'ne desarj edilmektedir. 
Belediye Baskanhgi tarafindan arti 50 bin kisi kapasiteli atik su aritma tesisi yapilmasi planlanmakta 
olup, ilk etapta 50 bin kisiye hitap edecek projeler iller Bankasi tarafindan hazirlanmistir. Ozellikle 
projeler tamamlandigi zaman, buranin turistik bolge olmasi sebebiyle Bakanligimiz da kismi bir 
maddi destek verecektir. 

Karaman Milletvekili Sayin Hasan Gahs'in sozlii soru onergesinin birincisine -6/911 sayih oner
gesine- cevap vermek istiyorum. Efendim, ozellikle Giilnar'daki orman yanginiyla ilgili gerekli mu
cadele hakikaten kisa zamanda yapilmistir ve bu biiyuk yangin, 70-75 kilometre/saatlik hizla esen 
buyiik riizgara ragmen kisa zamanda sondiiriilmustur. Orman yanginina saat 12.30'da bir arazoz ve 
bir ekiple hemen mudahale edilmistir. ilk yardim, daha dogrusu ilk yanm saat iginde sekiz arazoz 
daha yangina sevk edilmis, ayrica yangin mahalline en yakm mesafede konuslu Adana helikopteri 
on dakika igerisinde yangin mahalline hareket etmis ve saat 12.50'de yangina mudahale etmistir. 
Daha sonra kademeli olarak Kahramanmaras, Antalya, Denizli ve Fethiye helikopterleri de yangina 
sevk edilmistir. Amzdan gikan yangin o sirada, az once belirttigim gibi, 70 ila 75 kilometre/saat sid-
detinde esen riizgann etkisiyle tehlike arz etmis ve hizla buyume gostermistir. Hakikaten gok yogun 
gayretler neticesinde, yanginla mucadele eden arkadaslanmiz kendilerini de riske atarak yangini kisa 
zamanda sondiirmii§lerdir. Tabii, ozellikle yanginla ilgili, bolgedeki Gevre ve Orman Bakanliginin, 
Orman Genel Mudurlugunun ekipleri boyle bir yangina mudahale etmiyor sadece. Valilik, Kayma-
kamhk, Devlet Su isleri Genel Mudurlugu, il Ozel idaresi, belediyeler, jandarma ve ozel kurulus
lardan i§ makinesi ve eleman taleplerinde bulunulmus ve talepte bulunulan dim kuruluslar yangin 
sondurme gahsnialanna i? makinesi ve eleman gondermislerdir. Yapilan hasar tespit gahsjnalan so
nucunda, ilk etapta, aile basina hemen -Basbakanimizin talimatiyla- Basbakanlik Yardim Fonundan 
2 bin YTL 6denmi§, akabinde diger ilgili kurum ve kurulumlar tarafindan gesitli yardim ve galisma
lar yapilmistir, galismalar zaten Afet isleri Genel Mudurlugumiiz tarafindan da siirdiiriilmektedir. 

Gene Karaman Milletvekili Sayin Hasan Gahs'in bir diger soru onergesi vardi, o da ozellikle ke-
gilerle ilgili. Kegilerin azalmasiyla yanan orman alanlannin gogaldigi goriisii herhangi bir arastir-
maya veya bilimsel veriye dayanmayan subjektif bir degeriendirmedir, yani bu konuda herhangi bir 
ilmi gahsma yok. Zaten biz de kegilerin tamamen yok edilmesine karsiyiz, kegilerin planh sekilde, 
yeni dikilen fidanlara zarar vermeyecek sekilde kontrol edilmesini talep ediyoruz, yaptigimiz odur. 
Ozellikle sifir ile 300 metre rakiminda, yangina hassas kritik ormanhk alanlarda, turistik yogunlugun 
fazla oldugu bolgelerde, yol kenarlannda diri drtu yakmak veya temizlemek suretiyle bu konuda ted
birler alinmaktadir. 

Kastamonu Milletvekili Sayin Mehmet Serdaroglu'nun arka arkaya iig tane soru onergesi var, 
bunlan cevaplandirmak istiyomm. 
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Birinci soruda "Gokirmak-Kink Projesi'nin insaatma ne zaman baslanacaktir?" diye soruluyor. 
Kink Baraji hakikaten Kastamonu igin gok onemli. Maalesef gegmiste bu, yatinm programindan gi-
kanlmi? ancak ozellikle Kastamonu'nun igme suyu ihtiyacinin karsilanacagi dikkate alinarak biz 
bunun kati proje yapilmasini ihale ettik ve 2006 yihnda Kastamonu Kink Baraji'mn kati proje yapim 
hizmetleri basladi. 2009 yihnda kati projeler tamamlanacak. Kati projeler tamamlandiktan sonra du
ruma gore yatinm programma teklif etmeyi planhyoruz. 

Diger sualler var: Ozellikle "Obrucak Projesi'ne ne zaman basjanacak?" Bir de "Gokirmak-
Oyrak Projesi'ne ne zaman baslanacak?" diye Sayin Kastamonu Milletvekilimiz soru soruyor. Efen
dim, ewela bu maksatla Kastamonu'yla ilgili kisa bir bilgi vermek istiyomm: Bir kere Kastamonu'da 
Hukumetimiz son bes yilda gok biiyuk yatinmlara imza atmistir, bir defa bunu ozellikle altini gize-
rek bir belirtmek istiyomm, Kastamonu gok onemlidir. Bakin, bir kere 21 Kasim 2004 tarihinde Kas
tamonu Ta§kdprii Asar Baraji ve sulamasi hayata gegirildi ve 1.010 hektarhk bir alan sulu tanma 
baslatildi. Bakin, 18 Arahk 2005 tarihinde Kastamonu igin yillarca bitmeyen Kastamonu Haskoy su
lamasi vardi. Bu Haskoy sulamasim 2005 yih sonunda tamamladik ve 3 bin hektarhk alanin sula-
masini temin ettik. Aynca Kastamonu'da Karadere Baraji vardi. Ben kendim 2005 yihnda Karadere 
Baraji'na bizzat gittigim zaman bu Karadere Baraji'mn adeta suriincemede kaldigim bizzat fark ettim, 
hatta o bolgedeki araziyi de gezdim. Bu bolge, Karadere sulamasimn yapilacagi alan Kastamonu'ya 
hayat verecek olan ve oramn milli gelirinin artmasina buyiik katki saglayacak olan bir alandi ve Ka
radere Baraji'mn hizla tamamlanmasi talimatini verdik. 2 Arahk 2006 tarihinde Karadere Baraji'm 
tamamladik ve su anda sulamasi da gok hizh bir sekilde ilerliyor, onu da ozellikle belirtmek istiyo
mm. Ayrica 20 Aralik 2006 tarihinde Kastamonu Merkez Suluceviz Deresi Ta§kin Koruma Tesisi ve 
gok sayida, Ta§k6prii ilge merkezi, Honsalar, Bagislar, Seydiler, C îgil koyu, Budaklar, Koncalar ve 
arazileri, Ekincik Tiknik Deresi, Karabey koy igi ve Findikh dereleri, Caglayik Deresi, Yukan £a-
yircik Deresi gibi pek gok derenin de lslahi yapildi. Onu da ozetle belirtmek istiyomm. 

Su anda, Karadere Projesi'nin sulamasi devam ediyor. Ozellikle, Kastamonululara buradan su 
miijdeyi vermek istiyomm: Biz, sadece 2008 yihnda, bu projenin siiratle tamamlanmasi igin yd igin
deki ddenegine ilave olarak 8 milyon 350 bin YTL ilave odenek gonderdik. Yani 8,3 trilyon ilave ode
nek gonderdik. Ayrica, Devrekani Kulaksizlar Projesi'nin de ozellikle 2008 yihnda 7 milyon 100 bin 
YTL odenek ihtiyaci tespit edilmis olmasina ragmen, Genel Mudurlugumiizce 3,5 trilyon odenek 
aynldi ancak bu konuda da firmaya "suratli bir §ekilde tamamla" diye talimat verdik. 

Netice olarak... Bunu sunun igin soyluyorum Sayin Milletvekiline: Bizim, su anda, Kastamo
nu'da yuriimekte olan projelerimiz var. Bunlan hizla tamami ay acagiz, daha sonra diger projelerin kati 
projeleri bittikge onlan devreye alacagiz. Yoksa aym anda hepsinin temelini atmamn yanh§ oldu
gunu ozellikle belirtmek istiyorum. Sadece Devlet Su Isleri Genel Mudurlugunun il yatinmlannda 
2008 yihnda toplam 11 milyon 249 bin 502 YTL odenek aynlmis iken, bakin, dikkat ediniz, sene 
iginde saglanan ek odeneklerle yd odenegi 12 milyon 149 bin 502 YTL olmu§tur. Bunu da ozellikle 
belirtmek istiyomm. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

Son olarak, Gaziantep Milletvekili Sayin Yasar Agyuz'un suali vardi. Soyle: Tabii ki burada va
tandasm mulkiyet hakki var. Soruyu hatirlatacak olursam: "Orman Genel Mudurlugu yetkililerinin 
haberdar oldugu yargi karan sonucu kesilecek olan yetiskin gam agaglannin kesimini onlemek igin 
neden girisjmde bulunmami§tir?" diyor. Simdi, soz konusu tasjnmaz 1980 yihnda orman disi agag
landirma projesi kapsaminda sehven agaglandirilmis ancak konu yargiya intikal etmis. Yani mulki
yet sahipleri yargiya muracaat ederek bu arazinin kendilerine ait oldugunu ifade etmisler ve yargilama 
sureci neticesinde de bu sahanin orman olmadigi karara baglanmis. Yaptigimiz isjem sadece yargi ka-
ranmn uygulanmasindan ibarettir, onu ozellikle belirteyim. 



T B M M B: 9 22 .10 . 2008 O : 1 

- 3 7 -

Agag kesimine gelince: Yapilan cahsmalar herhangi birisine rant saglama degil, gecmiste ida
remizce sehven agaclandinlan ozel sahis arazisi uzerindeki agaglann alinarak, arazisinin mahkeme 
karanna uygun olarak miilk sahiplerine devri islemidir. Tabii, Sayin Vekilimizin "Acaba, bu alan 
baska bir alanla takas yapilarak bu agaclar muhafaza edilebilir mi?" seklinde bir teklifi var. Tabii, tak
dir edersiniz ki eger miilk sahipleri boyle bir teklifi kabul ediyorlarsa o konuda onlara sorarak yap
mak mumkiin olabilir ama eger miilk sahipleri boyle bir teklifi kabul etmiyorlarsa yargi karari 
kesindir, boyle bir islemi yapamayiz. Ancak Sayin Vekilimizin bu teklifini, hemen talimat verecegim 
Orman Genel Mudurlugumiize, miilk sahiplerine teklif etsin, baska bir alandan uygun bir arazi ile 
takas veya becayis yapmak suretiyle kabul ediyorlarsa bu konuda da bir girisim yapahm, orman var
hginin korunmasi agisindan faydah olur. Kabul etmesi halinde bu mumkundur ama kabul etmiyorsa 
karsi taraf, zorla bunu elinden almak mumkiin degildir. 

Biitiin saym vekillere, biitiin sozlii soru onergelerine cevap vermeye gahstim. Hepinize tekrar te
sekkiir ediyomm, saygilanmi sunuyomm, hayirh olmasini diliyomm. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Bakanim. 
Bazi milletvekili arkadaslanmizin konuyla ilgili ek agiklamalan olacak, o arkadaslanmiza soz 

verecegim. 
Saym Serdaroglu... 
MEHMET SERDAROGLU (Kastamonu) - Saym Baskamm tesekkur ediyomm. 
Saym Bakanin verdigi cevaplar bize gore yeterli degil. Bir defa, iktidara geldiklerinde, Haskoy 

sulamasi yiizde 90 seviyesinde, Asar Baraji yuzde 85 seviyesinde ve Karadere Baraji yiizde 90 se-
viyesindeydi. Bunlar tamamlandi, bunlar igin tesekkiir ediyomz. Ancak, 3 Kasim 2002 segimleri on
cesinde Sayin Basbakan, Kastamonu Nasrullah Camisi'nin yanindaki meydanda Kastamonu insamna 
seslenerek: "Kastamonulular, bu Hukumet Kastamonu'ya hayat verecek olan Oyrak, Opmcak ve 
Kink Baraj lanni programdan gikardi -ve devamla Sayin Basbakan- 4 Kasim sabahindan itibaren 6n-
celigimiz bu barajlan tekrar programa ahp suratle insaatlanna baslayacagiz, Kastamonu barajlar san-
tiyesi olacak." demisti. Aradan alti yil gegmesine ragmen bu barajlardan verimliligi en yuksek olan 
birinin dahi olsa insaatina baslanmahydi, "cek"e, "cak"a gerek yok ve soyle dzetlemek istiyomm: 
Bizim tenkit ve ikazlanmiza itibar etmiyorsunuz. Bu sebeple size bir ayetle hatirlatma yapmak isti
yomm: "Ey iman edenler, yapamayacaginiz seyleri neden soylersiniz? Yapamayacagimz §eyleri soy
lemek Allah katinda buyiik bir nefrete muciptir." diyomm. Saf Suresi Ayet 2 ve 3. Baska diyecek de 
bir sey bulmuyomm. 

Tesekkiir ediyomm. (MHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Serdaroglu. 
Sayin Dogru, buyurun efendim. 
RESAT DOGRU (Tokat) - Tesekkur ederim Sayin Ba§kan. 
Sayin Bakana tesekkiir ediyomm vermis oldugu cevaplar igin. Ancak, Tokat Giizelce Baraji'nin 

1996 yihnda insaatina baslanmistir ancak on iki yilhk bir siire igerisinde yiizde 55'i bitirilmi§tir. Bu 
sene de gok az bir odenek aynlmistir. Yani, bu sekilde ayrilmayla, tahmin ediyomm ki bir on iki sene 
daha siirecektir. Dolayisiyla, bunun 2008 degil de 2009 veyahut 2010 senesi igerisinde bitirilmesi-
nin halk tarafindan beklendigini ifade etmek istiyomm. Ciinkii, bu barajin oldugu bolgelerdeki in
sanlar gok fakir insanlardir. 

Ikinci som olarak, HES projeleriyle ilgili kontrolleri noktasinda Sayin Bakan agiklamalan da 
yapti. Kendisi de bu hafta igerisinde bir yonetmelik yayinlanacagini ifade etmislerdir. Ancak, Tokat 
igin soyluyorum: Kelkit Vadisi'nde 4 tane HES projesi yapiliyor. HES projesi yapilan yerlerde agag-
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lar kesiliyor, ormanlar talan ediliyor. Hatta, miimbit arazilerin oldugu yerlerden kanallar gegirilerek 
o bolgelerde tamamen ciftcilerin istemedigi bir tabloyla karsjlasiyoruz. Ozellikle Erbaa HES Projesi 
igin sdylemek istiyorum: Erbaa ve Niksar Ovalanndaki giftgiler bu HES Projesi'nin gecmi§ oldugu 
yerlerde buyiik bir magduriyet igerisindedir. Sayin Bakamn o bolgeyi bizzat ziyaret ederek HES Pro
jesi'nin oldugu yerleri gormesi gerektigini ifade etmek istiyorum. 

Tesekkiirlerimi sunuyorum. Sag olun efendim. 
BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Dogru. 
Sayin Cah§... 
HASAN CALIS (Karaman) - Sayin Baskamm, tesekkur ediyorum. 
Sayin Bakamm, cevaplanniz igin te§ekkiir ediyorum. Ancak birkag tane sorunun cevabi oldugu 

igin topluca bir degeriendirme ve sorularim olacak. 
Saym Bakamm, kegi yetistiriciligi, ekolojik denge, koyliinun desteklenmesiyle ilgili verdiginiz 

cevaplara diyecek bir sey yok. Gergekten kagit uzerinde bunlara sapka gikarmak lazim. Ama maa
lesef uygulamada orman te§kilatimn ve orman gali§anlannin biitiin iyi niyetine ragmen, vatandasm 
geldigi algilama noktasi adeta -en azindan benim bolgemde- kegi yetistiriciliginin bitirilme noktasina 
gittigi seklindedir. 

Yani burada bir de ekolojik dengeyle ilgili ayn bir soruya verdiginiz cevapta ilmi bir dayanagi 
olmadigim belirttiniz. Sizlerden istirham ediyorum, Orman Bakanliginin ve Tanm Bakanliginin 
orman muhendisligi ve ziraat miihendisligiyle ilgili birimlerini bu konulann ilmi gahsmalarim yaptir-
maya te§vik ederseniz, arastirmalara dayanacak verilerle sizler bizlere gelirseniz ben memnun olurum. 

Bir diger husus: Orman kadastrosu gegen koylerimizdeki uygulamadaki tarti§mamn en biiyiik 
sikinti kaynagi fotograflardir, belli zamanlarda gekilen fotograflar. Buralarda koyliilerimizin iddiasi 
§udur: "Yiiz elli yilhk bahgemi, dedemin, babamin, benim kullandigim bahgemi otuz yil once 10 bin 
metre yiiksekten gekilen fotografla ayiramamisjardir. Ben haksizhga ugradim." diyor. Bu orman ka-
dastrosuyla, fotograflarla ilgili ayn bir gahsma yapmamn yaninda, koyliiyii orman dostu yapabilme-
nin bir tek yolu vardir Sayin Bakamm: Her agacin basjna bir ormanciyi koyarak ormanlari komma 
Sansirmz yok. Ekonomik degeri olan orman, yani gam fistigi gibi, Antep fistigi gibi, zeytin gibi yer
lerde... Mesela maki ormani veya cahlik ormani olan bir yerde koyluye gam fistigi ogretsek, Antep 
fistigi ogretsek, zeytin ogretsek, bunun bir dahm size kopartir mi, ben soruyorum. O zaman yapma
miz gereken bir sey vardir: Orman tanimim ve orman dokusuna uygun meyve tammini yasal veya bii-
rokratik olarak gozden gegirmemiz gerekiyor. Bu konuda bir gahsma yapabilir miyiz Saym Bakamm? 

Bir diger husus da: Genel bir kanaat vardir, orman yanginlannda Turk Silahh Kuvvetlerinin im-
kanlanndan yeterince yararlandamadigi kanisi vardir. Bu konuda yasal veya biirokratik engeller varsa 
bunlan kaldirmak igin bir gah§ma yapmayi du§uniiyor musunuz? 

Te§ekkiir ediyomm. 
BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Cah§. 
Sayin Agyuz... 
YASAR AGYUZ (Gaziantep) - Te§ekkur ederim Sayin Baskamm. 
Sayin Bakamm, tas ocaklan igin belirttigim yerde "CED raporu gereklidir.", "CED raporu ye

terli."den ote buyuk bir tehlike vardir. Cevre biiyiik olgiide oiumsuz etkilenmekte. Hem tanm iiriin
leri yok olmakta hem de okula giden gocuklanmiz, ozellikle tasimah egitim oldugu igin, okula 
gidemez hale gelmektedirler. Bes alti tane yogunlasmasi da gok buyiik dlgude su kaynaklannin da or
tadan kalkmasma neden olmaktadir. Ben bu bolgenin ozellikle Bakanligimz tarafindan yeniden in-
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celenmesini talep ediyorum. CED raporlan yeterlidir, yetersizdir, ama bolgede biiyiik bir tehdit al
tmda bulunma sorunu var. Insanlanmizin hayati soz konusu. Bunu tekrar bilginize sunmak istedim. Ce-
vabimza tesekkur ederim ama ozel bir ilgi gosterirseniz o bolge icin daha iyi olur diye diisuniiyorum. 

Tesekkur ederim. 
BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Agyiiz. 
Sayin Gok, sizin sisteme girdiginizi gdrdiim ama bu kapsamdaki usul soyle: Soru sormus olan 

arkadaslanmiz Sayin Bakandan sonra ek bir aciklama yapma hakkina sahiptirler. Sizin burada soru-
nuz yok benim gordiigiim kadanyla. 

ISA GOK (Mersin) - Benim size sorum var Sayin Baskan. 
BALKAN - Sayin Bakan soruyu cevaplandirsin. Ben mikrofonunuzu acayim isterseniz ama 

Saym Bakan bir cevabim versin. 
ISA GOK (Mersin) - Tamam Sayin Baskamm. 
BASKAN - Sayin Bakanim, ek bir aciklama yapacak misiniz efendim? 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Evet efendim, mii-

saade ederseniz. 
Ewela Kastamonu Milletvekili Sayin Mehmet Serdaroglu Sayin Basbakanimizin soz verdigini, 

sdziinii yerine getirmedigini soyledi. Bir kere Hukumetimiz, bilhassa Basbakanimiz soz verince so-
zunii daima yerine getirir. (AK PARTI siralanndan alkislar) Nitekim, bakin sunu ifade edeyim: Bas
bakanimiz o meydanda konusmus, Kink Baraji... Biz hemen akabinde Kink Baraji'nin kati proje 
ihalesinin yapimina basladik, 2009 yihnda da bitecek. Tabii ki, takdir edersiniz ki proje olmadan 
ihale etmek mumkun degil. Bunlann peyderpey projesini yaptiriyoruz ve ihale edilecektir. 

MEHMET SERDAROGLU (Kastamonu) - Alti yil oldu Sayin Bakanim, alti yil; alti yil gecti. 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Ayrica, Kasta-

monu'nun da Kink Baraji gelecekteki su ihtiyacini karsilayacak. Ben zaten, biraz once, Kastamo-
nu'yla ilgili ne kadar hizh bir sekilde yatinmlan tamamladigimizi da ozetle vurgulamak istedim. 

Simdi, mesela, siz Karadere Baraji'ndan bahsettiniz. Ben DSI Genel Mudurii oldugum zaman 
Karadere Baraji daha temel safhasmdaydi. Alakasi yok... 

MEHMET SERDAROGLU (Kastamonu) - Birakin efendim... 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Ben bizzat gittim. 
MEHMET SERDAROGLU (Kastamonu) - Birakin efendim... 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) -Vatandaslar, oradaki 

vatandaslar biliyor. Bir santimetrekare alan sulanmami$ti. Boyle bir sey yok. Karadere Baraji'm 
buyiik bir hizla -gecmiste ihale edilmis ama adeta suriincemede kalmis- yildinm hiziyla biz 
tamamladik, biz actik. 

MEHMET SERDAROGLU (Kastamonu) - Siz actiniz tabii. Yiizde 85'ini baskalan yapti, 
yiizde 15'ini siz yaptiniz ve actiniz, dogrudur bu, itirazimiz yok. 

CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Suyu da su anda 
fevkalade iyidir. Sulamasi da hizla devam ediyor. Diger barajlan da yapacagiz. Sirasi gelince hep
sini yapanz, merak etmeyin. 

MEHMET SERDAROGLU (Kastamonu) - Insallah... 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Sayin Resat Dog

ru'nun Giizelce Baraji konusundaki temennisine ben de istirak ediyorum. Evet, su anda yiizde 55'ler 
civannda fiziki gercekle§me ama bunun hizh bir sekilde tamamlanmasi konusunda elimden gelen 
gayreti gosterecegim. 
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Aynca, Sayin Vekilimiz Resat Dogru Beyefendi, Tokat'taki HES'lerle alakah kendisi bizzat ye
rine giderek inceleme gerektigini ifade etti. Esasen ben bu projeleri bastan sona -bilhassa Niksar,Er-
baa'yla alakah- bizzat kendim inceledim, ilgili arkada§lan gonderdim. Hatta o bolgeye gittigimde de 
bolgedeki vatandaslarla toplanti yaptim. Biz o HES'lerin bolgeye zarar vermesini istemiyoruz. Nik-
sar'a zarar verecekse proje tadilati yapmasi gerektigini ilgili firmaya ifade ettik, hatta CED siirecini 
de durdurduk. Bunu 90k dikkatli bir §ekilde takip ediyoruz. 

Karaman Milletvekili Sayin C a ' l s , kegi yetistiriciligi konusunda bir gah§ma yapilmasini soy-
ledi. Yani, biz kegilerin irkinin yok edilmesinden yana degiliz yani mutlaka bunlar da bolge igin, 
ozellikle gerek peynir gerek dondurma uretiminde gok onemli. Gerekli her turlu destegi vermeye ha-
ziriz. Sadece biz §una kar§iyiz: Yeni dikilen agaglann fidanlanm kisa zamanda tahrip ediyor. Bun
lan muhafaza edelim. Bunun disinda herhangi bir itirazimiz yoktur. 

Evet, ben "ilmi dayanagi yok." dedim. Bu konuda bir gah§ma yapahm, yani kegilerin hakika
ten bu orman yanginlannin onlenmesinde bir katkisi var mi? otlan yiyerek, boyle bir gahsma yapti-
rahm. Universitelerimizde, kamu kurumlannda, te§kilatimizda bunu yaptirmayi ben de uygun 
goriiyorum. 

Orman kadastrosunda haksizhk yapilmasindan yana degiliz. Vatandasjn hakki varsa hakkim tes
lim etmek lazim, yani aksi takdirde vatandasm hakki olan bir araziyi vatandastan ahrsak bu zuliim 
olur. Ben de buna taraftar degilim. Esasen bu konuda bir itiraz varsa hassasiyetle inceletelim. itiraz 
olunca zaten inceletiyoruz. Eger ihtilaf varsa, zaten mahkemeler tarafsiz olarak buna karar veriyor. 
Ama buna ragmen bizim o bolgelerde, sizin de isaret ettiginiz iizere, fistik garni, kegiboynuzu veya 
gelir getirici birtakim iiriinleri su andaki mevzuata gore verebiliyomz. Onlara kirk dokuz yilhgina ve
relim, istifade etsinler. Orman koyliilerine fidan yeti§tirme maksadiyla bunlarin tahsisi §u anda mum
kun, koy tiizel kisiliklerine verebiliriz. Bunu ozellikle ifade edeyim. Mesela, biz, Edime'de daha 
gegen pazar gunii ozellikle asih cevizleri orman alamndan verdik. Vatanda§lar, buraya bakacaklar ve 
cevizinden, satarak istifade edecekler. Boyle galismalar yapabiliriz, memnuniyetle buna katihyorum. 
Talep varsa hep birlikte bakahm, Karaman'da talep varsa oradan basjayahm. 

Bir de yanginlarla ilgili, esasen hemen Orman Genel Mudiirliigumiiz meseleye yerinde miida
hale ediyor ve vilayet, valilik de bizzat bunu sevk ve idare ediyor. Qoga kere de buyuk yanginlara 
ben kendim de gidiyorum, hem Antalya hem Gulnar hem Mersin ve diger yangmlann pek goguna 
gittim, hatta Antalya'ya iki defa gittim. 

Simdi, Turk Silahh Kuwetlerinden hakikaten yangin esnasinda yardim istemek mumkun ama 
takdir edersiniz ki bu yanginlarda mudahale edecek insanlann profesyonel olmasi lazim. Aksi tak
dirde can kaybi olur. Misal: Gulnar yangimnda bizim 16 elemanimiz yangin iginde kaldi. Eger pro
fesyonel olmasalardi o yangindan kurtulmalan mumkun degildi. Yangin uzerlerinden gegti ama higbir 
can kaybi olmadan -gok siikiir- biz bunu basardik. Ama bu konuda Turk Silahh Kuwetlerimizle go-
riiselim, ne gibi destek olabilir. Belki makine ekipman destegi olabilir. Ama eleman destegi konu
sunda askerlerin bu ise dahil edilmesi konusu, biraz iizerinde dusuniilmesi gereken bir husustur diye 
dii§iinuyorum. Ama zaten sivil savunma ekipleri veya jandarma ekipleri bu konuda zaten hemen her 
zaman destek veriyor, belediyelerimiz destek veriyor. Onu ozellikle belirtmek istiyomm. 

Evet, hepinize tesekkur ediyomm efendim. 
BA§KAN - Te§ekkiir ediyomm Saym Bakamm. 
ISA GOK (Mersin) - Sayin Balkan... Sayin Baskan... 
BASKAN - Saygideger milletvekili arkada§lanm, soru onergeleri cevaplandinlmi§tir. 
ISA GOK (Mersin) - Efendim, sorum yok. 
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BASKAN - Sayin Gok, agacagim mikrofonunuzu, unutmadim yani. 
Soru soran milletvekili arkadaslanmiza ve Sayin Bakanimiza tesekkur ediyorum. 
Sayin Gok, buyurun efendim. 

V I I . - A C I K L A M A L A R 
1.- Mersin Milletvekili Isa Gok'iin, Gulnar ormanyanginiyla ilgili aciklamasi 
ISA GOK (Mersin) - Sayin Baskan, 90k tesekkiir ediyorum. 
Sayin Bakanim, Gulnar orman yanginmdan dolayi -malumunuz- derhal 1 milyon YTL'lik para 

gonderilmisti ve yangindan magdur olan insanlara 3 biner YTL'lik bir yardim yapilmi§ti. Bilginiz da
hilinde mi bilmiyorum ancak su anda jandarma birlikleri mutemadiyen her eve giderek odenen pa
ralann geri alinmasi igin, iade edilmesi igin, istirdadi igin herkese tebligat yapiyor ve koylii -ben 
dahil olmak iizere- herkesi arayarak borg para bulup onceden aldigi, sizlerden ahnan 3 biner YTL'nin 
iadesini saghyor. Bu konuda bilginiz var mi? Bu iade yasaya uygun mu? Eger ilgilenirseniz gok te
sekkiir ederim, ciddi bir sorun giinkii bu Gulnar yoresinde. Sag olun. 

BASKAN - Te?ekkiir ediyorum Sayin Gok. 
Buyurun Sayin Bakan, kisa bir agiklama yapacaksaniz. 
CEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROGLU (Afyonkarahisar) - Sayin Vekilim, o ko

nuda su anda bana gelen bir bilgi yok ama hemen konuyu arastiracagim bugiin dgleden sonra. Ko
nuyu takip edecegim. 

ISA GOK (Mersin) - Cok tesekkiir ederim. Sag olun. 
BASKAN - Sayin Gdk'e ve Sayin Bakanima tesekkur ediyorum. 
Saygideger milletvekili arkadaslanm, som onergeleri cevaplandirilmi$tir ve gahsma siiremizin 

tamamlanmasma bes dakikahk bir siire kalmistir. 
Bunu da dikkate alarak, saat 14.00'te toplanmak iizere birlesime ara veriyomm. 

K a p a n m a Saat i : 12.56 
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I K i N C i O T U R U M 
A c i l m a Saat i : 14.00 

B A S K A N : Baskan Vek i l i N e v z a t P A K D I L 
K A T I P U Y E L E R : M u r a t O Z K A N (Gi resun) , Yasa r T U Z U N (Bilecik) • 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Tiirkiye Buyiik Millet Meclisinin 9'uncu Birlesiminin ikinci 
Oturumunu aciyorum. 

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

Kanun Tasansi, Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapasaoglu'nun Organize Sanayi Bolgeleri Ka
nununda 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 Ek
lenmesi Hakkinda Kanun Teklifi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlan Raporlannm goriismelerine kaldigimiz yerden devam 
edecegiz. 

V . - 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 ( D e v a m ) 

B) 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 Ya
pilmasina 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 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 Tek
noloji Komisyonlan Raporlan (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayisi: 222) 

BASKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmistir. 
Sayin milletvekilleri, 2'nci sirada yer alan Yuksek Ogretim Kanunu'nda Degisiklik Yapilmasina 

Dair Kanun Tasansi ile Sivas Milletvekili Muhsin Yazicioglu'nun, Kahramanmaras Milletvekili 
Durdu Ozbolat ve 20 Milletvekilinin, Samsun Milletvekili Osman Cakir'in, istanbul Milletvekili Se
bahat Tuncel ve 7 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Milli Egitim, Kultur, Geng
lik ve Spor Komisyonu Raporu'nun goriismelerine baslayacagiz. 

2.- Yuksek Ogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Sivas Milletve
kili Muhsin Yazicioglu 'nun; Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat ve 20 Milletvekilinin; Sam
sun Milletvekili Osman Cakir'in; istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 7 Milletvekilinin; Benzer 
Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor Komisyonu Raporu (1/651, 
2/20, 2/46, 2/61, 2/80) (S. Sayisi: 298) (x) 

(x) 298 S. Sayih Basmayazi tutanaga eklidir. 
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BASKAN - Komisyon? Burada. 
Hukumet? Burada. 
Komisyon Raporu 298 sira sayisiyla bastinhp dagitilmi§tir. 
Tasannin tumii uzerinde Baskanhgimiza intikal eden soz taleplerini arz ediyorum: Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu adma istanbul Milletvekili Nur Setter, Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adma Es
kisehir Milletvekili Beytullah Asil; sahislan adina Kutahya Milletvekili Alim Isik ve Kahramanma
ras Milletvekili Veysi Kaynak. 

Evet, ilk soz tasannin tumii uzerinde Cumhuriyet Halk Partisi istanbul Milletvekili Sayin Nur 
Serter'e aittir. 

Sayin Setter, buyurun efendim. (CHP siralanndan alkislar) 
CUMHURIYET HALK PARTISi GRUBU ADINA FATMA NUR SERTER (istanbul) - Te

sekkur ederim Sayin Baskan. 
Degerli milletvekilleri, 298 sira sayih Yiiksek Ogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 

Kanun Tasansi'nin butiinii uzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina soz almis bulunuyorum ve 
yuce Meclisi saygiyla selamhyorum. 

Gdriisiilmekte olan ogrenci affi yasa tasansimn Turkiye Biiyuk Millet Meclisinin gundemine 
getirilmesinde ve komisyon galismalannda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak gok onemli kat-
kilarda bulunarak yer aldik. Ve gikartilacak olan bu ogrenci affi yasasinin yapilacak bazi kiigiik de-
gisikliklerle gikmasi halinde de gergekten Turkiye'deki gok onemli bir ihtiyaci kar§ilayacagi inancmi 
tasiyoruz. 

Yasanin Meclisin gundemine getirilis doneminde Kahramanmaras Milletvekilimiz Sayin Durdu 
Ozbolat'in vermis oldugu kanun teklifiyle baslayan suregte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri 
olarak gerek Genel Kurulda soz alarak gerek basinla iletisim kurarak yasanin bir an once Turkiye 
Buyuk Millet Meclisi gundemine inerek yasalasmasiyla ilgili gok ciddi gabalar igerisinde bulunduk. 
Ancak tabii ki ogrenci affi bugiin iginde bulundugumuz kosullar itibanyla her ne kadar gerekli ola
rak kabul edilse de gelismis iilkelerin orneklerine baktigimizda bir ulkede Meclisin giindeminde sik-
hkla yer almasi gereken bir konu olarak da degerlendirilmemelidir. 

Bizim ogrenci affiyla ilgili gikarmis oldugumuz yasalann soyle kisa bir tarihgesine baktigi
mizda, gergekten bazen bir yil, bazen iki yd, en fazla iig yd arayla Meclisimizin gundemine gok fazla 
sayida ogrenci affi yasasinin getirilmis oldugunu da goruyoruz. 1984'te kabul edilen yasayla 1976-
1984 arasindaki dgrenciler kapsama ahmrken, 1985 ve 1988 yih gok daha dar kapsamh, sinirh kap-
samh kalmis ve kendi donemlerini kapsamis. 1991'de 1985 ile 1991 arasindaki dgrenciler aftan 
yararlandinlmis, 1992 yihnda 1980'den 1992 sonuna kadarki donemi kapsayan bir yasa gikanlmis, 
1993'te yine 1991 ile 1993 arasi yani sinirh sayida yil kapsanmis, 1995'te yeniden 1980'den 1995 
sonuna kadarki donemi kapsayan genis kapsamh bir af yasasi gikanlmis, 1997 yihnda 1994 ile 1997 
arasi kapsanmis, 2000 yihnda 1980 ile 2000 arasini kapsayan bir af gikmis ve 2005 yihnda da 2000 
ile 2005 yillan arasmi kapsayan bir af yine yasalasmis, Meclisten gegmis ve dgrenciler bundan ya-
rarlanmis. 

Simdi, tabii, bu, ovumilecek, sevinilecek ve gurur duyulacak bir tablo degil, giinkii bu kadar sik 
affin gikmasi, ayni zamanda surekli olarak bir af beklentisinin de yaratilmasi, egitimin kalitesi agi
sindan toplumun belirli kesimlerinden, ozellikle de universitelerden zaman zaman yukselen tepkileri 
de beraberinde getirmistir. 

Bu nedenle, ogrenci affi gundeme girdiginde, biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, once 
bazi sorular sorup, bu sorulara somut cevaplar bulma gabasi igerisine girdik. 
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ilk sorulmasi gereken soru, sikhkla affin Meclis gundemine tekrar tekrar gelmesini engellemek 
igin "Nasil bir af?" sorusuna cevap vermekle ilgiliydi. Nasil bir af, ashnda cikartilacak af yasasimn 
kapsami ve igerigiyle ilgili diizenlemelerin neler olmasi gerektigi sorusunu gundeme getiriyordu. 
Oncelikle affin genis kapsamh bir af olmasi, igerigi itibanyla, yapilan teknik duzenlemeler baki
mindan bu aftan yararlanacak olanlann, aym zamanda egitime geri ddnduklerinde yuksekogretim 
kurumlarindan mezun olmalanna firsat taniyacak bir esneklige sahip olmasi en basta dikkati geken 
konulardi. 

Bunu su agiklamayla siirdurmek istiyomm: Gegmiste gikartilan aflara baktiginizda, mesela bir 
yilda sadece iki sinav hakki verilen veya simrh sinav haklanyla dar bir siire igerisinde ogrencilerin 
iiniversitelere geri dbniisunii saglayan aflar, ashnda ogrencilerin girdikleri gibi gikmalanndan baska 
bir sonug vermemistir ve aflardan yararlanan ogrenciler, af yasasimn kapsaminin ve ig diizenleme-
lerinin son derece dar tutulmus olmasi nedeniyle, gok az sayida, gok dusiik oranda bir basanya ancak 
ulasabilmislerdir. Bu bakimdan, affin kapsami itibanyla geni§ ve diizenlemeleri itibanyla esnek, og
rencilere gergekten geri ddnduklerinde egitim goriip mezun olabilme firsati verecek bigimde diizen-
lenmi§ olmasi gok buyuk onem tasiyordu. 

Bu konuda, komisyon toplantilannda, Milli Egitim Komisyonu toplantilannda, Cumhuriyet 
Halk Partisi milletvekilleri olarak yapilan dnerilerimizin gok buyiik bir kismimn da Komisyon tara
findan kabul edilmis olmasi gok memnuniyet verici olmu§tur. Ben, bu konuda Sayin Milli Egitim Ba-
kamna ve Milli Egitim Komisyonu Baskan ve iiyelerine te§ekkiirlerimi ifade etmek istiyomm. 

Bir diger onemli konu, af yasalan gundeme geldiginde kamuoyunca da gok sik tartisilan, bu af-
lann ashnda higbir bigimde, higbir siyasi parti tarafindan siyasi rant amaciyla kullanilmamasiydi. 
Ben, gikanlacak olan bu yasada bu ilkelere titizlikle, duyarhhkla uyuldugu kanisindayim. Higbir si
yasi parti -en basta kendi partim olmak iizere- bu affa destek verirken bundan siyasi bir rant elde 
etmek gibi bir kaygi, bir dusunce tasimami§tir, tamamiyla ihtiyaci olanlara ve genglerimizin ihti-
yaglanna cevap verecek nitelikte, onlarla da siki temaslarla bir duzenleme yapilmasi yoluna gidil-
mistir. 

Ogrenci affi gergekten gerekli miydi? Bu da samimiyetle cevaplanmasi gereken bir konudur, en 
azindan bizlerin kamuoyuna vermemiz gereken bir cevaptir. Evet, ogrenci affi gergekten gerekliydi. 
Neden gerekliydi? Ciinkii, diinyamn giderek artan oranda yiiksek nitelikli insan giicii kullandigi bir 
siiregte, yiiksekogrenim gormiis olanlann mifustaki ve i§ giicundeki paylannin gok yuksek oranlara 
ulasjms oldugu bir siiregte Turkiye'nin kendi insan giiciinii daha nitelikli bir bigimde yeti§tirmek igin 
egitimine belirli asamaya kadar devam etmi§, ama bir nedenle di§anda kalmis olanlara bir ikinci fir-
sat verilmeliydi. Biz, bugiin Turkiye'nin is giiciine baktigimizda, is giiciimiiziin sadece yiizde 
12,4'iiniin yuksekogretim mezunu oldugunu gdriiyomz. Bu, gergekten diisiik bir oran degerli mil
letvekilleri ve giderek iilkelerin ekonomik, sosyal ve kulturel kalkinmalanm saglamalanmn yam sira, 
diinyamn ciddi bir bigimde karsi karsiya bulundugu issizlik somnunu asabilmeleri de egitimle ancak 
mumkun olabilmektedir. Artik, diinyada issizlikle ilgili surdiiriilen politikalara baktigimizda "Aktif 
emek piyasasi politikasi" dedigimiz, yani egitim duzeyini yiikselterek issizligi azaltmaya yonelik 
politikalann agirhk tasidigim gdriiyoruz. 

Bir diger son derece onemli konu ise -ulkemiz agisindan ciddi anlamda onem tasiyan bir konu-
egitim; gergekten yuksek maliyetli bir hizmettir, ozellikle yiiksekogretim. Hele kaliteli yiiksekdgre-
timin devlete olan maliyeti gok yuksektir. 

Simdi, devletimiz, bir yatinm yapmis ve iiniversitelerde okuyan, ama bir nedenle egitim siste
minin disina itilmis olan bu genglerimizi iki yil, iig yil, bazi fakultelerde dort yil, bazilannda be? yil 
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okutmus. Yani, bunun igin devlet butgesinden ciddi harcamalar yapilmis. Bir tip fakultesi dgrenci-
sini du§iinun. Bir tip fakultesi ogrencisinin devlete olan maliyetini dusuniin. Simdi, bu yatinmi yap-
tiktan sonra o gencimizi yiiksekbgretimden mezun etmeden kapimn disina biraktigimizda, devlet 
olarak yapilan butun harcamalar ayni zamanda bosa gitmektedir. Bizim kisith olan mali kaynaklari
mizin ve zor ko§ullarda surdurdugurmiz egitimimizin kesinlikle israfa ve bo§a harcanmi§ paralara ta-
hammiilii yoktur ve olmamahdir. iste bu af yasasiyla, egitimi kesintiye ugrami§ olan bu genglere gok 
onemli bir firsat tamnmakta ve onlara bugune kadar yapilmi§ olan yatinmlara yapilacak eklemelerle 
bu genglerimizin universite diplomasina sahip olabilme firsati gibi, Turkiye'nin ekonomik, sosyal ve 
kulturel kalkinmasi igin, is giicu verimliliginin yukseltilmesi ve issizlik sorununun azaltilmasi igin gok 
onemli olan ciddi bir sorunu onemli dlgude gdziime kavusturulmus olacaktir. 

Tabii, afla ilgili duzenlemelerde bir baska uygulama da affin adeta mesru ortamini, zeminini ya-
ratmi§tir; bu da kirk iki yeni universitenin agilmis olmasidir. Eger bir ulkede nitelikli, yiiksekogre-
nim gormu§ insanlara, insan kaynaklanna ihtiyag vardir diye kirk iki yeni universiteyi ogretim uyesi 
yetersizliklerine, kaynak yetersizliklerine, bina yetersizliklerine ragmen agiyorsak, o zaman iyi uni-
versiteleri yiiksek puanlarla hak ederek kazanmis ama bir bigimde egitimine son verilmis olan geng
lere bir firsat daha tanimak da gerekmekteydi. Dolayisiyla kirk iki yeni universitenin agilmasi af 
yasasinin gikisina da bir dlgude me§ruiyet kazandirmi§tir. 

Ancak tabii "Af yasasi neden gikanlmahdir?" derken burada kesinlikle ihmal edilmemesi gere
ken bir baska gok onemli grup vardir, o da genglerimizdir. Gergekten, af yasasi Turkiye'nin gunde
mine girdigi andan itibaren son derece kararh, orgiitlii, azimli bir bigimde genglerimiz hazirladiklan 
raporlarla, yaptiklari gah§malarla zannediyomm Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisinde pek gok millet
vekilim bu konuda bilgilendirmi§ler ve kararhhklarim da kesintisiz olarak gdstermislerdir. $u anda, 
bu goriisnielere girmeden bes dakika oncesine varana kadar surekli olarak telefonlarla bizi bilgilen-
dirmeyi, af yasasiyla ilgili somnlar konusundaki goriislerini bizimle paylasmayi siirdiirduler. Ben 
burada, bu yasanin hazirlanmasinda -yasa evet onlar igin gikanlan bir yasa ama- bu kadar iyi orga
nize olarak, bu kadar bilgili bir bigimde gahsarak bizleri bilgilendirdikleri igin ve adeta yasayi bir
likte hazirlama firsatini da bizimle payla§tiklan igin kendilerine te§ekkiir etmek istiyomm, giinku 
ancak o zaman, gergekten ihtiyaca cevap veren duzenlemeleri yapmamiz mumkun olabildi. Ben bir 
universite ogretim uyesi olmama ragmen ve yillarca yoneticilik yapmis olmama ragmen, gengleri
mizin sesine kulak vermekle onlardan gok sey ogrendim ve af yasasinin igeriginin diizenlenmesine 
bizlerle birlikte onlann da gok biiyiik katkisi oldugu inancim tasiyorum. 

Ancak, tabii bu af yasasi giktiktan sonra altini ozenle gizmemiz gereken bir baska konu daha var. 
Bu af yasasindan yararlanacak olan genglerimiz ayni zamanda bir buyiik sorumlulugu da ustlenmek 
zorundadirlar. Turkiye, aflar iilkesi olmamahdir. Turkiye, her yil, her iki yilda bir ogrenci affi gika
ran bir ulke olmamahdir. 

Degerli milletvekilleri, ogrenci aflan sanki basansizhga verilen bir odiin ya da odiil gibi de al-
gilanmamahdir. Ashnda ogrenci aflan ba§ansizhga verilen odiin degil, yeniden basanh olma firsa
tini yakalamak igin bu genglerimize taninan son bir firsattir. Ben inamyomm ki genglerimiz de bu 
yasayi kendilerine taninan, gok iyi degerlendirmeleri gereken son bir firsat olarak dogru algilaya-
caklar ve ogretim kurumlanna geri donduklerinde gahsarak, devam ederek, bundan once yaptiklari 
hatalan yinelemeyerek o diplomalanni elde etmelerinin sevinciyle bizleri bu affi gikardigimiz igin bir 
kere daha sevindirecek ve mutlu edeceklerdir. Yani burada onlara da gok onemli bir sorumluluk du§-
mektedir. 
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Bu af yasasimn igerigi itibanyla su andaki diizenlemelerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ola
rak yapacagimiz bazi kiigiik katkilar bulunmaktadir. Biraz sonra bir onerge ile onu Meclisimizin gun
demine tasiyacagiz. 

Degerli milletvekili arkadaslanm, burada birlikte bir seyler yaptik. iktidar ve muhalefet birlikte 
galisti ve gergekten Turkiye'de ihtiyaci onemli olgiide kar§ilayan bir yasa gikardik. 

Simdi, dort tane yeni onerimiz var. Bu dort yeni dnergeyle, daha dogrusu bir onerge iginde top-
lanmis dort yeni onerimizle eger biz af yasasi kapsami disinda kalmis polis akademisi dgrencilerini 
bu yasaya dahil edebilirsek; eger biz, arastirma gorevlisi statiisiinde olup egitimi kesildigi igin kad-
rolan ile ilisigi kesilenleri Mecliste Komisyonun kabul ettigi bigimde degil de Komisyona sunulan 
metin bigiminde bir degisiklikle kadrolu olarak da goreve alabilirsek, iade edebilirsek; egitimlerinin 
son iki yihna gelmis olan dgrencilerimizi -yani tip fakiiltesi besinci, altinci sinifa gelmis gibi diisii-
niin dgrencilerimizi- bu kadar yuksek ihtiyag goz ardi edilmeksizin 80'den itibaren kapsama alabi
lirsek ve askerlikle ilgili -sizlere de inaniyorum gok sayida telefon geliyordur- bir diizenlemeyle ya§ 
sininni, en azindan bir yil uygulamasini erteletebilirsek zannediyorum gok sayida gencimiz bu afla 
ilgili sdyleyecek higbir soz bulamayip yiice Meclise sadece §ukranlarim sunacaklardir. Biz onergeye 
sira geldiginde bunu daha aynntiyla ifade edecegiz. 

Degerli milletvekilleri, bu affm taraflan olarak genglerimizi dinledik. Bizler, vekiller, milletve
killeri olarak konustuk, komisyonda tartistik. Ashnda bu affin gergek taraflarmin basinda hig kus-
kusuz universiteler yer ahyor ve iiniversitelerimiz, ba§indan itibaren gogunluguyla bu affa kar§i 
giktilar. Bu affa neden karsi giktiklanm anlamamak mumkun degil, onlan anhyoruz, giinkii bu affin 
iiniversitelere getirecegi gok biiyiik bir yiikiin oldugunun bilincindeyiz. Universite ydnetimlerine, 
universite ogrenci isleri daire ba§kanhklanna, ogretim iiyelerine ve arastirma gdrevlisinden basla
yarak ogretim elemanlarina, gergekten gok agir bir yiik getirecektir bu af. Ogrenci sayisi artacaktir. 
Ben kendim, yillarca intibak komisyonlarinda, yani aftan yararlanan ogrencilerin yeniden sisteme 
uydurulmasi, uyumlandinlmasi igin kurulan intibak komisyonlarinda gorev yapmis bir kisi olarak, 
bu i§in ne kadar zor oldugunun bilincindeyim. Ancak, yiik artacaktir, altyapi yetersizliklerinden do
layi dersliklerdeki ogrenci sayisinm artmasi, laboratuvarlardaki yetersizlikler nedeniyle egitim zor-
lanmasi, ogretim iiyelerinin daha fazla mesai harcamasi gibi, gergekten, iiniversitelere burada gok 
biiyiik fedakarhk diistugiiniin bilincindeyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Sayin Serter, konu§mamzi tamamlayiniz. 
Buyurun. 
FATMA NUR SERTER (Devamla) - Tesekkur ederim. 
Ancak ben inaniyorum ki, iiniversitelerimiz bu konuda gok biiyuk bir dzveri gostererek aftan 

ddnen ogrencilerin mezuniyetleri igin onlan sicak bir sekilde karsilayip kucaklayacaklar, her tiirlii yar
dimi ve destegi ogrencilerimize verecekler ve onlann diploma sevincini yasamasma her tiirlii olanagi 
saglayacaklardir. Ben, basta rektorlerimiz olmak iizere, iiniversitedeki butiin ogretim iiyelerine, og
retim elemanlarina ve universite gahsanlanna, gdsterecekleri bu dzveri igin siikranlarimi sunuyorum 
ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak yasa lehinde oy kullanacagimizi sizlerle paylasiyor ve beni 
dinlediginiz igin tesekkur ediyorum. (CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkur ederim Sayin Serter. 
ikinci konusmaci, Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Eskisehir Milletvekili Beytullah Asil. 
Sayin Asil, buyurun efendim. (MHP siralanndan alkislar) 
MHP GRUBU ADINA BEYTULLAH ASiL (Eskisehir) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 
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Yuksekogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi uzerinde Milliyetgi Hareket 
Partisi Grubu adina soz almis bulunuyorum. Bu vesileyle yuce heyetinizi saygiyla selamlanm. 

Degerli milletvekilleri, kamuoyunda "ogrenci affi" olarak nitelenen, gergekte ise degisik ge-
rekgeler ile ogrenimlerini tamamlayamami§, bunun pisnianhgini duyan, ezikligini yasayan insanla-
nmiza bir hak taninmasi yoluyla yuksekogrenimlerini tamamlama firsati verilmesi gabamiz, sonunda 
gergek olmak uzeredir. 

Milliyetgi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Sayin Profesor Doktor Osman Cakir'm hazirla
mis oldugu kanun teklifi ve degisik partilerden arkadaslanmizin verdigi kanun tekliflerini Milli Egi
tim Bakanliginca hazirlanarak Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina sunulan kanun tasansiyla 
birlestirerek 14 Ekim 2008 Sah giinii Milli Egitim, Kiiltur, Genglik ve Spor Komisyonunda goriis-
melerini tamamladik. Bugiin de insallah, az sonra Genel Kurul bu tasanyi yasalastiracak. Kendile
rine bu firsatm tamnmasmi dort gozle bekleyen binlerce ogrencimize ve ailelerine hayirh olsun. 
Umanm bu haktan yararlananlann tamami kendilerine taninan bu firsati olumlu degerlendirir ve yuk
sekogrenimlerini tamamlama firsati bulurlar. 

Bugiin yasalastiracagimiz bu kanun tasansi, son yillarda gikartilan kanunlara gore hem kapsam 
hem siire olarak son derece yeterli, yararh, amacina uygun hale gelmi§tir. Gerek tasannin hazirlan-
masina katki veren biirokratlanmiza gerekse komisyonda katkida bulunan, katkilanmiza destek olan 
milletvekili arkadasjanma te§ekkiir ediyor, §iikranlanmi sunuyomm. 

Burada komisyon gahsmalanndan sonra gelen telefon, faks ve e-mail'lerden Kuzey Kibns Tiirk 
Cumhuriyeti'nde okurken ilisikleri kesilen arkadasjanmizin da kendilerini magdur konumuna dii-
surdiiklerini goruyoruz. Ancak Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti ayn bir devlet olmasi dolayisiyla 
orada okuyan arkadaslanmizin boyle bir af kapsami igerisinde, bu kanunun kapsami igerisinde olmasi 
da mumkun bulunmamaktadir. 

Degerli milletvekilleri, 1983 yilmdan bu yana bu kadar kapsamh olmasa da degi§ik tarihlerde 
on bir adet kanun gikanlmi§. Bu gostermektedir ki bu kanunlar meseleyi gozmuyor, magduriyetin 
ancak bir bolumunu giderebiliyor. Sorun ureten nedenler aynen yerinde durdugu igin bir muddet 
sonra aym yigilmalar tekrar basjiyor ve Turkiye Biiyuk Millet Meclisi tekrar bu yigilmalann dnune 
gegmek, bu magduriyetleri onlemek gayesiyle yine boyle bir gah§manm igerisine giriyor. Iste, bu 
kisir dongiiniin mutlaka kinlmasi gerekiyor. 

Yuksekogretim Kurulu, derhal, bugiine kadar okulla ilisigi kesilen ogrencilerin iiniversiteler-
den ilisiklerinin kesilme nedenlerini tespit ederek hazirlayacaklan kapsamh bir raporu kamuoyuna 
ve Hiikumete sunmahdir -bu nedenler, neden, nigin; hem bu af kanunlarimn- yani yiiksekogretim 
kurumlanndan ilisigi kesilen ogrencilerin bu yasalardan faydalanip okullanna dondiikten sonra olu-
§an dummu hem okuldan ilisjgi kesilen ogrencilerin dummu aynntih bir §ekilde belirlenmelidir. Hii
kumet de bu raporda belirlenen hususlan ortadan kaldirmak igin geregini mutlaka yapmahdir. 

Milliyetgi Hareket Partisi Grubu olarak yuksekogrenim kurumlannda okuyan ogrencilerimizin 
meselelerinin gozumii noktasinda her tiirlu katkiyi yapacagimizi sizlerle buradan payla?mak isterim. 

Bu, mutlaka, gerek Yuksekogretim Kurulu tarafindan gerek bu yasadan sonra Turkiye Biiyuk 
Millet Meclisi tarafindan bir ara§tirma komisyonu kurulmak suretiyle ele ahnmah ve sebepler mut
laka ortadan kaldirilmah ve bu kisir dongiiden de Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi kurtanlmahdir. 

Degerli milletvekilleri, okulla ilisigi kesilen ogrencilerin profiline baktigimizda, basansizhk ne
deni birinci sirada gelmektedir. Bu basansizhk nedenlerinin arasinda da barinma sorununun on planda 
oldugunu goriiyomz. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlan gogu ilimizde son derece yetersizdir. Mevcut 
yurtlarin yonetim ve tertip-diizen eksikliklerinin gok olmasi da yurtlann tercih edilmemesine neden 
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olmaktadir. iste, universitelerin acildigi bu gunlerde, siz sayin milletvekillerine, secmenlerinizden, 
segim bdlgelerinizden en fazla gelen talebin de yiiksekdgrenimi kazanan gocuklanna yurt talebi ol
dugunu goriiyorsunuz. 

Bu yurtlarda saghkh bir bannma, dinlenme ve ders gahsma imkam bulamayan ogrencilerimiz 
de okullannda basanh olamamaktadir. Kredi Yurtlar Kurumunda bannma imkam bulamayan ogren
ciler, degisik amaglarla olusturulmus yurt ve evlerde bannmak zorunda kalmakta, bu da sorun iiret-
meye devam etmektedir. Bu mesele sadece gocuklann ba§ansizhgi olarak topluma yansimamakta, 
aym zamanda sosyal ve psikolojik sorunlar da ortaya gikarmaktadir. O nedenle, mutlaka, yuksekog
retim kurumlannin oldugu bolgelerde, Kredi Yurtlar Kurumu, yeteri sayida yurt insaatlanna derhal 
baslamahdir. j 

Degerli milletvekilleri, Komisyon gahsmalannda da ifade ettigimiz, bu yasa tasansinda igimize 
sinmeyen iki hususu da sizlerle paylasmak istiyorum: Bu yasa, kendi istegiyle ili§ikleri kesilenler 
dahil, her ne sebeple olursa olsun ilisigi kesilenleri de kapsamaktadir. Ozetle, Yuksekogretim Ku
rumlan Ogrenci Disiplin Yonetmeligi'nin 10'uncu maddesi geregi yuksekogretim kurumundan gi-
karaia cezasini gerektiren disiplin suglan kapsaminda okuldan gikanlanlan da igine almaktadir. 

Degerli milletvekilleri, bunun anlami kanun disi kurulu§lara iiye olmak, kurulu§lar adina faali
yet yapmak veya yardimda bulunmak, uyu§turucu madde kullanmak, tasimak, bulundurmak ve ti-
caretini yapmak. Bugun, en onemli sikinti, yiiksekdgrenimde uyusturucu illetinden gocuklanmizi 
konimamiz gerekmektedir. Ancak bu i§in ticaretini yaptigi igin okuldan atilanlan da bu affin kapsami 
igerisine ahyoruz. Devletin §ahsiyetine karsi islenen curiimler sebebiyle cezalandinlmi§ olanlar da bu 
af kapsami igerisinde. Irza tecaviiz etmek sugunu, bir ki§iye veya bir gruba her ne sebeple olursa 
olsun i§kence yapmak veya yaptirmak sugunu, bayrak torenlerini engelleyici tutum ve davranista bu
lunmak veya toren esnasmda gereken saygiyi kasith olarak gdstermemek sugunu isleyenleri de bu 
kapsam igerisinde degerlendiriyoruz. 

Degerli milletvekilleri, diger bir husus ise "Vakif iiniversitelerinde ogrenimlerine burslu olarak 
devam ederken ilisigi kesilenlerin bu maddede belirtilen haklardan yararlanarak ogrencilik hakkim 
elde etmeleri halinde bursluluk statiilerinin devam edip etmeyecegine ilgili vakif iiniversitesinin mii-
tevelli heyetince karar verilir." denilmektedir. Bunun anlami fakirligi nedeniyle vakif iiniversitelerinde 
burslu okumayi tercih eden ogrencilerin, miitevelli heyetlerince olumsuz karar verilmesi halinde, ya-
sayla verilen hakki kullanmamasi demektir. 

Degerli milletvekilleri, bu vakif iiniversitelerinde genelde fakir, okuma imkam olmayan ogren
ciler burslardan istifade etmektedir. Simdi, degisik nedenlerle de olsa ilisikleri kesilmi? bu arkadas-
lanmizin bu haktan istifade edip, bugiin gikartacagimiz yasadan istifade edip geri donmeleri 
durumunda, miitevelli heyetin olumsuz karar vermesi durumunda bu haktan yararlanmalannin im
kam bulunmamaktadir. O nedenle bunun da dikkate ahnmasinda yarar vardir diye diisiinuyorum. 

Degerli milletvekilleri, biitiin bu olumsuzluklanna ragmen bir ihtiyaca cevap verilmi§ ve son 
yillarda gikartilan en kapsamh bir yasa tasansim su anda gbriisuyoruz. in§allah bu ogrenciler Turkiye 
Biiyuk Millet Meclisinin kendilerine giivenmelerini... Butiin karsi duruslara ragmen son derece kap
samh bir yasa tasansim yiice heyetiniz az sonra kanunlastiracaktir. Ogrencilerin de bu hakki yeterince 
kullanip emeklerini topluma hizmet olarak kazandiracaklanm, okullanni bitireceklerini, bizleri de, 
ailelerini de onlarla gurur duyacak hale getireceklerini umuyor, yuce heyetinizi saygiyla selamhyo
rum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin Asil. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adina istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel. 
Sayin Tuncel, buyurun. 
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DTP GRUBU ADINA SEBAHAT TUNCEL (Istanbul) - Saym Baskan, degerli milletvekilleri; 
298 sira sayih Yuksek Ogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi hakkinda 
goriis belirtmek uzere Demokratik Toplum Partisi Grubu adma soz almi§ bulunuyorum. Hepinizi 
saygiyla selamhyorum. 

Gelismis bir egitim sisteminin en onemli niteliklerinden birisi de bgrenciye yonelik kolayla§ti-
nci ve hosgoriilu bir egitim ve ogretim tavndir. Hata affetmeyen, mazeret kabul etmeyen bir uni
versite egitim sisteminin ogrenim igin gereken maddi ve manevi destegi ogrencilerimize sunmakta 
basanh olamayacagi agik gorunmektedir. 

Bugune kadar esit egitim ve hazirhk olanaklanndan yoksun olarak hazirlandiklan zorlu bir smav 
surecinden gecip universiteye adim atmi§ olan ogrencilerden binlercesi siyasal nedenler veya eko
nomik nedenler gibi birgok nedenlerle ogrenimlerini yanda birakmak zorunda kalmislardir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Egitim Komisyonu... Universite dgrencilerine yonelik kanun ta
sansi bir dizi tartismayi da beraberinde getirmistir. Ashnda burada tarti§ilmasi gereken sadece ogrenci 
affi degil, Turkiye'deki egitim sistemini de bir biitiin olarak ele almak gerekiyordu ama bu da onemli 
bir asamadir diye du§iiniiyoruz. 

Mevcut kanun tasansimn kapsami ba§ta olmak uzere, YOK'un statiisu, askeri okullann ve polis 
okullarinm akademik denkligi gibi tartismalann hala netlik kazanmadigj ortadadir. Askeri okullann 
ve polis okullannin vermis oldugu egitim ile universitelerde bulunan lisans programlan biiyuk oranda 
birbiriyle drtiismemektedir. Bir sekilde okullanndan aynlmi§ ya da atilmi§ polis ve asker ogrencile
rin hangi on lisans ya da lisans alaninda ogrenim gorecegi agikhga kavusmamistir. 

Anlastian o ki belirleme hakki yine YOK'e havale edilmistir. Zaten demokratik bir kurum ol
mayan bir yapmin bu gesjt inisiyatifleri elinde bulundurmasi son derece hatahdir. ilgili kanunda gi-
kartilan askeri ve polis ogrencilerinin hangi on lisans ya da lisans programma yerle§tirilecegi net bir 
§ekilde ortaya konulmami§tir. Universitelerde bu tiir okullardan gelebilecek dgrenciler igin spesifik 
on lisans programlan olu§turulabilir. 

Kanun tasansmda bir diger tarti§mah konu ise affm ba?langig tarihidir. Af baslangig tarihinin 
1995 yihna gekilmesi olumlu bir geli§medir. Yalniz, gegmi§te duzenlenen af kanunlanmn kapsami 
birgok kisiyi aftan yararlandirmami§tir. Bu nedenle, yeni gikacak af kanununun 1980 sonrasindaki 
universitelileri de kapsamasi adaletli bir af kanunu olu§turmamiza etken olacakti. Aksi takdirde, 12 
Eylul darbesinin birgok magduru yine yiiz iistii birakilmi? olmaktadir. Bu af kanununda ilk kez bas-
vuracaklar agisindan bir olanak saglandi ama bir butiin olarak 80 sonrasim kapsamis olmasi daha 
adaletli bir affi gundeme getirecekti ve belki de bundan sonra tekrar bir ogrenci affryla kar§ilasma-
yacaktik. 

12 Eyliil askeri darbesinin bir uriinii olan YOK'un, bu kanun kapsaminda etkisiz olmasi sag-
lanmahydi ancak bu olmadi. inisiyatif dogrudan Universitelerarasi Kurul ve universite yonetimiyle 
payla§ilmahdir. Bu yakla§imimizm en onemli gerekgesi, YOK'un bu zamana kadar adaletsiz ve de
mokratik olmayan tutumlandir. YOK'un siyasal nedenlerle disjadigi ogretim uyeleri ve ogrenciler 
mevcut kanunlar onunde magdur durumdadir. Bu kanunda Meclisimiz daha yapisal kararlar ahnmasi 
noktasinda hassas davranabilmeli. 

Hemen her parti programinda yer alan ve olmasi gereken adalet ve ozgurluk prensipleri egitim 
alaninda daha belirgin bir §ekilde yansitilmahdir. 

Ote yandan, tasannin vakif iiniversiteleriyle ilgili kisminin, vakif iiniversitelerini OSYM so
nucu yiizde 100 burslu okuma hakki kazanan ve bursunun kesilmesi sonucu egitimini birakmak zo
runda kalan ogrencilerin aftan herhangi bir §ekilde faydalanabilip okuyabilmeleri igin bir yila mahsus 
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kontenjan bursluluk haklannin geri verilmesi ve bu hakkin vakif universitelerinin miitevelli heyetine 
birakilmamasi bigimiyle degistirilmesi faydah olacak ve bu sekilde vakif universitelerinden bursla-
nnin kesilmesi sonucu iliskileri kesilen ogrencilere okulu bitirmeleri igin bir hak saglanmis olacak 
ve bu haliyle yasa tasansi daha da kapsayici olacakti. 

Onemli bir diger konu da Ogrenci Affi Yasa Tasansi'nin 11 'inci maddesinin yinni dokuz yasma 
yakla§an ara simf ogrencileri igin aftan yararlanmama durumu ortaya gikarmasidir. 11'inci madde
nin birinci fikrasinda belirtilen basvuru suresi iginde askere alinmasi gerekenler, bu maddede belir
tilen haklan kullandiklan takdirde tecilli veya tehirli sayihr. Bu kanundan yararlanarak dgrencilige 
intibaklan yapilanlann askerlik tecil veya tehir islemleri hakkinda 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayih 
Askerlik Kanunu'nun 35'inci maddesi hukmii uygulanir. Bunlardan askere alinmasi gerekenlerin ise 
istemleri halinde askerlik suresi boyunca dgrenim haklan dondurulur. Fakat, dgrencilige intibaki ya
pilan bir ogrenci yirmi sekiz yasinda olsa ve devam zorunlulugu olan dersler igin iki yil okula devam 
hakki verilse dahi 1111 sayih Askerlik Kanunu'nun 35'inci maddesine gore son sinifi bitirmeden as
kere alinacak ve bu aftan yararlanmami? olacaktir. Bu kanunda magdur olan binlerce geng adina, ka
nunun buna gore ele alinmasi gerekmekteydi. 

Diger yandan, bu kanun tasansinm ve diger egitime yonelik kanunlann ulkenin bilimsel ve ozgiir 
ogrenim haklan yaratmasina yeterli katkisi ne yazik ki olmamaktadir. Yogun denetim mekanizmasi 
gerek ogretim iiyelerine gerekse de ogrencilere ozgiir bir gahsma alani yaratmamaktadir. Ogretim 
uyeleri, bilimsel makalelerinden dolayi halen yasal islemlere tabi tutulabilmektedir ve hatta univer
siteler tarafindan dislanabilmektedirler. Ogrenciler ise ilkokuldan itibaren mevcut egitim sisteminin 
dayattigi bireysellesme ve sorgulamayan, ezberci bir zihniyete dogru itilmektedir. ilkogretimden iti
baren baslayan sinav hengamesiyle gocuklar tehlikeli bir yans psikolojisi igine girmektedir. Univer
site dgrencilerinin hayati sinava hazirhk dershaneleriyle ezberci bir egitim sisteminin oturtulmasina 
yonelik son halkayi olusturmaktadir. Maddi imkansizlardan dolayi ozel dershanelere gocuklanni gdn-
deremeyen aileler bu tiir yanslarda gocuklannin geri kaldigim diisiinmektedirler. 

Her agidan adaletsiz olan egitim sistemi OSS sinavlannda kendisini daha belirgin bir sekilde 
gostennektedir. istatistiklere bakildigmda, kirsal kesimlerdeki ogrenciler OSS sinavlannda daha ba
sansiz sonug almaktadir. Binlerce ogrenci bu sinavda sifir gekebilmektedir. 

Bu anlamda, universite dgrencilerinin ve geng ogrencilerin uzun siiredir tartistigi OSS sinavmin 
kaldinlmasi da tartisilmasi gereken bir konudur giinkii OSS sinavi birgok anlamda, isgileri, emekgi-
leri, kadinlan eleyen bir noktada durmaktadir. Belki onumiizdeki gunlerde, OSS'nin kaldinlmasi ko
nusunda da bu Mecliste bir gahsma yapihr. En azindan, ogrenciler arasindaki adaletsiz ve esitsiz 
kosullarin ortadan kalkmasi ve daha demokratik, bilimsel bir egitimin tartisilmasi agisindan bunun 
onemli olacagini dusuniiyoruz. 

Bu Genel Kurulda birgok vekil arkadasimin okumakta olan gocuklan vardir. Eminim, egitim 
sistemindeki daha nice sorundan da haberdardirlar. Okullarda ogretmen yetersizligi, ogretmen ma-
asjannin uluslararasi standartlann oldukga altinda olmasi, parasiz egitim veren okullanmizda "bagis" 
adi altinda yuksek meblaglar toplanmasi, tartismah iicretsiz kitap dagitiminin yaninda velilere yiik
sek fiyath yardimci kitap aldmlmasi, okullarda mevcut dizi karakterlerinden etkilenen gocuklarin 
artmasi ve buna paralel olarak okullarda siddetin rutinle§tirilmesi; Ulkii Ocaklarimn, Nizam-i Alem 
Ocaklannin, Giilen cemaatine bagh gruplann lise ve iiniversitelerde drgiitlenmeler kurarak egitim ku
rumlannin drgiit elemani yetistirme alani haline sokulmasi ve daha birgok olumsuz durum guncelli-
gini korumaktadir. Ancak bahsetmis oldugum bu sorunlar hakkinda herhangi kapsamh, somut bir 
adim atilmamistir. 
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Meclis catisi altinda en 90k bahsedilen kavram adalettir. Egitimde adaletin saglanmasi igin og
renci affi sadece bir adimdir. Bunun disinda egitim sistemimizin adaletli bir sekilde islemesi igin 
"Paran kadar oku." yaklasimi terk edilmelidir. Universitelerde harglarm kaldinlarak parasiz egitime 
ddniilmesi Turkiye Cumhuriyeti devletinin sosyal sorumluluk agisindan oncelikli gorevidir. 

Onceki hiikumetleri aratacak sekilde ozel iiniversitelerin artinlmasi ve bu kurumlann ticaret-
hane gibi isletilmesi, ozgiir ve bilimsel egitim olanaklanni ortadan kaldirmaktadir. Cesitli illerdeki 
yiiksekokullann universiteye gevrilmesi de bash basina popiilizmdir. Her ile bir universite kurulmasi 
vaadini, soziim ona, sirf gergeklestirmek adina mevcut yiiksekokullarda tabela universitesi kurmak 
sadece bir goz boyamaktir. 

Su anda birgok iiniversitemizin kendi alanlanndaki bilimsel katkisi diinya siralamasmda oldukga 
a§agidadir. Yilhk degerlendirmeler kapsaminda diinyamn en iyi bes yiiz iiniversitesine gogu yillarda 
higbir universitemiz girememektedir. 

Universitede kadrolasma faaliyetleri, akademisyenlerin arastirma yapmaktan ote siyasi gikar sa-
va§lan yapmasi, YOK'un kendisinden olmayanlan ayiklamasi, rektorlerin demokratik olmayan bir 
yontemle segili? sekilleri ve bu nedenle universite kadrolan arasinda meydana gelen saghksiz iliski
ler universitelerimizi son derece yipratmaktadir. Boyle bir ortamda yetisen ogrencilerin ne kadar ve
rimli olabilecegini sizlerin takdirine birakryorum. 

Degerli milletvekilleri, mevcut Yuksekogretim Kanunu, 12 Eyliil Anayasasi gergevesinde se-
killenerek serbest piyasaci, tekgi ve inkarci bir zihniyetin egitim alanindaki yansimalari olmustur. 
Universitelerde olusturulan ogretim kadrolanyla ve YOK gibi bir antidemokratik kurumun yogun 
denetimiyle 1945'lerde, bildigimiz ilk magdurlar Behice Boran'larla baslayan komiinist avi 1980'den 
sonra da daha etkin uygulanir olmustur. Bunun yaninda bir de Kiirtgii avi eklenerek universitelerde 
sadece tek tipgi ya da tahammiil edilebilir duzeydeki sosyal demokratik ogretim iiyelerine yer veril
mistir, ancak YOK nazannda sinin asanlar derhal dislanmistir. YOK ve mevcut iktidarlar sayesinde 
meydana getirilen akademik sistemde sosyal ve siyasal olaylar surekli goz ardi edilmektedir. Bu ne
denle, sorunlara bilimsel ve objektif yaklasim saglanmamaktadir. 

Hamasi siyaset anlayisinin egemen oldugu sistemde Kiirt kimligi her alanda baskiya maruz bi-
rakildi. Bunun en net ornegini ilkogretim okullannda ve universitelerde gormekteyiz. Turkiye'nin egi
tim sisteminde kullamlan tarih kitaplannda Kiirtlerden neredeyse hig bahsedilmemektedir. Siyasal 
alanda gundeme gelen Kiirt sorununda en sagci kesimler bile Tiirklerle Kiirtlerin Kurtulus Savasi'm 
birlikte kazandiklanni soylemek durumunda kalmaktadirlar. Ancak bu sdylem tarih ders kitaplannda 
yer bulmamaktadir. Universite gibi bilim ureten yerlerde bile resmi siyasi soylemin golgesi fark edil
mektedir. "Kiirt" kelimesine bu kadar alerjisi olan bir sistemde ana dilde egitim talebinin yapilmasi 
kimilerine gore kiskirtma olabilir ama bir toplumsal taleptir; kabul etseniz de etmeseniz de, bu, Kiirt 
halkinin talebidir. Diger yandan, kardeslik adina, kendisine "Ben Tiirk'um." diyen her vatandasm 
sahiplenmesi gereken bir taleptir. 

ilkogretim okullannda ingilizce, Fransizca egitim rahathkla verilebilmektedir. istanbul'da, Alan-
ya'da, Antalya'da Alman okullan da bulunmaktadir. Hatta Frankfurt'ta Sayin Cumhurbaskani Ab
dullah Giil'un, Turkiye'de Alman universitelerinin kurulmasi yoniindeki olumlu goriislerini de takip 
etmekteyiz. Ancak konu Kurtge olunca durum farkhlasmaktadir. Boliinme paranoyasi bir hastalik 
gibi kendisini gostennektedir. Kiirtler, azmhk haklanndan yararlanma gergevesinde bu taleplerinde 
bulunmamaktadir; Kiirtler, ozgiin kimlikleriyle bu ulkenin asli unsuru oldugundan dolayi bu hakkim 
talep etmektedir. 
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Kibns'ta yasayan Turklerin, Yunanistan'da ya da Bulgaristan'da yasayan soydaslanmizin hak
larini savundugumuz kadar Turkiye'de ya§ayan Kurtlerin de hakkim savunmamiz kardeslik nokta
sinda samimiyetimizi ispatlayacaktir. Sdzde kalan kardeslik, kardeslik degildir. Eminim, Demokratik 
Toplum Partili olmayan diger Kiirt milletvekilleri de Turkiye'de Kurtce egitim veren bir universite
nin kurulmasina karsi gikmayacaktir. 

Degerli milletvekilleri, sozlerimi tamamlamadan once ?u konuya biraz daha acikhk getirme ih
tiyacim hissediyorum: Universiteler ihtiyaclara cevap verebilen ve yeni fikirlerin uretildigi bilim 
merkezi olmahdir, di§andan mudahalelere kapali olmahdir. Ogretim uyelerinin daha rahat gah§abil-
mesine yonelik daha ozel kanunlar getirilmelidir. Universitelerde ogrencilerin sosyallesmesine ola-
nak taniyan, apolitikle§mesini ve bireysellesmesini engelleyen ko§ullar olusturulmahdir ancak bu 
§ekilde iiniversitelerimiz gercek anlamda bilim iiretebilir. 

Sayin Balkan, degerli milletvekilleri; bugiin ogrenci affinin burada tartisihyor ve kararla§iyor 
olmasi oldukga onemli ancak ba§ta da belirttigim gibi bu bir ba§langic olmahdir. Turkiye'de egitim 
sistemimizin ilkokuldan baslayarak, hatta ana simfindan ba?layarak yeniden ele ahnmasi, tartisil-
masi, daha demokratik, daha bilimsel bir sistemin olusturulmasi ve adalet ve esitlik olgulannm tek
rar tartisilmasi gerektigini du§unuyoruz. 

Bu baglamda, bu kanun tasansimn -binlerce ogrenci bekliyor bugiin- onlara hayirh olmasini di
liyorum. 

Iyi giinler. (DTP siralanndan alkisjar) 
BASKAN - Tesekkiir ederim. 
Dordiincii konusmaci, AK PARTi Grubu adina Mugla Milletvekili Yiiksel Ozden. 
Sayin Ozden... (AK PARTi siralanndan alkislar) 
AK PARTi GRUBU ADINA YUKSEL OZDEN (Mugla) - Sayin Baskamm, degerli milletve

killeri; 298 sira sayih Yuksek Ogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi hak
kinda AK PARTI Grubu adina soz almi§ bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygiyla selamlarim. 

Sozlerimin basinda, Mecliste grubu bulunan tiim partilerimize, milletvekillerimize, sivil toplum 
kurulusjanmiza ogrenci affi konusunda gosterdikleri yakin ilgi, aciklayici, icerigin ve kapsamin be
lirlenmesi dogrultusundaki gayretlerinden dolayi te§ekkur ederim. 

Degerli milletvekilleri, yuce Meclisin gatisi altinda en sik ele aldigimiz konulardan birisi uni
versite konusu. Universiteyle ilgili kanunlar, yeni universitelerin kurulmasi, buralarla ilgili diger ga
lismalar sikhkla burada giindeme geliyor. Neden bu konunun uzerinde bu kadar gok duruyoruz? 
Bugunkii konusmacilanmizin da belirttigi gibi, universite egitimi, bugunun gengleri igin bir tercih ol-
manin otesinde zorunluluk halini almi§tir. I§ giicii ihtiyaci agisindan baktigimizda, bu iilkedeki her
kesin neredeyse universite mezunu olmasi hedefi ve gabasiyla hareket etmemiz gerekliligi ortadadir. 

Universiteler bir ulkede ne yapar? Universite, en temelde, insan giicu ihtiyacimizi karsilar, egi
tim verir, arastirma yapar. Bir universite diplomasi bir kisi igin, bir geng igin -daha onceki yillarda-
orta simfa gegis pasaportu olarak ifade edilen bir deger ta§imaktaydi. Bu agidan baktigimizda uni
versite egitimi, belki de en gok daha alt gelir gruplanndaki gengler igin, insanlar igin daha onemli. 
Onlann onundeki engellerin kaidinimasi, universiteye giden yolun hizla agilmasi gerekiyor. Ayrica 
kadinlanmiz, geng kizlanmiz agisindan baktigimizda da ilkokul mezunlanna gore universite mezunu 
kadinlann is hayatina atilma olasihklarinin gok gok daha yiiksek oldugunu goriiyomz. 

Hal boyleyken universite konusunu tartisniamiz, ele almamiz son yillarda degisti. Universite 
egitimi eger yiizde 10 ve 15 ile sinirh bir kesime hitap ediyor, sadece onlara yonelik olarak bir egi
tim hazirlamasi soz konusuysa burada elit bir egitim anlayisi soz konusudur. Eger tiim gabalanmizi, 

- 5 2 -



TBMM 22 .10 . 2008 O : 2 

tiim gayretlerimizi bu ulkenin kalburiistii niteleyebilecegimiz yiizde 10'una, 15'ine yonelik olarak siir-
duriiyorsak buradaki egitim elit bir egitim olarak nitelendirilebilir. Yiizde 15 ile 50 arasindaki bir 
grubu hedefliyorsak artik burada universite egitiminin kitlesellesmesinden soz edebiliriz. Belli, gok 
az sayida insanla, yapabilen, becerebilen, kotarabilen, parasim, giicunii, akimi, zekasini en ust du-
zeyde kullanarak universite egitimi elde edebilecek grupla sinirh kalmayip bunu kitlesel egitim ha
line getirmek zorundayiz bugiin. 

Tiim dunyada, baktigimizda, daha onceleri universite egitimi daha elit bir anlayi§la ele ahmrken, 
1980 sonrasmda, universite egitiminin kitlesel olmasi gerekliligi konusunda hem talepler artmis hem 
de bu konudaki gayretler him diinya iilkelerinde hiz kazanmistir. 

Nitekim bugun gelismis iilkelere baktigimizda, Amerika Birlesik Devletleri'nde universitelilesme 
orani, yani ya§ grubunun universiteyi bitirme orani -on dokuz-yirmi iki yas grubu igerisine baktigi
mizda- yiizde 80'i asmis bulunmaktadir. Avrupa Birligi iilkelerindeki ortalama da yiizde 60-65 civa-
nndadir. Turkiye'deki tiim gabalara, him gayretlerimize ragmen bu oran yiizde 35'i yeni a§mi§tir. iste, 
uzun zamandir Turkiye'de yeni universite agarak, universite konusunu sik sik gundeme getirerek bu
rada bunu tartismamizin arkasinda boylesine kuresel bir zorunluluk ve iilke gergekligi yatmaktadir. 

Degerli milletvekilleri, ne yapiyorsak birlikte, bu yuce gatimn altinda ve milletimizle beraber ya
piyoruz. Yaptigimiz her §ey, universiteyle ilgili konu§tugumuz her sey egitimli insan igin, agik top
lum igin ve mutlu bir gelecek igin bir zorunluluktur. 

Bugun Tunceli'den Tekirdag'a, Nevsehir'den Kars'a, Corum'dan Mugla'ya, Bolu'dan Igdir'a 
Turkiye haritasimn dokundugumuz her yerinde bir universite yukselmektedir. Biz bunlarla kabuguna 
sigmayan bir Turkiye'nin ihtiyacim karsilamaya gahsryoruz. Bazen "tabela" universitesi olmakla, 
yeterli ogretim elemani yetistirmemekle, sadece agmi§ olmak igin agilmi? olan universiteler kur-
makla elestiriliyoruz ama degerli milletvekilleri sunu hatirlatmak isterim: Burada bu gaba sadece 
universite agmak degil, bu iiniversiteleri agan iktidar, bu ulkedeki kisi ba§ina milli geliri 2.600 do
lardan 9 binlere ta§iyan ve... 

AHMET DURAN BULUT (Bahkesir) - Sorun vatanda§a bakahm. 
YUKSEL OZDEN (Devamla) - ...kuresel oyuncu, bolgesel bir lider olma vizyonuyla hareket 

eden bir iktidar; bunu sadece sozde birakmayip eylemle ortaya koyan, Turkiye'yi Birle§mi§ Millet
ler Guvenlik Konseyi uyeligine tasiyan bir iktidar. 

AHMET DURAN BULUT (Bahkesir) - Gegici iiyelik... 
YUKSEL OZDEN (Devamla) - Siireg zaten gegici olarak baslar. 
Bizim yapmak istedigimiz §ey, simdi de genglerimizi bu gelecege hazirlamaktir. Ongordugii-

mtiz bu gelecek ve genglerimize hazirladigimiz bu imkanlar dogrultusunda universite egitimi vermek 
istiyoruz. Bunu neden yapmak zorundayiz? Bugiin, degerli milletvekilleri, bu ulkede liseyi bitiren ve 
bizim gocuklanmiz arasinda yaptigimiz sinavlar igerisinde yiizde 20'lere, 30'lara, 40Tara girdigi 
halde, bu ulkede egitim imkani veremedigimiz 50 bini askin gencimiz Amerika Birlesjk Devletle-
ri'nde, ingiltere'de, Almanya'da, Orta Asya'daki ulkelerde ve Balkan ulkelerinde kendilerine bir 
universite diplomasi elde etmek igin ugrasryorlar. Bu 50 bin gencimizi biz kendi ulkemizde yetistir-
mek... Di§an gitmek isteyen, baska ulkelerde daha iyi egitim almak isteyen, baska amaglarla oralarda 
bulunmak isteyen, degisjk ulkeleri, kultiirleri tanimak isteyen genglerimiz elbette olacaktir ve oralarda 
okumalannda da higbir sakinca, sikinti gdrmuyoruz. Nitekim, kendi ulkemizde de diger ulkelerden 
gelmi§ 16 bini askin ogrenci bulunmaktadir, ama biz, bu ulkede egitim almak isteyip ve imkanlan da 
ba§ka ulkede egitim almaya izin vermeyen genglerimizin komsu ulkeler igin bir pazar olmasindan da 
sikinti duymaktayiz. Nitekim, bu ulkeler, her gegen giin lise ogrencilerimize yonelik fuarlar agmakta, 
onlan gekmenin, onlara kendi ulkelerinde egitim vermenin gabasini gostermektedirler. 
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Bu dogrultuda attigimiz adimlarla, bu yil universite kontenjanlanm artirarak, daha yuksek sa
yida gencimize universite egitimi imkam vermis olmamn da mutlulugunu ta§iyoruz. Bu yil agik 6g-
retimde ve orgiin egitimde toplam 600 bini askin gencimize universiteli olma hakkim tanimis, onlara 
bu firsati vermis bulunmaktayiz. OSS sonuglan belki de higbir zaman bu kadar co§kulu olmamisti. 
Yiiz binlerce gencimiz universiteli olma hakkim elde etmistir, bunun kivancini, gururunu yasamak
tadir, ailelerimiz de rahatlamistir. 

Artan kontenjanlarla, biz, universite onundeki yigilmalann gittikge azalacagina ve genglerimi
zin tercihleri dogrultusunda, istekleri, arzulan, kabiliyetleri dogrultusunda bir programa yerlesme 
olasiliginin her yil daha da artacagina inaniyoruz. Nitekim, bu yil iiniversiteye hazirhk igin dersha-
nelerde gahsan ogrencilerin sayismda onemli derecede azalma olmustur, hatta bazen hafta igi grup
lann neredeyse bosaldigi soylenmektedir. Ciinkii bu ulkede liseden bir yil igerisinde mezun ettigimiz 
yeni mezunlann toplam sayisi zaten 700 bin civanndadir. Eger biz 600 bini askin dgrenciye artan kon
tenjanlarla, gelisen imkanlarla universiteli olma sansini tanirsak, zaten bu kapi onundeki yigilmalar 
da her gun daha da azalacaktir. Bunun igin yeni universite agmaya, vakif iiniversitelerini tesvik et
meye, hatta "ozel universite" kavramini ele almaya, tartismaya, degerlendirmeye hazir olmahyiz. 
Ciinkii, kuresel oyuncu olmalan, bu ulkede yetisen genglerin kendi ellerindeki, kendi evlerindeki \§-
lere talip olmalan igin bile kuresel diinyaya hazir olmalan, iyi bir universite egitimi almis olmalan 
bir zorunluluktur. 

Degerli milletvekilleri, af konusunu ele alacak olursak, ben oncelikle sureg hakkinda konusmak 
istiyorum: Milli Egitim Bakanhgimiz, basta Bakammizin liderliginde bu konuyu him agikhgiyla ele 
almistir. Kendilerine ulasan bes bini askin talebin her biri titizlikle ele ahnmis, degerlendirilmistir. 
Burada bireyin ve toplumun talebini kanjilamanin, bireylere kagirdiklan, zamaninda degerlendire-
medikleri egitim hakkim tanimanin, yasam boyu egitim sunma dusiincesinin ve diger tarafta da ge-
nellik ve esitlik ilkesinin otesinde baska higbir amag gudulmemistir. 

Bundan dolayi -bugiin buradaki konusmalarda da izliyoruz- degerli muhalefet milletvekilleri-
mizin de buradan, bu kiirsiiden, bu gahsmasindaki titizliginden dolayi Bakanhga, Bakammiza te
sekkiir etmis olmalanni duymak da gayet giizel ve onur verici. 

Diger tarafta Komisyona da bine yakin talep ulasmistir. Komisyonda da bu konu ayni saydigi-
miz ilkeler baglaminda ele ahnmis, kapsami, igerigi ayni sekilde degerlendirilmis ve Komisyon ola
rak bize ulasan binlerce talebin, Komisyona ve Bakanhgimiza ulasan taleplerin -bazilan gok asinya 
kagan neredeyse higbir sinir tammayan, higbir kosul tanimayan bir sekildeki af isteyenleri disinda tut-
tugumuzda- yiizde 90'dan fazlasinm, yiizde 90-95 oramnda karsilanmis oldugunu gdrmiis olmamn 
da mutlulugunu tasiyoruz. 

Burada, af soz konusu oldugunda bir seyi tekrar ele almak gerekiyor. Degerli milletvekilleri, 
konusmamin basinda bahsettim, universite egitimi bir zamanlar elit bir egitim olarak ele ahmyordu; 
yapabilenin, her tiirlii zorlugu asabilenin, becerebilenin, akhyla, zekasiyla, parasiyla, gahskanhgiyla, 
gayretiyle, tiim sorunlan asma gabasiyla, elit bir kesimin egitim almasi gok daha yeterli goriiliiyordu. 
Oysa, bilgi toplumuna gegtigimizde, iilkedeki genglerin tamaminin universite egitiminden gegmesi 
gerekiyor. Bundan dolayi, af konusuna yaklasimimizda da bir paradigma, bir bakis agisi gelistirme-
miz, bakis agimizi degistirmemiz gerekiyor giinkii bu ulkede, su an, okullanmizda, liselerimizde olan 
genglerimizi bugiin gok iyi yetistirirsek gelecegimize o kadar daha guvenle bakabiliriz. Bu bakis 
agisi degisikliginin yaninda, buna paralel olarak, af konusunun belki de ... Yani kamuoyunda oyle 
anildigi igin, daha tanimlayici bir ifade oldugu igin af, ogrenci affi olarak ifade ediyoruz ama burada 
yapilan sey, daha once kendilerine verilen imkam yeterince degerlendirememis, gesitli nedenlerle, 
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maddi yetersizlikten dolayi, saghk nedeniyle okula gelememis, bunun dismda her ne sebeple olursa 
olsun bu imkani degerlendirememis ogrencilere biz yeni bir hak taniyomz. Bu isin belki de bundan son
rasmda, YOK'un ve Universitelerarasi Kumlun kendi uhdesinde degerlendirebilecegi, bu tur gahs
malara, bu tiir raporlara bakip o dogrultuda goziim uretebilecegi bir yapiya da gitmek durumundayiz. 

Buradan, universitelerimize, hocalanmiza, ogretim iiyelerimize de bir duygumuzu agik yurek-
lilikle ifade etmek istiyomm. Universitelerimizin, bu kapsamda gelecek olan dgrencilerle zorlanacagi 
ortadadir; fiziksel olarak, mekan olarak ve ogretim iiyesi ihtiyaci olarak biz ogretim uyelerimizin 
zorlanacagimn farkindayiz, Komisyonda da bunu ele aldik, baktik ama diger tarafta uzun zamandir 
onlann da izledigi gibi -kamuoyunda yukselen bir beklenti- bireysel ve toplumsal ihtiyaglara da kar-
§ihk vermek dummunda kaldigimizi da biliyomz. ikisini degerlendirdigimizde, biz iiniversitedeki ho-
calanmizdan, gelen genglere bu konuda daha once kullanamadiklan imkani, firsati bu kez daha iyi 
degerlendirmeleri konusunda rehberlik etmelerini istiyoruz. Onlardan bir fedakarhk istedigimizin, 
sartlanni zorladigimizin farkindayiz ama kapsam alaninda on binlerce, yiiz binlerce ogrenci oldugunu 
tahmin ediyoruz ve buradan da gok yuksek sayida ogrencimizin bu af kapsaminda basvuracagini ve 
daha oncekilerden bile yuksek oranda gencimizin buradan basanyla aynlacagim diisuniiyor, tahmin 
ediyoruz. Ondan dolayi bir tarafta universite egitiminin niteligini, kalitesini koruma hassasiyetini 
aynen paylasiyoruz. Yapmak istedigimiz §ey, vaktizamaninda baktiginizda universite egitiminin belki 
degerini gok iyi anlamami§, degerlendirememis ogrencilerimize bir firsat vererek, o insanlara bir kez 
daha bu hakki taniyarak, af kapsaminda donecek olan ogrencilere en iyi §ekilde rehberlik ederek iini-
versiteli olmasi konusunda onlann da gayretlerinin en yuksek duzeyde olacagina inaniyoruz. 

Universitelerimizin, universite hocalanmizin dummu soz konusu oldugunda da gene agik yii-
reklilikle ifade etmemiz gereken bir durum, ozliik haklanmn ve ucretlerinin diizenlenmesi konu
sunda YOK'un de bir gah§ma yapmasi, bu konuda bir irade gdsterilmesinin zamammn da geldigine 
inaniyoruz. Bu kadar fedakarhklanni istedigimiz universitelerimize, hocalanmiza da bir taraftan 
boyle bir gahsma yapilmasi gerektigini du§uniiyoruz. 

Son olarak ogrencilerimize seslenmek istiyomm: Hep soyledigimiz gibi, yiiz binlerce gencin o 
siralarda oturmak igin her tiirlu gabayi, gayreti, eforu gosterdigi bir ortamda sizlerin bu firsati de
gerlendirememis olmasini gok dogru bulmuyoruz ama gesitli nedenlerle, bizzat kendimizin sahit ol
dugu durumlarla epeyinizin de istemeden, zorunlu olarak iiniversitelerden aynlmak durumunda 
kaldiginizi da biliyomz. Hastahkh annesiyle, yash babasiyla ya§arken babasinin vefatiyla iiniversi-
teden aynlmak dummunda kaldigini gordiigiimiiz, yasadigimiz dgrenciler oldu. Maddi imkansizhk-
larla okuyamayip *'!Simdi gok daha onemli isjerim var, tekrar firsat verilirse doner iiniversiteli 
olumm." diyen dgrencilerimiz oldu. Ben, bu dgrencilerimiz bu kez donduklerinde firsati en iyi se
kilde degerlendireceklerine inaniyomm. Buna su agidan da baktigimizda inancimiz yuksek gunkii 
belki de universite siralannda, lisenin devami olarak devam ettiginiz iiniversite siralannda egitimin 
onemini yeterince kavrayamami§ olabilirsiniz. Nitekim, bazen birinci siniftaki, ikinci simftaki dg-
rencilerimizden §6ylesine bir yakla§imm oldugunu hep gordiik: iste, universite bitecek de biz 
KPSS'yi gegecegiz de ondan sonrasmda bir meslege girecegiz de bu bilgilere ihtiyag olacak, o za-
mana uzun zaman var. Oysa sizler, bu af kapsaminda ddnenler §unu gok iyi biliyorsunuz: Belki de 
bu sure igerisinde para kazandiniz, belki de yapmak istediginiz diger seyleri yaptiniz ama higbir seyin 
universite diplomasinin yerini tutmadigim gok iyi gordiinuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BA§KAN - Konusmamzi tamamlayiniz, buyurun. 
YUKSEL OZDEN (Devamla) - Tamamlayacagim Saym Baskamm. 
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Ondan dolayi, bu kez bu firsati 90k iyi degerlendirmenizi umuyor, yiice Meclisi saygiyla se
lamhyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyorum Sayin Ozden. 
Tiimii uzerinde sahsi adina ilk konusmaci Kutahya Milletvekili Alim Isik. 
Sayin Isik, siireniz on dakika. Buyurun efendim. (MHP siralanndan alkislar) 
ALJM ISIK (Kutahya) - Saym Baskamm, 90k degerli milletvekilleri; goriisiilmekte olan 298 sira 

sayih Yiiksekogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi'nin geneli uzerinde 
goriislerimi belirtmek uzere soz almis bulunmaktayim. Yiice Meclisi ve bizleri televizyonlan ba-
Sinda dikkatle izleyen genglerimizi ve onlann ailelerini saygilanmla selamhyorum. 

Kamuoyunda kisaca "ogrenci affi kanunu" olarak tanimlanan bu tasannin olusmasinda verdik
leri kanun teklifleriyle konuyu gundeme tasiyan degerli milletvekillerine, tasan ve tekliflerin Ko
misyonda goriisulmesi esnasmda katki saglayan Milli Egitim Komisyonu iiyelerine ve basta Sayin 
Milli Egitim Bakani olmak iizere Bakanlar Kurulu iiyelerine de ayrica tesekkur ediyorum. 

Ogrenci affi kanununa iliskin goriis v e tartismalar hepimizin de yakindan bildigi gibi 23'uncu 
Donemin basindan itibaren kamuoyunun ve Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisinin gundemine gelmis 
olup zaman zaman Sayin Milli Egitim Bakanimiza ydnelttigimiz sorulara cevaben Sayin Bakanimiz 
baslangigta boyle bir affi diisiinmediklerini, daha sonralan konuya iliskin bir arastirma yaptirdikla-
nm ifade etmis, kisa bir siire sonunda da bu taslak tasari haline getirilerek bugun Turkiye Biiyiik 
Millet Meclisi gundemine ahnmis bulunmaktadir. 

Gelinen nokta itibanyla 90k sayida vatandasimizin dogrudan ya da dolayh olarak yakindan il-
gilendigi bu yasa tasansi genel olarak genis kapsamh bir tasari seklinde diizenlenmistir. Tasannin bu 
genis igerige ulasmasinda Turkiye Biiyiik Millet Meclisi iiyelerine her ortamda ulasarak sorunlanni 
ve taleplerini ileten genglerimize ve onlann ailelerine de ayrica tesekkiir etmekte yarar goriiyorum. 

Gruplar adina konusan degerli milletvekilleri tasari hakkinda detayh bilgileri aktardiklan igin 
benzer ciimleleri tekrarlamak istemiyorum ancak deginilmeyen birkag konuyu sizlerin degerlendir-
mesine sunarak bir sekilde bu sorunlarin da gbzumumin bulunmasinin gerektigini belirtmek istiyo
rum. Bunlardan birincisi, derse devamsizhklan nedeniyle okullanyla ilisigi kesilen ogrencilere 
tasannin 3'iincu ve 4'iincii fikralanyla tamnan bir egitim-dgretim yih devam hakkinin en az iki yila 
gikarilmasi gerektigidir. Ciinkii uygulamada ozellikle on kosullu derslerin yer aldigi boliim veya 
programlarda bir yilda ogrencinin bu derslerini basararak dgrencilik hakkim kazanmasi gok zor, hatta 
bazilan igin hig mumkiin olmayacaktir. 

ikincisi, kendi iiniversitelerinde lisansustii ogrenim goriirken herhangi bir nedenle ilisigi kesi
len ve arastirma gorevlisi, ogretim gorevlisi, okutman, uzman ve benzeri gibi ogretim yardimcilari 
kadrolanndaki gorevlerine de son verilenlerin es deger kadrolara ddnmelerinin saglanmasidir. Tasa
nnin 10'uncu fikrasinda sadece arastirma gorevlileri igin bu hak taninmistir. Diger ogretim yardim-
cilan kadrosunda gahsanlar da bu kapsama dahil edilmelidirler. Ogretim elemani agigimn bulundugu 
universitelerimize daha kisa siirede ogretim iiyesi kazandinlmasini saglayacak bu degisikligin ya-
pilmasinda yarar oldugu inancindayim. 

Ugiinciisii, ogrenci olmayip da ogretim elemani olarak gahsirlarken gorevlerine son verilenle
rin, devlete karsi ve yiiz kizartici suglan islemis olanlar harig tutulmak kaydiyla, istemeleri halinde 
kadrolanna geri ddnmelerinin saglanmasidir. Ozellikle Anadolu'daki bazi universitelerimizde soz
lesmeli kadrolarda gahsan birgok ogretim elemamnin magdur oldugu birgogumuzun malumudur. 
Hala yargi siireci devam eden ve gorevlerine iade edilemeyen birgok insanimizin da bu sorununa bir 
goziim bulunmasi mutlaka gerekmektedir. 
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Bir diger konu da doktora yabanci dil yeterlilik puanini 100 tam puan uzerinden 50 puan ala-
madigi gerekgesiyle ilisigi kesilen ogrencilerin bu tasanda verilen haklardan yararlanarak geri ddn-
meleri halinde ilgili enstitiiniin gegen sureg iginde yabanci dil yeterlilik puanini 50 puanin uzerine 
gikarmasi, omegin 60 veya 65'e gekmesi nedeniyle eski hakkina ogrencinin kavu§turulmayip bu hak
tan yararlandinlmamasi konusudur. Mutlaka tasanya boyle bir fikranin da eklenerek bu ogrencilerin 
ilisikleri kesildikleri donemde tabi olduklan yonetmelik hukumleri uygulanacak sekilde bu af kap-
samindan yararlandinlmasi yine yararh gdrdugiim bir diger konudur. 

Bu duygu ve diisiincelerle tasannin, verilen haklardan yararlanacak tiim ogrencilerimize, aile
lerine ve bu tasannin kanunlasmasi halinde yeni yukleri uzerine alacak olan iiniversitelerimize ha-
yirlar getirmesini diliyor, hepinize tekrar saygilanmi sunuyomm. (MHP siralanndan alkisjar) 

BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin I§ik. 
Sahsi adina tiimii uzerinde ikinci konu§maci Mersin Milletvekili Omer inan. 
Sayin inan, buyurun efendim. (AK PARTi siralanndan alki§lar) 
OMER iNAN (Mersin) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 298 sayih Yuksekogretim Ka

nununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi'yla ilgili sahsim adina soz almi§ bulunuyo-
mm. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 

Degerli arkadaslar, bu kanun tasansi, universiteyi, yiiksekokulu veya fakulteyi herhangi bir se
kilde yan birakan ogrenciler igin bir imkan taniyan bir kanun tasansi. Halk arasinda "ogrenci affi" 
diye bilinir. Bu ogrenci affi meselesi Turkiye'de son yillarda gok kullanihr oldu. Son yirmi yirmi 
bes senede gok sayida ogrenci affi getirildi. Bizim talebeligimizde boyle bir seyi biz bilmiyorduk 
dogrusu. Ba§ka iilkede de oldugunu tahmin etmiyomm, ogrenci affi diye bir miiessesenin oldugunu 
tahmin etmiyomm, bilmiyomm daha dogrusu. Sordugumda da baska ulkelerde ogrenci affi olmadi
gini dgrendim. Bu iyi bir uygulama, dogru bir uygulama degil, egitim sistemini dejenere eden bir uy-
gulamadir. 

Son otuz be? yil igerisinde Turkiye'de egitim alaninda sayisal agidan oldukga onemli gelisme
ler saglandi. Universite ogrenciligim sirasinda 19 tane universite vardi, simdi 150'ye yaklasti. Her 
ilde bir universite var. 30'un uzerinde vakif universitesi var. Okulla§ma orani yiikseliyor. Anaokulu, 
ilkokul, ortaogretim ve iiniversitede okulla§ma orani yuksek. Bunlar, hepsi giizel geli§meler. Daha da 
iyi olmasini isteriz, sayisal agidan daha iyi gelismesini isteriz ama bir de nitelik agisindan da iini-
versitelerimizin saygin bir yere kavusmasim da arzu ederiz dogrusu. 

Bizim Turkiye'deki iiniversitelerimizin di§anyla rekabet edebilirliginin muhakkak saglanmasi 
gerekir. Bu, hemen herkesin uzerine diisen bir ddevdir, gorevdir. Bunu geli§tirmek igin YOK basta 
olmak iizere universiteler, i§ alemi, siyaset dunyasi hep birlikte gaba gostermemiz lazim. Yani bu 
Yiiksekogretim Kanunu'nun yeniden ele ahnip ciddi bir sekilde gagdas dumma getirilmesi sarttir. 

Simdi bu ogrenci affina kisaca deginmek isterim giinkii kanun o. Bu ogrenci affi her tarafi kap-
siyor, biitiin fakiilteleri kapsiyor; farkh bran§larda, farkh kurumlarda her yeri kapsiyor, silahli kuv
vetleri dahil. Ama bunun igerisinde Polis Akademisinde ve ona bagh olan fakiilte ve yiiksekokullarda 
okuyan, herhangi bir sekilde burayi terk etmek zomnda kalan ogrenciler kapsam di§i mtulmu§tu. 
Biitun gruplann ortak onerisiyle, Polis Akademisi ve ona bagh fakiilte ve yuksekokullar da bu kap
sama dahil edilecek. Biraz sonra bu, oneri seklinde huzurunuza gelecek, kabul gdrecegini tahmin 
ediyomm. 

Bu ogrenci affi konusunda koklii bir goziim gerekir. Bunun da yolu §udur, benim kanaatime 
gore: Yiiksekogretim Kanunu'ndaki ilgili madde yeniden diizenlenmeli ve kisitlamalar ortadan kal-
dirilmahdir. Yani "Dort yilhk bir fakulteyi 1 ogrenci en fazla yedi yilda bitirir." gibi bir hiikiim ko; 
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nulmamali mesela. Bir ders icin iig, dort, bes gibi bir sayi, imtihan hakki konulmamah, bu i§i deje-
nere ediyor. Biz, hepimiz universiteden geldik, hocalanz, burada hoca olan, hocam da olan kisiler var, 
talebemiz olan kisiler de var. Ogrenci affi giktigi zaman, dersten basansiz bir sekilde aynlmis ogrenci 
gelir, aglar, sizlar ve simf gecmeye cahsjr. Bu, yanhs bir uygulama. Onun igin bunlara sonsuz hak ver
mek lazim. Yani universiteye kaydim yaptirdiktan sonra gecebiliyorsa gegsin, kaginci hakkinda ge-
gerse gegsin. Buna sinirsiz hak vermek lazim, magdur etmemek lazim. Okullasma oramni artirmak 
istiyorsak, universiteyi dejenere etmek istemiyorsak bu hakkin sinirsiz olmasi lazim. Gelin, birlikte 
bunu diizenlemek igin gaba gosterelim, bunun igin gah§ahm. 

Ben bu onemli konuyu sdylemek igin geldim, tekrar edeyim: Lutfen, iiniversiteleri, yiiksekog
retim kurumunu hep birlikte, iktidanyla, muhalefetiyle giizel bir hale, gagdas bir hale getirmek igin 
lutfen gaba gosterelim. Bunun igin gah§ahm. Art niyet aramayahm bu konuda. 

Biliyorum ki hepiniz, hepimiz, iktidanyla muhalefetiyle guzel bir ogretim muessesesi istiyoruz. 
Su anda hiyerarsik bir yapida universiteler. Emir-komuta zinciri igerisinde gidiyor. Boyle egitim ku
rumu olmaz. 

Rektor her seydir universitede. Boyle sinirsiz yetki Ba?bakanda da yok, Cumhurbaskanmda da 
yok, bir baskasinda da yok. Rektorun sinirsiz yetkisini iyi kullananlar da var, kullanmayanlar da var. 
Dolayisiyla bunu gagdas hale getirmemiz lazim. iiniversiteleri gaga yakisir hale getirmek igin gaba 
gosterelim diyorum. 

Hepinizi saygiyla selamhyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkiir ederim Sayin inan. 
Sayin milletvekilleri, tekliflerin tumii iizerinde soru-cevap islemi gergeklestirecegiz. 
Sayin Ertugay, buyurun efendim. 
ZEKI ERTUGAY (Erzurum) - Sayin Baskamm, tesekkiir ediyorum. 
Aracihgmizla sorumu Saym Bakana arz ediyorum. 
Ulkemizde yeteri kadar egitim imkani saglanamadigindan yiiksekogretim kurumlanyla talebe 

arasindaki dengesizlikten dolayi yurt disi universitelerinde, ozellikle Kibns'ta okumak dummunda 
kalan ve basansiz dgrenciler OSYM ile bu kurumlara yerlestirilmesine ragmen, ister istemez bu ha
liyle bu yasadan yararlanamamaktadirlar ama neticede bu dgrenciler bu ulkenin insanlandir, bu ul
kenin dgrencileridir ve magdur edilmislerdir. Bu konuda bu magduriyetin giderilmesi igin bir 
diizenlemeye, bir yasal gah§maya ihtiyag goriildiigu agiktir. Bu konuda Saym Bakan ne dii§iiniiyor, 
bir duzenleme yapmayi du§uniiyor mu? 

Tesekkur ederim. 
BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Ertugay. 
Sayin Tutuncu... Yok. 
Sayin Uslu... 
CEMALLEDDIN USLU (Edime) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 
Sayin Bakamm, son otuz yila baktigimizda ortalama her iki buguk yilda bir buna benzer yasa

lar gikanlmistir. Muhtemeldir ki bu yasa... Bu ihtiyag bundan sonra da devam edecektir. 
Alti yildir iktidardasimz ve Bakanhgimzi siirdurmektesiniz. Bu yasayi gerektiren nedenlerin ne 

oldugu yani ogrenciyi devamsizhga ve basansizhga iten ve kaydimn silinmesine sebep olan olayla
nn neler oldugu hususunda bir tespitiniz var midir? Varsa bunun telafisi igin neler yapilabilir? 

Te§ekkiir ederim. 
BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Uslu. 
Saym Tankut... 
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YILMAZ TANKUT (Adana) - Tesekkur ediyorum Sayin Baskamm. 
Sayin Bakanim, her ne kadar gorusmekte oldugumuz konuyla ilgili olmasa da Bakanhginizi il-

gilendirdigi igin sormak istiyorum: Adana ve ulkemizin degisik bolgelerinde devlete ait ilk ve orta
ogretim okullanmizm biiyuk bir bolumiinde sabit giderlerle ilgili sikintilar yasanmaktadir. Ozellikle 
de elektrik borclanni odeyemediklerinden dolayi sadece Adana'da elliye yakin okulumuzun elek-
trigi TEDAS yetkililerince kesilmis veya kesilmeye tesebbiis edilmistir. Bu durum okullanmizda, 
ogrencilerimizde, velilerimizde, cah§anlarda ve kamu kurumlanmizin diger cah§anlannda biiyiik bir 
huzursuzluga sebep olmaktadir. 

Simdi sormak istiyorum: Basta elektrik ve su olmak iizere diger sabit giderler igin butgeden ye
teri kadar odenek bu okullanmiza tahsis edilmemekte midir? Edilmekte ise nigin bu tiir sikintilar ya
sanmaktadir? Bu konularla ilgili olarak Bakanhginizin aldigi veya alacagi tedbirier var midir? 

Tesekkiir ediyorum. 
BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Tankut. 
Sayin Calls... 
HASAN CALIS (Karaman) - Saym Baskamm, tesekkur ediyorum. 
Sayin Bakanim,".. .kendi istegi ile iliskileri kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilisigi ke-

silenler..." ibaresi affin sinirlanm adeta sinirsiz hale getirmistir. Bu nedenle de kafalar karismistir. 
Ben sorularimi soruyorum: Sifa imkam olmayan, psikiyatrik hastahklar nedeniyle ortaya gikan 

devamsizhk ya da i§lenen suglardan dolayi ilisigi kesilen ogrenciler okullanna donebilecek mi? 
Ikinci sorum: Boliicii, yasa disi drgiit iiyesi olmak ya da aym sugla mahkum olmuslar bu yasa-

dan faydalanarak iiniversitelere donebilecekler mi? 
Uguncu sorum: Gayriahlaki, yiiz kizartici suglardan dolayi ilisigi kesilenler yeniden yiiksek-

okullarda ogrenci olabilecek mi? 
Tesekkiir ediyorum. 
BASKAN - Tesekkiir ederim. 
Sayin Korkmaz... 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Saym Baskamm, aracihgimzla ben de bir soru ydneltmek 

istiyorum Sayin Bakana. Biraz once Karaman Milletvekilimizin sordugu suali guglendirmek agisin
dan bir tablo gizmek istiyorum. 

Sayin Bakan, bu tasari, biliyorsunuz "her ne sebeple olursa olsun" seklinde sinirsiz bir gergeve 
giziyor. Soyle bir tabloyu miisaadenizle gozler oniine getirmek istiyorum ve buna mutlaka bir goziim 
iiretmemiz gerektigini dusuniiyorum: Bir ilgede evdeki 2 arkadasmin bogazini keserek dldiiren ve yar
gilama sonucunda da akil saghgi yerinde olmadigi tespit edildigi igin serbest birakilan bir geng af igin 
basvurarak universiteye ddndugiinde sunlann cevaplandinlmasi gerektigini diisuniiyorum: Sadece 
onun egitim hakki mi, yoksa geri kalan yaklasik 3 bin ogrencinin egitim hakki mi? Guvenlik kaygi-
sini da beraberinde dusunmemiz gerekiyor. 

iki: Yargilama esnasmda ogrenci aleyhinde ifade vermis universite yonetimi ve genel olarak 
universitenin huzurunu da, bu tasanyi ele aldiginizda, diisiinduniiz mu? 

Tesekkur ediyomm. 
BASKAN - Sayin Bulut... 
AHMET DURAN BULUT (Bahkesir) - Sayin Bakanim, Turkiye'de degisik zamanlarda gikan 

aflarla cezaevlerinden gikan mahkumlar yeterince lslah olmadiklari igin ayni sugu isleyerek tekrar 
donmekteler. Ayni somyu soran arkadaslanm gibi... Bu suglan isleyerek disiplin ydnetmeligine ay
kin davrandigi igin universiteden atilan bu gengler geri ddnduklerinde bunlann takibi, islahi, egi
timi, baskalarina zarar vermesinin onlenmesi adina bir gahsma programiniz var mi? 

Tesekkur ederim. 
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BASKAN - Tesekkiir ediyorum Sayin Bulut. 
Sayin Dogru... 
RESAT DOGRU (Tokat) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 
Cikartmakta oldugumuz bu kanunun ogrencilerimize hayirh olmasini diliyor, kendilerine de ba

kanlar diliyorum. Tabii, Turk gencligine yapilmasi gereken her §eyin yapilmasinda cok biiyiik bir 
fayda oldugunu, cunkii milletimizin geleceginin onda oldugunu ifade etmek istiyorum. 

Benim burada sorum §udur: 11/2/2008 tarihinde 106 sira sayih Kanun Teklifi'miz vardi, su anda 
giindemdedir. Bu kanun teklifimizde ogrenci kredilerinin faizleriyle ilgili af konusu vardi. Bu kanun 
teklifimizi biz verdikten sonra, birgok ogrenci de gok giizel bir teklif oldugunu ve bu kanunun gik
masi gerektigini ifade etmisjerdi. 

Saym Bakamma sormak istiyorum: Acaba, bu kanunun igerisine bir madde olarak bu afla ilgili bir 
madde koyup bunu diizeltebilir miyiz, yani bu kanunu gikartabilir miyiz? Bunu ogrenmek istiyorum. 

Bir ikincisi de, ogrencilerimizin en biiyiik sikintilanndan bir tanesi de yurt konusudur. Bu nok
tada Tokat'ta da buyiik sikintilanmiz vardir. Turkiye genelinde ve beraberinde de Tokat'imizda Kredi 
Yurtlann herhangi bir yurt yapma durumu olabilir mi? Yatak sayisim artirabilir misiniz? 

Bir uguncu soru olarak da, Sayin Bakan oraya oturdugu zaman her zaman sordugum gibi, Tokat 
Gaziosmanpa§a Universitesinin Guzel Sanatlar Fakiiltesiyle ilgili gok onemli... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Dogru. 
Sayin Endz... 
MUSTAFA ENOZ (Manisa) - Te§ekkur ederim Sayin Ba§kanim. 
Sayin Bakamm, bu yd ogrenci kontenjanlanmn artirilmasiyla beraber, zaten var olan ogrenci

lerin barinma ihtiyaglan da buna paralel olarak artmistir ve ogrencilerin zaten biiyuk kismi da su 
anda barmma sikintisi igerisindedir. Bu konuda Bakanlik olarak sorunun goziimii igin ne gibi tedbirler 
ahyorsunuz? 

Tesekkiir ediyorum. 
BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Endz. 
Saym Agirba§... 
AYSE JALE AGIRBA$ (Istanbul) - Tesekkiir ediyorum Sayin Baskamm. 
Once gikanlmakta olan yasanin ogrencilerimize ve vatammiza hayirh olmasini temenni ediyo

rum ben de. 
Aracihgmizla Saym Bakana §unu sormak istiyorum: Yuksek lisans ve doktora ogrencileri igin 

KPDS yabanci dil sinavindan 50 alma zorunlulugu, 1996 ve 1997 egitim ogretim yilmdan itibaren 
aranan bir sail oldu, ancak bu yd oncesinde yuksek lisans ve doktora ogrencileri de bu uygulama 
igine ahndi. Bu kosulu saglayamayanlann iiniversitelerden iliskileri kesildi. Oysa, 1996 yih oncesinde 
yuksek lisans ve doktora ogrencilerinin eski yonetmelikte yer alan sisteme tabi olmalan ve ikinci bir 
dil sinavina gerek kalmaksizin elde ettikleri haklannin korunmasi gerekmektedir. Bu durumdan mag
dur olan yuksek lisans ve doktora ogrencilerinin kazanilmis haklan korunacak midir? Bununla ilgili 
ne yapilmasi dusumilmektedir? 

Bir diger sorum da yurt disinda burslu okuyan ogrencilerle ilgili... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BA§KAN - Tesekkiir ederim Sayin Agirbas. 
Sayin Isik... 
ALIM ISIK (Kiitahya) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 
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Gergi, benden onceki iki degerli arkadasim da kismen degindi ama Sayin Bakamm, Anadolu'nun 
birgok ilinde universiteyi yeni kazanan ogrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlanna yerlestiril
mesi konusunda gergekten gok buyuk sikintilar gekildigini sizler de biliyorsunuz. Bu aftan yararla-
nacak olan bir kisim ogrencinin de bu kapasiteyi zorlayacagi agiktir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bagh, ozellikle kiz ogrenci yurdu kapasitelerinin artinlmasi konu
sunda gahsmalanniz var midir? Bu kapsamda, Kutahya ili Dumlupinar Universitesi kampiisiine ve 
Simav Teknik Egitim Fakultesi kampiis alanina yapilacak olan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bagh yurt-
lann insaati ne zaman baslayacak? Kismet olursa, ne zaman bu yurtlann temellerini atacaksiniz? 

Tesekkur ediyorum. 
BA$KAN - Te§ekkur ederim Sayin Isik. 
Suremiz doldu ama ekranda iig arkadasimiz kaldi, onlara da soz verecegim. 
Buyurun Saym Tutuncu. 
ENIS TUTUNCU (Tekirdag) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 
Efendim, bundan once 11 kez ogrenci affi yasasi gikanldi, bu, yanhs ammsamiyorsam, 12'nci. 

§imdi, bundan sonra da gikanlma olasiligi var. Daha kag kez boyle ogrenci affi gikaracagiz? Demek 
ki, bu sekilde yasa tasanlan soruna gare olmuyor. Sorunun koklu goziimii igin, yani ozde boyle bir 
sorunun bir daha Tiirkiye'ye -istisnalar di§inda tabii- getirilmemesi igin egitim sisteminde nasil bir 
koklii duzenleme yapilabilir? Nasil bir uygulama ongorulebilir? 

Tesekkiir ederim Sayin Ba§kanim. 
BA$KAN - Tesekkiir ederim Sayin Tutiincu. 
Sayin Geng... 
KAMER GENC (Tunceli) - Te§ekkur ederim efendim. 
Ben, bizim Tunceli'deki ogrencilerin yurt sorunu ne zaman halledilecek onu soruyorum? Ciinku 

gok ciddi bir sikinti var. 
Ayrica da, Tunceli'den birgok yerde imtiham kazanan genglerimiz, ozellikle birgok kiz ogrenci 

yurda girememektedir. Cok buyuk sikinti igindeler. Bu konuda, ozellikle gelir bakimindan dar, geri 
kalmi§ yorelerden universiteyi kazamp da §ehirlere giden insanlanmizm tabii ev tutma durumlari da 
zor oldugu igin, bu konuda ciddi bir tedbir almayi du?uniiyorlar mi? 

Tesekkur ederim. 
BA§KAN - Te§ekkur ediyomm. 
Sayin Yildiz... 
SACID YILDIZ (istanbul) - Tesekkur ederim Sayin Balkan. 
Benden evvelki konusmacilann da hemen gogu degindi bu barinma meselesi, ben de o nedenle 

soru sormak istemistim. Konunun ne kadar onemli oldugu buradaki soru soran arkadaslanmizin gok-
lugundan da anlasilmakta. Gegen gunlerde dgrenciler de "YURTKUR ne yapiyor? Nigin yurt kur-
muyor?" diye boyle bir eylemde bulunmu§lardi. Buna koklu tedbir getirmek gerekir. 

Bir universiteyi biz agiyoruz burada, vakif universiteleri ve degisik universiteler. Bu kurulus ka
nunu sirasinda da bu barinmamn goziimlenmesi lazim. Bir universite kurulurken sadece ogretim 
uyesi ve ogrenci degil, bu barinmamn da ozellikle kiz dgrenciler igin mutlaka gundeme getirilmesi 
lazim. Universite kurulusuyla birlikte ele ahnmasini oneriyorum ve bu barinma konusunda ne gibi 
somut oneriler oldugunu Bakandan ogrenmek istiyomm. 

Her ogrenim yih basinda bizlere -diger parlamenter arkadaslanmiza da mutlaka baski geliyor-
dur- bu konularda, devletin yurtlannda kalmak uzere gok sayida ba§vuru olmaktadir. 

Bu gok gok onemli bir konu. Cok tesekkur ederim. Somut adimlan ogrenmek istiyomm. 
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BASKAN - Tesekkur ediyorum Sayin Yildiz. 
Soru islemi tamamlanmistir. 
Simdi, cevap igin Sayin Bakana soz veriyorum. 
Buyurun. 
MILLI EGiTIM BAKANI HUSEYIN CELIK (Van) - Sayin Baskamm, degerli milletvekili ar

kadaslanm; milletvekili arkadasjanmin sorulanna soru sorulma sirasina gore cevap verecegim. 
Oncelikle, Sayin Ertugay'in, Kibns'taki ozellikle Yuksek Ogretim Kurulu tarafindan OSS ara

cihgiyla, OSYM aracihgiyla yerlestirilen ogrencilerin de bu affin kapsamina ahnip ahnamayacagina 
dair sorusu var. Bildiginiz gibi OSYM'nin yerlestirmesi ashnda bu ogrencilerin resmi dgrencilikle-
rinin tamnmasi ve denkliklerinin kabul edilmesi anlamina gelir. Sadece burada degil, Tiirk cumhu-
riyetlerinde de bu islem yapilmaktadir. Ancak takdir edersiniz ki Kibns'taki universiteler Kuzey 
Kibns Tiirk Cumhuriyeti'nin kanunlanna gore kurulmus ve isleyisini buna gore surdurmektedir. 
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti bagimsiz bir devlet oldugu igin bizim Parlamentomuz oradaki og
renciler adina boyle bir kanun gikaramaz. Kapsama ahnmamasinin sebebi budur. Aynca oradaki iini-
versitelerle olan goriismelerde de kendilerinin boyle bir talebinin de olmadigini ifade etmisjerdir. 
Ha, diyeceksiniz ki: "Bizimkilerin de talebi yoktur." Ama dedigim gibi biz onlar adina boyle bir yasa 
gikaramayiz, bu aykin olur. 

Sayin Uslu'nun ozellikle "Bu affi gerektiren sebepler nelerdir? Bunlann ortadan kaldinlmasi 
yonunde bir daha affa gerek olmasin..." Sayin Tiitiincii'niin ve benzer arkadaslann da bu yonde bir 
sorusu var. Degerli arkadaslar, tabii ozellikle, basansiz olan, iiniversitelerle iliskisi kesilen ogrenci
lerin birgogunun farkh sebepleri vardir; ekonomik sebepler oldugu gibi ogrencinin basansizhgmdan 
dolayi, ihmalinden dolayi, gevsek davranmasindan dolayi olan sebepler var, ailevi sebepler var, ge
sitli sebepler var. Diinyamn her tarafinda, isvigre'de de Amerika'da da basansiz ogrenciler vardir, 
"basansiz ogrenci" diye bir kavrami ortadan kaldirmak da mumkun degildir. 

Ha, diyeceksiniz ki: "Ekonomik sebeplere bagh atilanlar da vardir." Devlet kendi imkanlan nis
petinde ogrencilere burs veya kredi temin etmektedir. Bu burs ve krediyi Hukumetimiz doneminde 
kim talep etmisse hepsine veriyoruz. Simdi, ogrenci kredisi malum -burs ve krediyi de Kredi Yurt
lar Kurumunun bunyesinde topladik- su anda 160 YTL'dir ayda. Bu gok biiyiik bir para degil elbette 
ama 45 YTL'den buraya getirdik ve 2009'da da bunu 180 YTL yapacagiz. 

Bununla birlikte ogrencilerin sabah kahvaltisina ve aksam yemegine 3,3 YTL katkida bulunu-
yoruz degerli milletvekili arkadaslanm. 2003'te bu sadece yanm YTL'ydi yani 0,5 YTL'ydi, su anda 
3,3 YTL'lik, sabah kahvaltisina ve aksam yemegine de katkida bulunuyoruz. Bir iddiada bulunmak 
istiyorum yani diinyadaki diger sistemleri de bilen bir arkadasiniz olarak soyluyorum: Ozellikle, og-
rencilerine yurt temin etme bakimindan ve yurtlarda banndirmadaki ucuzluk bakimindan -belki eski 
sosyalist, komiinist ulkeleri bir tarafa birakirsaniz, ki orada da sistem degisti- dunyada Turkiye kadar 
dgrenciye ucuz yurt imkam temin eden bir ulke bulamazsiniz. 

Burada Kredi Yurtlann yurtlanndan soz etmisken arkadaslanmm bir sorusuna daha cevap ve-
reyim: Su anda Tiirkiye'de 238 tane yurdumuz var, bunun 76'si Hukumetimiz doneminde agilmis de
gerli arkadaslar. Su anda 55 adet, asgarisi 500 kisilik olmak iizere 2008 programinda yurdumuz vardir. 
Bunlann bir kismimn insaati devam ediyor, bir kismi ihale a§amasindadir, bir kismi islemleri devam 
eden yurtlardir. Bunlann bitmesiyle birlikte de gok onemli bir kapasite, ilave kapasite daha kazana-
cagiz. Ashnda yurtlardaki sikisma ve talep arkada§larimin soyledigi gibi veya kendilerine iletildigi 
kadar vahim degildir. Egitim ogretim yihnin ba§mda, universite yurtlarimizdaki, Kredi Yurtlara bagh 
yurtlardaki doluluk oranlan yiizde 120'ye gikiyor. Ozellikle birinci simfa gelen, gevreye yabanci 
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olan ogrencilerde bir talep patlamasi oluyor. Ogrenciler gevreyi tanidiktan sonra gogunlukla yurdu 
terk ediyorlar, arkadasjanyla ev tutmayi tercih ediyorlar ve birgok yurdumuzda yuzde 75 Te 80 ara
sinda bir doluluk orani vardir. Bakin, bir ilk aylarda, universitenin agildigi ilk bir ayda boyle bir si
kisma vardir. Biz bu ihtiyaglan imkanlar nispetinde telafi etmeye gahsjyoruz. 

ALIM ISIK (Kutahya) - Sayin Bakan, hala telefon geliyor. 
MILLI EGfTTM BAKANI HUSEYIN CELIK (Van) - Efendim, biliyorum Sayin Isik. 
ALIM ISIK (Kutahya) - Bakin, universiteler agilah bir ay oldu. 
MILLI EGTTiM BAKANI HUSEYIN CELIK (Van) - Hayir, biliyorum. Universiteler yeni agildi 

ve talep var, buna burada bir sey demiyorum. 
Simdi, netice itibanyla -bakin, siz de bunu biraz once kendiniz soylediniz, mademki soylediniz-

bakin, yurtta su anda kapasitemiz 2.424 ve burada kalan ogrencinin kapasitesi 2.241 yani kapasite
nin altinda, bo§ 223 kisilik kapasite var. Bu, senenin ortalamasi, bir senenin ortalamasi yani gegen 
yihn ortalamasinda 223 kisilik atil kapasiteyle kapatilmis. §imdi bakin, §aphane'de 314 kisilik... 

ALIM I§IK (Kutahya) - Saym Bakamm, yurtla kampiis arasi 30 kilometre, bu ozel bir durum, 
sadece Kiitahya'da degil, Turkiye'nin her tarafinda bu sikinti var. 

MILLI EGiTIM BAKANI HUSEYIN CELIK (Van) - Efendim, ben... Simdi, bakin, ben size 
onu cevaphyorum. Arkadasjar... 

ALIM I§IK (Kutahya) - Kiz ogrencilerin kapasitesini soyler misiniz? Biitun ogrenciler igin bo§-
luk var mi? 

MILLI EGITIM BAKANI HUSEYIN CELIK (Van) - Efendim, burasi kiz-erkek... Simdi, bizim 
yurtlanmizda... Bir kere ozellikle §unu soyleyeyim: Biz yurt yaparken ve kapasite ayinrken kiz og
rencilere pozitif aynmcihk yapiyoruz. Erkek ogrenciler daha rahat kalabilirler, kiz ogrencilere oncelik 
veriyoruz bu konuda Sayin Isik. 

Miisaade ederseniz devam edeyim. 
Sayin Tankut'un sorusu gergi konuyia ilgili olmamakla beraber... Sayin Tankut, tabii, TEDA$'in 

okullann elektrigini kesmis olmasini kabul etmek mumkun degil. Yani her kurumda, evde de bir ge
cikme olabilir. Biz ilave odenek istedik Maliye Bakanligmdan, cari odemelerle ilgili ilave odenek is
tedik, onlar limit ediyorum ki telafi edilecektir. 

Simdi, Saym Cahs'in, Sayin Korkmaz'in sorulan var. "Efendim, sug isjeyenler de bu kapsamda 
olacak midir?" Beytullah Bey de disiplin yonetmeligine atifta bulundu. Ben bunu Komisyonda da 
soylemi§tim. Kanun yapihrken biz bir yonetmeligin hukumlerine atifta bulunamayiz. Sonugta sug-
lan burada teker teker tadat edemeyiz. Eger bir insan sugluysa, hapiste yatiyorsa zaten bunun gelip 
universiteye devam etmesi mumkun degil. Marjinal bir iki ornekten hareket ederek yanh§ bir yola gi-
demeyiz. 83'ten bu yana gikan biitun aflarda "her ne sebeple olursa olsun" ifadesi mevcuttur. Uni
versiteler zaten dediginiz tiirden ogrenci... Akli dengesi yerinde olmayan bir kisjnin iiniversiteye 
ba§vurusu da soz konusu degil, intibak diye bir sey vardir. Bu intibaklarda bu durum tespit edildigi 
zaman zaten ogrenci kabul edilmez. Tabii, Sayin Bulut, bunlarin islah edilmesi yani iste bu ogrenci
lerin, ge§itli oiumsuz davranisjar sergileyen, sug isleyenlerin islah edilmesi universitelerde... Arka
daslar, universiteler universal bir egitimin yapildigi yerlerdir. On sekiz yasim gegmis olan, resit 
durumdaki insanlan boyle islah evine ahr gibi islah etmek mumkun degildir, onlara farkh sekilde uni
versite disinda belki program uygulanabilir. 

Sayin Dogru'nun kredi affiyla ilgili bir sorusu var. Degerli arkadaslanm, biz 5005 sayih Ka-
nun'u gikardik. Biitiin milletvekili arkadaslarimin bilmesini isterim. Bir ogrenci borcundan dolayi... 
Universiteyi, bakin dort yilhk bir fakulteyi bitirdikten sonra iki yd boyunca higbir dgrenciye "Kre-
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dini geri ode." diye talep gelmez. Yani mezuniyetten iki yil sonra siire? basjar 5005 sayih Kanun'a 
gore, bizim gegen donem cikardigimiz bir kanuna gore. Sonra, ogrenci eger memur olmami§sa, si-
gortali degilse, BAG-KUR'lu degilse Kredi Yurtlar Kurumuna muracaat eder, der ki: "Ben ise gire-
medim, benim borcumu erteleyin." ve borcu ertelenir. Bu krediler geri gelmezse daha sonra, bugun 
ve yann, i§te hepiniz "Cocuklanmiza yurt yapilsin." diyorsunuz, bunlar neyle yapilacak? 

Bir sey daha soyleyeyim arkadaslar: Devletin meseleyi ciddiye almamasindan dolayi, Kredi 
Yurtlar Kurumunun onceki yonetimlerinin meseleyi ciddiye almamasindan dolayi 1962 ile 2002 yil
lan arasinda geri ddnu§iim ne kadar arkadaslar biliyor musunuz? Toplam odenen kredilerden geri 
donusum 27 trilyon Tiirk lirasi -ben eskalasyonaugratilmis rakamlardan soz ediyorum- 2003 ile 2008 
arasindaki geri ddnu§um 1 katrilyon 137 trilyon Tiirk lirasidir arkadasjar. Eger mesele ciddiyetle 
takip edilmezse bu cark ddnmez. Dolayisiyla, "Efendim, ogrencinin borcu vardir, bunlan affede-
lim..." Bunlan affedelim ama bir taraftan da yurt yapahm, gelecek nesillere de imkan hazirlaya-
hm... Bu sekilde... Tabii ben, Sayin Dogru'yu popiilizm yapmaktan men ederim, yani onu tenzih 
ederim ama bu popiilizm olur, dogru da olmaz. Eskiden Ziraat Bankasindan, Halk Bankasindan, Va-
kifbank'tan kredi alanlar da vermemek uzere kredi ahyorlardi ve o zaman da ne oluyordu? Gorev za
ran, devlet batiyordu. Bu garki ddndiirmemiz lazim. 

Sayin Agirbas'in yabanci dille ilgili bir sorusu var. Bundan geri doniis s o z konusu degil. 
Sayin Isik'in sorusuna cevap verdim. 
Sayin Tutiincii'ye ayni kapsamda cevap verdim. 
Sayin Geng'in Tunceli'nin yurt problemiyle ilgili sorusu var. Degerli arkadaslanm, biz bu kirk 

bir iiniversiteyi, devlet iiniversitesini gikardiktan sonra yurdu olmayan tek vilayet Sirnak'ti. Sirnak'a 
2008 yatinm programma bir yurt planladik, onun islemleri devam ediyor ve baslayacagiz. Tun-
celi'deki 500 kisilik yurdumuz Milli Savunma Bakanligi tarafindan kullanihyor, uzun vadede veya 
orta vadede bosaltilmasini talep ettik. Ama biz, Tunceli'ye 500 kisilik yurdu yine 2008 yatinm prog
ramma aldik ve bunu yapacagiz. 

Ote taraftan, Sayin Isik'in bir sorusu vardi, tarih vereyim: Degerli arkadaslar, Kutahya merkez-
deki yurdumuzun ihalesi yapildi, bir ay igerisinde insaatina baslanacak, ihale sureci tamamlandi; Si-
mav'daki de Ocak 2009'da ihalesi yapilacak. Onu da bilgilerinize sunanm. 

Sayin Baskamm arz ederim. 
Tesekkiir ederim. 
BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Bakanim. 
Evet, sayin milletvekillerimizin sorulan cevaplandinldi. 
Tasannin tiimii uzerindeki gdriismeleri tamamlamis bulunuyoruz. 
Maddelerine gegilmesini oylanniza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmistir. 
l'inci maddeyi okutuyorum: 

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

MADDE 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayih Yuksekogretim Kanununa asagidaki gegici madde 
eklenmistir. 

"GECICi MADDE 56- (l)Yuksekogretim kurumlannda hazirhk dahil biitiin siniflarda intibak, 
on lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansiistii, tipta uzmanhk ve sanatta ye
terlik ogrenimi gdren ogrencilerden; 07/06/1995 tarihinden bu Kanunun yiirurliige girdigi tarihe 
kadar, kendi istegiyle ili§ikleri kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilisigi kesilenler, bu Ka-
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nunun yururluge girdigi tarihten itibaren iki ayhk basvuru suresi igerisinde ilisigi kesilenler ile 1980 
sonrasmda bu icerikte cikarilan kanunlann kapsamina girmekle birlikte saglanan haklardan yarar
lanmak uzere ba§vurmayan veya ba§vurduklan halde yararlanamami§ olanlar, 2547 saydi Yiiksek
ogretim Kanununun 35 inci maddesi uyannca bir yiiksekogretim kurumu adina yurt iginde baska bir 
yuksekogretim kurumunda lisansiistii ogrenim yapanlardan basansiz olmalan nedeniyle ilisjgi kesi
lenler, bu Kanunun yururluge girdigi tarihten itibaren iki ay iginde ilisiklerinin kesildigi kuruma bas
vuruda bulunmalan sartiyla bu maddede belirtilen haklardan yararlamrlar. Ba§vuruda bulunanlar, 
ilgili yuksekogretim kurumlan tarafindan, iki ayhk basvuru siiresinin dolmasi beklenmeden de bu 
haklardan yararlandinlabilir. Bu Kanunun yururluge girdigi tarihte askerlik gorevini yapmakta olan
lar terhislerini, gdzaltinda veya tutuklu bulunanlar ise bu hallerinin sona ermesini takip eden iki ay 
iginde ilgili yuksekogretim kurumuna ba§vurmalan halinde bu maddede belirtilen haklardan yarar-
landinhr. 

(2) 07/06/1995 tarihinden birinci fikrada belirtilen basvuru suresi sonuna kadar yiiksekogretim 
kurumlannca haklannda ilisjk kesme islemi tesis edilen yuksekogretim kurumlannda hazirhk dahil 
biitiin siniflarda intibak, on lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansustu, tipta 
uzmanhk ve sanatta yeterlik ogrenimi goren dgrencilerden, ilisik kesme islemine karsj idari yargi 
mercilerine basvurmu§ olanlar da birinci fikrada belirtilen ba§vuru suresi igerisinde ilgili yiiksekog
retim kurumuna ba§vurmalan halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanir. Davanin davaci-
nin aleyhine sonuglanmasi ogrencinin bu maddede belirtilen haklardan yararlanmasma engel teskil 
etmez. 

(3) Birinci fikra kapsamina girenlerden on lisans ve lisans diizeyinde ilisigi kesilenlere; 
a) Devam sartini yerine getirmedikleri dersler igin bir egitim-ogretim yih, donemlik dersler igin 

bir donem devam etme hakki ve dort smav hakki, 
b) Devam sartini yerine getirip basansiz olanlara, ba§ansiz olduklan dersler igin dort sinav 

hakki; istemeleri halinde basansiz olduklan derslere bir egitim-ogretim yih, donemlik dersler igin bir 
donem devam etme hakki, 

c) Devam zorunlulugu bulunmayan dersler igin dort sinav hakki, 
g) Not ortalamasi nedeniyle sinifta kahni§ olanlara, bir iist smifa bir egitim-ogretim yih devam 

etme hakki ve istedikleri iig dersten not yiikseltmek igin iki sinav hakki, 
d) Not ortalamasi nedeniyle mezun olamayanlara, istedikleri iig dersten not yukseltmek igin iki 

smav hakki, 
verilir. 
(4) Birinci fikra kapsamina girenlerden lisansustu diizeyde ilisigi kesilenlere; 
a) Devam sartini yerine getirmedikleri dersler igin bir egitim-ogretim yih, donemlik dersler igin 

bir donem devam etme hakki ve iig sinav hakki, 
b) Devam sartini yerine getirip basansiz olanlara, basansiz olduklan dersler igin iig sinav hakki; 

istemeleri halinde bu dersleri degi§tirerek bir egitim-ogretim yih, donemlik dersler igin bir donem 
devam etme hakki, 

c) Yeterlik igin iig sinav hakki, 
g) Yuksek lisans ogrencileri igin bir, doktora ogrencileri igin iig yd tez hazirlama suresi, 
d) Doktora yeterlik sinavina girebilmek igin yabanci dil sinavinda ba§ansiz olanlara ug sinav 

hakki, 
e) Sanatta yeterlik veya tipta uzmanhk alanlarinda ba§ansiz olanlara, ba§ansiz olduklan ders-

lerden laboratuvar ve uygulamali derslere devam ve eksik rotasyonlanni tamamlamalari sartiyla ug 
smav hakki, verilir. 
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(5) Uguncu ve dordiincii fikralarla verilen haklann kullamlmasi sureci sonunda basanh olanla
nn dgrencilige intibaklan yapihr ve haklarinda, yil kaybetmemis ogrenciler gibi i§lem yapihr. 

(6) Basansiz olunan derslerin programdan gikanlmis olmasi halinde bu derslerin yerine, ilgili 
yuksekogretim kurumu tarafindan muadil ba§ka dersler belirlenir. 

(7) Birinci fikra kapsamina girenlerden; 
a) Pedagojik formasyon programini tamamlayamayanlar igin iig sinav hakki verilir; yapama-

diklan uygulamalar igin ilgili yuksekogretim kurumu tarafindan devam imkam saglanir, 
b) Agik ogretim sistemi ile dgrenim yapilan on lisans, lisans tamamlama ve lisans programla-

nndan kaydi silinenlere yeniden kayit hakki verilir. 
(8) Uguncu ve dordiincii fikralardaki haklar sakh kalmak kaydiyla uygulamah egitim-dgretim 

yapan yiiksekogretim kurumlanndan aynlanlara, devam edemedikleri dersler ve uygulamalar igin 
ilgili yuksekogretim kurumu tarafindan devam imkam saglanir. Bunlar igin uguncu ve dordiincii fik-
ralarda ongoriilen sinav sureci, ilgili yonetmeliklerdeki devam sarti tamamlandiktan sonra ba§lar. 

(9) Lisans programlarina devam ederken gesitli nedenlerle on lisans diplomasi alarak kurumla
nndan aynlanlar da uguncu fikrada belirtilen haklardan yararlandinhr. 

(10) Birinci fikra kapsamina girenlerden lisansiistii ogrenimlerini tamamlayamadiklan igin yiik
sekogretim kurumlanndaki gorevlerine son verilenler bu madde uyannca tamnan haklardan yararla-
narak ogrenimlerini kendilerine tamnan siire igerisinde tamamlamalari kaydiyla mezuniyetlerini 
miiteakip 30 giin igerisinde Yiiksekogretim Kurulu Baskanligma basvurmalan halinde 2 ay igeri
sinde adina dgrenim gordukleri yuksekogretim kurumuna veya Yuksekogretim Kurulu'nun uygun go-
recegi baska bir yuksekogretim kurumuna arastirma gorevlisi olarak atamrlar. Bunlardan para borglan 
olanlann bu borglan hizmet borcuna donustiiriiliir, haklarinda bu borglanndan dolayi takibata gegil-
mis olanlann bu Kanundan yararlanarak dgrenime basladiklarini belgelendirip ba§vuruda bulunma-
lan halinde dgrenim igin tamnan sure igerisinde takibatlan durdurulur. Kanunun yiiriirliige 
girmesinden once yapilan borg odemeleri iade edilmez. 

(11) Birinci fikrada belirtilen basvuru suresi iginde askere alinmalan gerekenler, bu maddede be
lirtilen haklan kullandiklan takdirde tecilli veya tehirli sayihr. Bu Kanundan yararlanarak dgrenci
lige intibaklan yapilanlann askerlik tecil veya tehir islemleri hakkinda 21/6/1927 tarihli ve 1111 
sayih Askerlik Kanununun 35 inci maddesi hiikmii uygulanir; bunlardan askere alinmasi gerekenle-
rin ise istemeleri halinde askerlik suresi boyunca ogrenim haklan dondurulur. 

(12) Vakif iiniversitelerinde ogrenimlerine burslu olarak devam ederken ilisigi kesilenlerin, bu 
maddede belirtilen haklardan yararlanarak dgrencilik hakkim elde etmeleri halinde, bursluluk statii
lerinin devam edip etmeyecegine ilgili vakif iiniversitesinin miitevelli heyetince karar verilir. 

(13) Yiiksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna dgrenim kredisi veya katki kredisi borcu bu-
lunanlann bu maddede belirtilen haklardan yararlanmasi halinde bu borglann odenmesi ertelenir. 
Borg ertelemeyle ilgili usul ve esaslar Yuksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafindan belirlenir. 

(14) Tiirk Silahli Kuwetlerine bagh egitim kurumlannda on lisans ve lisans diizeyinde dgrenim 
gdriirken 07/06/1995 tarihinden bu Kanunun yururliige girdigi tarihe kadar her ne sebeple olursa 
olsun okullan ile ilisigi kesilenler ile bu Kanunun yururliige girdigi tarihten itibaren iki ayhk basvuru 
suresi igerisinde ilisigi kesilenlerin, bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren iki ay igerisinde basvur
malari halinde, Yuksekogretim Kurulunca ogrenim gdrecekleri fakiilte veya yiiksekokullan belirle
nir. Belirlenen yuksekogretim kurumlannca intibaklan yapilan ogrenciler de bu madde kapsarmndan 
diger ogrenciler gibi yararlanirlar. 
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(15) Bu Kanunun egitim-ogretime iliskin uygulama esaslanmn belirlenmesinde Yiiksekogre
tim Kurulu yetkilidir. Gevher Nesibe Saglik Egitim Enstituleri gibi kapatilmis kurumlarla ilisigi ke
silen ogrenciler veya kurumlanna donmeleri mumkun olmayanlar igin Yuksekogretim Kurulu'nca 
denklik yonunden uygun yiiksekogretim kurumlari belirlenerek bu Kanunla verilen haklann kulla
nilmasi saglamr. 

BASKAN - Madde uzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma istanbul Milletvekili Necla Arat. 
Sayin Arat, buyurun efendim. (CHP siralanndan alkisjar) 
CHP GRUBU ADINA NECLA ARAT (istanbul) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Yuk

sek Ogretim Kanununda Degisjklik Yapilmasina Dair 298 sira sayih Kanun Tasarisi'mn 1 'inci mad
desi uzerinde gorii§ bildirmek iizere Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina soz almi§ bulunmaktayim. 
Sizleri saygiyla selamhyorum. 

Sayin Baskan, bu konuya girmeden once kisa bir anma dilegim var. Dim yani 21 Ekim 2008, 
1999 yihnda bombah bir suikast sonunda yitirdigimiz pinl pinl bir cumhuriyet akademisyeninin, 
gok degerli bir aydinin, eski bir Kultur Bakanimizin haince katledilisinin yil ddnumu idi. Profesor 
Doktor Ahmet Taner Kislah, laik, demokratik cumhuriyetin ve Kemalizmin en guglu savunucula-
nndan biriydi. O, cumhuriyetin temel degerlerini, bu arada laikligi odiinsiiz savunmakta, konumuzla 
gok da baglantih olan sosyal hukuk devletini, tarn bagimsizhgi, karma ekonomiyi ve laik egitimi 
Turkiye Cumhuriyeti'nin olmazsa olmazlan saymaktaydi. Kisjah, ulkemizin igine du§mu? oldugu bu-
nahmi "Atatiirk'e evet, Kemalizme hayir." diyen zihniyetin toplumumuzun son yanm yuzyihna ege-
men olmasina baghyordu. Laik, demokratik cumhuriyetin tehdit altinda oldugunu, bu durumla 
savasmasi gereken devlet kummlannin yozlasmis bulundugunu dile getiriyordu. Profesor Kislah'ya 
gore sosyal devlet anlayi§inin terk edilmesi, sinirsiz, olgiisuz ozellestirme, paranin en yiice deger ya
pilmasi, ahlaksal degerlerin giiriimesi ve egitimin parah hale gelmesiyle firsat esitligi zedelenmi§, top
lumsal ugurumlar giderek daha fazla buyiimiistii. Bagimsiz yargi ve ozerk iiniversite gibi 
demokrasinin gelismesini kolayla?tiracak kummlar yozla§tinlmi§ ve yipratilmi§ti. Daha da kotiisu, 
korkusuz yasama ozgurliigu tehdit altindaydi. Butun bu garpikhklara karsj olu§an tepkiden ise dinci 
ve boliicu akimlar yararlanmaktaydi. 

Sayin Baskan, Profesor Doktor Ahmet Taner Kislah adeta on yd onceden giiniimiiziin resmini 
giziyor ve siyasal analizini buyuk bir dngoriiyle yapiyordu. Amsi onunde saygiyla egiliyor, lsjklar 
iginde yatsin diyomm. 

Degerli milletvekilleri, biz, bugun, bu oturumda, derinlerde i§lemesini surduren bir yarayi desip 
cerahatini akitarak temizlemek yerine ustiinu drtmek, kabuklanmasim saglamak igin bir kez daha 
pansuman yapmak uzere toplanmis bulunuyoruz. Cunku ogrenci affinin Turkiye'nin gundemine gir
digi 1983 yilmdan bu yana bu yuzeysel pansuman neredeyse her bir buguk yilda bir afla ilgili yasal 
duzenlemeler yapilarak tekrarlanmakta. 

Bu duzenlemelerden yakla§ik 164 bin ogrencinin yararlandigi soyleniyor. Ne var ki 2005 yi
hnda gikan ve 52 bin ogrencinin yararlandigi aftan sonra da son iig yilda yine 50 bin-60 bin ogrenci 
on lisans ve lisans duzeyinde, lisansustu diizeyde, agik ogretim programlannda, Turk Silahh Kuv-
vetlerine bagh egitim kurumlannda, vakif universitelerinde cesitli nedenlerle dgrenimleri sonlandi-
nlmis oldugu igin yeni bir firsat ya da yeni bir af yasasi bekler dummda. 

Bu ogrencilerin universiteleriyle iliskilerinin kesilmesine neden olarak once maddi somnlar 
yiizde 39,5 oraninda, sonra ba§ansizhk yuzde 23 oraninda, daha sonra egitim sisteminden kaynak
lanan somnlar yuzde 22,2 oraninda ve okula uyum somnu yiizde 9,3 oraninda, son olarak da saghk 
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sorunlan gelmektedir yiizde 6 oramnda. Bu oranlar, son zamanlarda af igin ba§vuran 1.300 ogrenci 
iizerinde yapilan bir anketin sonuclandir. Tabii gok daha ciddi ve genis kapsamh istatistiki gahsma
lann ve anketlerin de gelecekte yapilmasi gerekmekte. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; iiniversiteye girmis olan ogrencilerin gok biiyuk bir bolii
miiniin ailelerinin ekonomik durumu ogrenimlerini surdurmelerine ne yazik ki izin vermemektedir. 
Bu ogrenciler geldikleri kentlerde, daha once de dile getirildigi gibi, yogun bir bannma ve yurt so
runu yasamaktadirlar. Buna ek olarak harg odeme, yeterli beslenme ve saghk hizmeti alma, sosyal 
yasama katilamama gibi sorunlan da bulunmaktadir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak biz, bu yasa tasansinm kesin goziim olmadiginin, yarayi 
iyilestirmeyeceginin bilincindeyiz. Ciinkii daha once de degisik vesilelerle dile getirdigimiz gibi, 
egitim sistemimiz bastan sona gozden gegirilmeli, kaynak yetersizligi giderilmeli, universite onun
deki yigilmamn oniine gegilmeli, universite sayisi ve kontenjanlar siyasal nedenlerle artinlmamah, 
iiniversitelerimiz yapisal anlamda da gagdaslastinlmahdir. Bilim ozgurlugiiniin ve universite ozerk-
liginin onundeki maddi ve manevi engellerin tamami kaldirilmahdir. Bunlar yapilmadikga hep af ya-
salanna gereksinme duyulacak ve bu temel sorun kokten goziime ulastirilamayacaktir. Biitiin bunlara 
karsin, egitim temel bir kamusal hizmet ve temel bir toplumsal hak oldugu igin ve de dgrencilikle ilis
kileri kesilenler gok kez kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle magdur olduklari igin onlara yeni 
bir firsat yaratilmasindan yanayiz. Bu tasanya, tanidigi haklarla, gok sayida dgrenciye universite og
renimlerini tamamlama olanagim saglayacagi igin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak olumlu oy 
verecegiz. Ancak, Anayasa'mn esitlik ilkesi uyannca tasanda yer verilmeyen bazi yiiksekogretim 
kurumlan da -yine daha once zikredildi. Ornegin, Polis Akademisi ve onunla baglantih fakiilte ve 
yuksekokullar- bu diizenlemeye eklenmelidir diyoruz. 

Ayrica, l'inci maddenin on birinci fikrasinda belirtilen askerlik tehir ve tecil isleminin hig ol
mazsa doktora yapanlara tamnan siireye es deger kihnmasinin uygun olacagi kanisindayiz. Bunun igin 
bir dayanak noktamiz var: Askerlik Kanunu'nun -21/6/1927 tarihli 1111 sayih Kanun'un- 35'inci 
maddesi daha sonra degisik yillarda gesitli degisikliklere ugrami§ ve en son 11/6/2008'de ahnan bir 
kararla yurt iginde ve yurt disinda staj, yuksek lisans, ihtisas ve doktora yapanlann tecilleri otuz bes 
yasini doldurduklan yilin sonuna kadar ertelenecek sekilde karar alinmistir. Yine benzer sekilde, 
Turkiye profesyonel birinci ve ikinci futbol liglerinde yer alan takimlarin kadrolannda bulunan pro-
fesyonel futbolculara da otuz sekiz yasini doldurduklan yilin sonuna kadar erteleme yapilabilmek-
tedir. Hig olmazsa bu af yasa tasansi igin bir kereye mahsus olmak iizere gegici bir maddeyle 
ogrencilere boyle bir tecil, erteleme yapilmasimn basan oramni artiracagi kanisindayiz. Bu konuda 
onergelerimiz var, tarti$acagiz. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; bu yasamn ulkemiz ve af bekleyen ogrencilerimiz igin ha
yirh olmasini diliyor, yiice Meclise saygilar sunuyorum. (CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyorum Sayin Arat. 
ikinci konusmaci Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Mersin Milletvekili Akif Akkus. 
Sayin Akkus, buyurun efendim. (MHP siralanndan alkislar) 
MHP GRUBU ADINA AKiF AKKUS (Mersin) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 298 sira 

sayih Yuksek Ogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Yasa'nin l'inci maddesiyle ilgili 
olarak MHP Grubu adina soz almis bulunuyorum. Yiice heyeti saygiyla selamhyorum. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; universiteler evrensel kurumlardir ve gegmisten giinii-
miize genellikle ulkelerin yonetim erkinden bagimsiz olarak bilgi ureten ve bunlann yayilmasini sag
layan kurumlardir. Universiteler kararh ve sabirh gahsmalannin sonucunda bugunlere geldiler. 
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Dunyadaki ve ulkemizdeki universiteler bugiinku konumlanna gelebilmek igin katettikleri etaplarda 
zaman zaman sikintilara maruz kalmisjar ve bazi degisimler gecirmislerdir. Ancak, bu degisimler 
daima gelisme ve ilerleme bazinda olagelmistir. Bunun sonucunda, universiteler, cagda§ medeniye-
tin gelismesinde en buyiik katkiyi veren kurumlar halini almistir. Bugun universitelerimiz sadece 
bilgi uretmeyip aym zamanda bunu toplumun gelismesi amagh pratikler haline getirmislerdir. Boy
lece, bir yandan Turk vatandaslannin refah ve mutlulugunu artirmaya cahsmakta, ote yandan iktisadi, 
sosyal ve kulturel kalkinmayi desteklemektedir. 

Degerli milletvekilleri, universitelerimizin bu geli§meleri buradan mezun ettigi ve yetistirdigi og
rencileri vasitasiyla saglanmaktadir. Ancak, universite ogrencileri ogrenimleri sirasinda buyiik me-
sakkat cekmektedirler. Bu da bazi ogrencilerin egitimlerinin yanda kesilmesine sebep olmaktadir. 
Bugun bu yasa tasansiyla, bu dummda olan ogrencilerimizin ogrenimlerine yeniden, kaldigi yerden 
baslamalarina yardimci olmaya gahsilmaktadir. 

Tabii, bu Mecliste bulunan saygideger milletvekillerinin biiyiik bir kismi iiniversite mezunu, 
universite egitimi aldilar ve iiniversitelere gittiler. Bu sikintilan eminim yiizde 90'i gekmistir bu Mec
liste bulunanlann giinku ben hatirhyomm, ilk gittigim gunden a§agi yukan universiteyi bitirinceye 
kadar bu sikintilarla bogusmak zomnda kaldim. Mutlaka sizler de, degerli milletvekilleri de bu si
kintilan gekmistir diye bakiyomm. 

Degerli milletvekilleri, universitelerimize her yd yaklasik olarak 450 bin civarinda yeni ogrenci 
kayit yaptirmaktadir. Tabii, bu 450 bin ogrencinin tamami degisik universitelere kayit yaptirmakla 
birlikte, bunlarin biiyiik bir kisminin agik ogretim fakiiltelerine kayit yaptirdigim belirtmekte bir 
mahzur yok samyomm. Bu ogrencilerimizin birgogu yeni bir gevre ve yeni yiizlerle karsilasmakta-
dirlar. Ayrica bu ogrencilerimizin, barinma somnu basta olmak iizere maddi, sosyal ve psikolojik 
birgok sikintisi bulunmaktadir. Bu sorunlarla adeta bogu§mak zomnda kalan ogrencilerimizin bir 
kismi ogrenimini tamamlayamayip yanda birakmaktadir. Bunun yaninda, ogrencilerimizin bu du
mmu istismar edilerek bunlardan gikar temin etme yolunu segen asalaklann da bulundugu bir ger-
gektir. Ogrencilerimizin istismara meydan vermeyecek veya ihtiyaci olmayacak sekilde imkanlara 
kavusmasi mutlaka saglanmahdir. 

Bugiin, iiniversitelerimizde yaklasik 850 bini agik ogretimde olmak iizere 2,5 milyon ogrenci bu
lunmaktadir. Yukarida belirtmeye gahstigimiz nedenlerden dolayi, bu ogrencilerimizin bir kismi uni-
versiteden bir §ekilde aynlmi?, ailesinin ve devletin beklentilerini bo§a gikarmi§tir. Her yil iiniversiteli 
olmak igin yakla§ik 1,5 milyon ogrencinin basvuruda bulundugu dusuniildiigunde egitimini gesitli se
beplerle yanda birakmis olanlara zaman zaman, masumane duygularla yeni firsatlann yaratilmasi 
yerinde bir dii§unce ve olumlu bir karardir. Ulke genelinde yiiksekogrenim yapanlann orani her gegen 
gun artmasina karsihk nufusumuzun biiyuk bir kismi bu imkandan hala mahmmdur. Ancak univer
site sayisi ve universite egitimi almis olanlann oraninin artmasinin yaninda kalitenin de artinlmasi 
yonunde gah§malar yapilmasi gerektigi kanaatindeyim. 

Degerli milletvekilleri, bu yasa teklifinden istifade edeceklerin sayisinin 300 binin uzerinde ol
dugu tahmin edilmektedir. Asagi yukan milletvekili secilip Meclise geldikten hemen sonra bu sekilde 
universiteden iliskisi kesilmi§, bir §ekilde universite egitimini birakmis olan ogrencilerimizden zaman 
zaman mektup tarzinda, dilekge tarzinda bu afla ilgili bir yasanin gikartilmasi igin bilgiler geldi, bilgi 
akisi oldu. Yani bir universite hocasi olarak elbette affin ogrencileri ve egitimimizi biraz geriye dogru 
gekecegi kanaati bulunmakla beraber su da bir gergek ki bugiin ulkemizde mademki 300 bin civannda 
ogrencimiz bu §ekilde universite egitimini yanda birakmis, o zaman bunlara bir gozum bulmahyiz. 
Elbette ki bu gozum kalici bir §ekilde olursa bu daha iyi olur, gayet yerinde olur ama maalesef bu ka-
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hci goziimlerden simdilik uzak oldugumuz icin zaman zaman bu sekilde isteklerle karsilasmamiz 
soz konusu olabilmektedir. insallah, gelecek gunlerde bunun kahci bir sekilde olacagi yeni yasalar 
cikartinz ve ogrencilerimiz bir daha af talebinde bulunmazlar diyorum. 

Universitelerden kaydi silinen ve dgrenimini tamamlayamayanlann yaklasik yiizde 44'iiniin ba
sansizhk, 32,9'unun kendi istegiyle, yiizde 16'sinm devamsizhk ve yiizde 7'sinin kayit yenilememe 
nedeniyle ilisiginin kesildigi belirtilmektedir. Tabii, bu ister basansizhk olsun ister kendi istegiyle ay
rilmis olsun isterse devamsizhk nedeniyle olsun, bu cocuklanmizin genel sikintisi birkag madde ha
linde belirtilebilir. Bunlann genellikle en buyiik sikintilan ekonomik sikintilandir. Ekonomik 
sikintilan diger sikintilan beraberinde getirmekte ve ogrencilerimiz bazen basansizhk tarzinda, bazen 
kendi istekleriyle okula gitmeme tarzinda, devamsizhk tarzinda okulla, fakiilteyle, egitim kurumuyla 
ilisigi kesilecek durumlara diisebilmektedirler. 

Daha onceki ogrenci aflanndan 164 bin civannda gencimizin faydalandigi ve bunlann yaklasik 
yiizde 48'inin basanh oldugu, digerlerinin ise basansiz oldugu belirtilmektedir. Yani 164 binin yuzde 
48'i asagi yukan 80 bin civannda ogrenci eder ki, dernek ki onceki aflarla biz 80 bin vatan evladini, 
universite mezunu olacak sekilde, aflarla, bunlan koruma altina almisiz diye bakabiliriz. 

Kaydi silinen ogrencilerin buyiik oranda basansizhk nedeniyle kayitlannin silindigi anla§il-
makla beraber, kendi istegiyle kayit sildiren ogrencilerin orani da oldukca yuksektir. Bu yiizden, og
renci kayit harclannda yapilacak yeni bir diizenleme ile harclarin asagi gekilmesi, mevcut ve bu 
yasayla yeniden ogrenimlerine donecek dgrencileri bir nebze rahatlatacaktir. 

Biraz once Sayin Bakan belirtti. 160 milyon lira ogrenciler kredi ahyorlar ama bakiyoruz, uni
versite harclan 160 liranin zaman zaman uzerine gikabiliyor, normal ogretim. ikinci ogretim dedigi-
miz ogretimlerde ise bu 2-3 katina kadar gikabiliyor. Bu biraz asagi gekilirse iyi olur. 

Yurtlar Krediler Kurumunun kendi yurtlannda kalmakta olan ogrencilere uyguladigi sabah kahv-
altisi ucreti, yurtta kalmayan ancak isteyen ogrencilere de verilebilir. Yani ne kadar dgrencimiz varsa 
biz bunlara demek ki bir miktar aynca kahvalti ucreti adi altmda bir imkan taniyabiliriz. Gergekten bir 
simitle giin gegiren ogrencilerimiz bulunmakta. Hatta arkada§lannin yaninda onlann yemegini ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Buyurun Sayin Akkus. 
AKIF AKKUS (Devamla) - Tesekkur ederim. 
Arkadaslanmn yaninda onlann yemegini ve temizligini yapma karsiligi kalan gocuklanmizin ol

dugu bir gergektir. Ulusal gazetelerimizden birisinde gegen hafta bu konuda ogrencilerle yapilan gd-
rii§meler yayinlandi ve ogrencilerin durumlannin vahameti gozler oniine serildi. Bu benim belirttigim 
iki konudan gok daha fazla konu ile kendilerinin ne durumda oldugunu, okullarma, iiniversiteye nasil 
devam ettiklerini ortaya koymaya gahstilar. 

Degerli milletvekilleri, 17/6/1995 tarihine kadar geri gekilen bu yasayla yuksekogretim kurum-
lanndan bir sekilde kaydi silinmi? butiin ogrenciler faydalanabilmektedir. Burada zikredilmeyen, 
Polis Akademisinden herhangi bir nedenle ilisigi kesilmis ogrenciler de var. Bunu bir onerge ile in
sallah tekrar bu yasa igerisine koyacagiz. 

Degerli milletvekilleri, bu yasa, genglerimizin yeni bir i§tiyak ve sabirla yanda biraktiklan og
renimlerine devam etmelerine faydah olacaktir. Bu kanaati tasiyorum ve bu kanaatle yasaya olumlu 
oy verecegimizi belirtiyor, yiice Meclisi saygiyla selamhyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyorum Sayin Akkus. 
Madde uzerinde uguncu konusmaci Demokratik Toplum Partisi Grubu adina Hakkari Milletve

kili Hamit Geylani. 
Saym Geylani, buyurun efendim. 
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DTP GRUBU ADINA HAMIT GEYLANI (Hakkari) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 
Yuksek Ogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi'nm 1 'inci maddesi uzerinde 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adina soz almi§ bulunmaktayim. Genel Kurulu saygiyla selamh
yorum. 

Sayin milletvekilleri, ulkemizin goziim bekleyen ya§amsal sorunlarinin gozum anahtanmn de
mokratik, gaged ve e§itlikgi bir egitim sisteminden gegtiginin altini gizmekle konu§mama basjamak 
istiyorum. Gergekten de bu anlamda egitime yeteri kadar onem ve destek vermeyen ulkelerde ba§ta 
ekonomik ve siyasal krizler olmak uzere issizlik, yoksulluk, saghk sorunlan ve diger yasamsal so
mnlar ba§ gostermektedir. Bu da o ulkenin demokrasi ve toplumsal bans, duzenini ku§kusuz oium
suz etkilemektedir. 

Geli§mis Bati ulkelerine baktigimizda egitime ne kadar onem verdiklerini, bunun sonucunda da 
her alanda ne kadar ilerleme kaydettiklerini agikga gonnekteyiz. Bu ulkeler yilhk butgelerinin buyuk 
bir bolumunu egitime ayirmaktadirlar gunku en buyuk yatinmin egitim yatinmi oldugu bilincinde ol
duklan igindir. 

Turkiye gibi ulkelerde ise bugun egitime gereken onemi vermemekten birtakim olumsuzluklar 
ya§anmaktadir. Bilim, teknoloji ve sanayide gelisim gdstergeleri oldukga olumsuzdur. Ekonomik so
runlarla galkalanmaktadirlar. Bu ulkelerin baska bir ortak noktasi da, neredeyse hepsinin de demo-
kratikle§me ve hukuk devleti olma yolunda somnlar ya§amalandir. 

Bugun Turkiye'nin iginde bulundugu siyasi, ekonomik krizin nedenlerinin buyuk bir bolumunu 
egitimde ya§adigi somnlarda aramak gerekir diye dusiinuyoruz. Cumhuriyetten once ve cumhuriyet 
tarihi boyunca Tiirkiye'de yerle§ik, istikrarh, bilime ve nesnellige dayanan saglam bir egitim siste
minin olmadigim goriiyomz. 

Bugun universite ve ust lisans programlan igin ogrenci affmdan soz ediyomz. Kuskusuz uni
versiteler, ogretim kadrolan ve ogrenciler buyiik sorunlarla kar§ila§maktadirlar. Bunu zaten herkes 
ifade ediyor ancak somn sadece universitelerde degildir. Turkiye'deki egitim somnu ilkogretimden 
basjamakta, akademik birimlerin de her asamasina kadar devam etmektedir. Bu nedenle egitim sis
teminin, ana simflarmdan basjayarak universiteye kadar yeniden ama yeniden gozden gegirilmesi 
kaginilmazdir. Unutulmamahdir ki egitim sistemi boyle devam ettigi surece biz daha gok ogrenci 
affi yasasini gikarmaya gah§acagiz. Egitim sorunlarinin kalici goziimlere ihtiyaci vardir oysaki. 

Degerli milletvekilleri, bizce Turkiye'de egitimin aksak yuriimesinin temel nedeni, devlet ge-
leneginde bir tiirlu yerlesemeyen demokrasi ve hukuk devleti ilkesidir. Ozgiir, esit ve bilime daya
nan egitim ancak demokratik bir ortamda olanakhdir. Darbeler kultiiriiyle yonetilen ulkelerin 
anayasalan, yasalan, egitim kummlan darbe rejimlerine gore ayarlanan bir toplumda ozgiir ve bi
limsel egitim yapilmasi soz konusu olamaz. Her sabah kiigiik gocuklara Andimiz okutularak, ders ki-
taplannda butiin komsu ulkeler "diisman" diye tanitilarak, sanh ama bilimsel olmayan ezbere dayah 
tarih anlatilarak, universiteler YOK cenderesine ahnarak ve adeta kislalar haline getirilerek gergek 
bir egitimden soz edilemez. 

Degerli arkadaslar, ulkemizde egitimin en buyuk agmazi ana dil egitimi yasagidir. Uzmanlann 
bilimsel gahsmalan neticesinde su gergek ortaya gikmi§tir: En iyi ve en verimli egitimin ana dilde ya
pilan egitimle olanakh oldugu ortaya gikmistir. Dolayisiyla her bireyin dogal hakki olarak ana dilinde 
egitim gorme hakki vardir. 

Ana dil egitimi onunde yasal engel olan Anayasa'nin 42'nci maddesi ve ondan kaynagim, gi-
dasim alan onlarca yasa, yuzlerce uygulama gagin gereklerine, bilime, demokratik hukuk devletinin 
ozune, uluslararasi sozle§melere ve Tiirkiye'nin toplumsal dokusuna da aykiri dii§mektedir. Bu dii-
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zenlemelerin degismesini istemek, turn mesru ve demokratik kanallan zorlamak her bireyin dogal 
hakki, aym zamanda da gorevidir. 

Devlet, ana dil konusunda engelleyici ve kisitlayici hukuksal diizenlemeleri kaldirmak zorunda-
dir, ayrica ana dil egitimine destek vererek pozitif yukumluliigiinu de yerine getirmek durumundadir. 

Kopenhag Kriterleri gergevesinde bu edinim katihm ortakhgi belgelerinde de diizenlenmistir. 
Turkiye'nin hazirladigi ulusal programlann oziinde Turkge disinda ba§ka dillerde yayin hakki ve 
egitim-dgretim hakkinin da orta ve uzun vadede yerine getirilecegi taahhiit edilmistir. 

Degerli iiyeler, ogrenci affindan bahsediyoruz. Bugiin universite egitimini yanda birakarak 
devam etmeyen gok sayida ogrencinin siyasal ve ekonomik nedenlerden otiirii okullanni biraktikla-
nni gormekteyiz. Ayrica 2001-2002 yillannda binlerce ogrenci, anayasal hak olan dilekge haklanni 
kullanarak universite rektorliiklerinden ana dilde egitim talebinde bulunmuslardir ancak birakin bu 
talebe uygun bir uygulamayi, dilekge veren bu ogrenciler hakkinda soru§turmalar baslamistir ve bu 
nedenlerle, biiyiik bir bolumiinun de okullanyla ilisikleri kesilmi§tir. Cogu, disiplin cezasi alarak bir 
yil veya daha fazla siirelerle okuldan uzaklastirilmislardir. Bununla da yetinilmeyip ogrenciler hak
kinda cezai sorusturmalar da baslatilmistir. Ogrencilerin idare mahkemelerine agtiklan iptal davalan 
ve yiiriitmeyi durdurma talepleri neticesinde gogu davayi kazanmis ve okullanna geri donebilmis-
lerdir ancak birgogu da okula donmeyi tercih etmemis giinkii Turkiye'deki hukuk ve egitim sistemine 
olan guvencelerini yitirmisledir. 

Degerli arkadaslar, siiphesiz, ogrenci aflarini gok onemsiyoruz ve bunun olmasi gerektigini de 
ifade ediyoruz zira mevcut egitim sistemi magduriyetleri giderecek baska bir uygulamaya olanak ta-
nimiyor. Ancak, egitim sorunlan bu sekilde gdziilemez. Onemli olan, ogrencilerimize her ne sebeple 
olursa olsun okullanna devam edebilmelerinin kosullanni saglamaktir. 

1983 egitim-dgretim yilindan bu yana -demin konusmaci arkadaslar da ifade ettiler- on bir kez 
ogrenci affi gikanlmistir ancak gdruliiyor ki, ogrenci affina yonelik talepler bitmemekte, aksine art-
makta ve egitim sorunlan da goziilmemektedir. Su an g6ru§ulmekte olan yasamn da -onemli bir mag-
duriyetin dnlenmesini igeriyorsa da- ihtiyaca cevap veremeyecek boyutta oldugunu diisuniiyoruz 
giinkii egitim sisteminin ciddi iyile§tirmelere ihtiyaci vardir. Iyilestirmenin bannma sorunundan bas
layarak him ekonomik sorunlan da gozmekten gegecegini diisiiniiyoruz. 

Devlet yurtlan yeteriz kalmakta. Kaldi ki bu yurtlar da parah olup gogu ogrenci yurt parasi dahi 
bulamamaktadir. Soru-cevap kisminda arkadaslar, bu konunun altin gizerek vurguladilar. Sayin Bakan 
da gok renkli bir tablo gizdi ama realite ve yasananlar bunun aksini kamthyor. Bannma somnuna, yol, 
okul, beslenme ve diger gereksinmeleri de kattiginda ogrenciler igin dumm gergekten de gok vahim 
bir dummdadir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Sayin Geylani, konusmanizi tamamlayiniz. 
Buyurun. 
HAMIT GEYLANI (Devamla) - Tabii ki egitim sorunlan, Turkiye'nin diger somnlanyla bir

likte bugun yasanan kaotik dummun temel nedenlerinden biridir. Bunu bir bes o n dakikada burada 
agmanin imkam yoktur. 

Son olarak, bu yasayla binlerce ogrencimizin okullanna ddnecegini umut ediyor, demokratik 
ve aydin bir gelecek igin, bir Turkiye igin bu genglerin ulkemize yeniden kazamlmasi agisindan 
olumlu buluyomz ve olumlu oy verecegimizi beyan ediyomz. 

Tesekkur ediyomm. (DTP Siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkur ediyomm Sayin Geylani. 
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AK Parti Grubu adina Aksaray Milletvekili ilknur inceoz. 
Sayin inceoz, buyurun efendim. (AK PARTi siralanndan alki§lar) 
AK PARTi GRUBU ADINA iLKNUR iNCEOZ (Aksaray) - Sayin Baskan, degerli milletve

killeri; 298 sira sayih Yuksekogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi'mn 
1 'inci maddesi uzerinde Adalet ve Kalkinma Partisi Grubu adina soz almis bulunuyorum. Bu vesi
leyle yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Degerli milletvekilleri, bir hiikumetin en temel ve en ba§ta gelen vazifesi, egitimin niteliginin 
ve niceliginin yiikselmesini saglamaktir. Bu anlayis igerisinde olan Hukumetimiz, iktidara geldigi 
gunden itibaren egitim sistemimizde devrim niteliginde adimlar atmi§, bunun sonucunda her ilimizde 
en az bir universite agarak egitim gitasini yukseltmistir. Amacimiz, daha gok gencimizin universite 
imkamna sahip olmasi ve yuksekdgrenimde edindigi donanimi ulkesinin hizmetine sunabilmesidir. 
Hukumetimiz bir yandan universite sayisim artirarak genglerimizin egitim hakkim genisletirken, 
diger yandan, gegmiste yiiksekdgrenimden bir sekilde mahrum kalan ogrencilerimizin oniinii agmak 
ve emeklerini ulke hizmetine kazandirabilmek igin gahsmalanna devam etmektedir. Ghnku biliyo
ruz ki buyiik yatinmlarla universite kapisina kadar gelmis ve birkag yd okumus, genglerimizi gesitli 
sebeplerle okuldan uzaklasTiracak kadar zengin bir ulke degiliz. 

Degerli arkada§lar, istatistiklere baktigimiz zaman goruyoruz ki yuksekogretim kurumlannda 
kayit yenilememe, basansizhk, devamsizhk, disiplin ve kendi istekleri gibi nedenlerle ogrencileri
mizin ilisikleri kesilmistir. Her ne sebepten olursa olsun universitelerden ili§igi kesilmis genglerimi
zin tekrar egitim camiasina kazandinlmasi igin 1983 egitim ve ogretim yilmdan baslayarak bugune 
kadar 11 defa bu anlamda yasa gikanlmistir. Burada dikkati gekmek istedigim nokta sudur ki bu afla 
ogrencilerin ba§ansiz olduklan derslerden ba§anh sayilarak muaf tutulmalan soz konusu degildir. Ta
sanyla genglerimize bir firsat vererek ba§ansiz olduklan derslere devam etme ve smavlara girme 
hakki vermek suretiyle basari kapisi aralanmak istenmektedir. 

Degerli milletvekilleri, tasannin l'inci maddesine gore, 7 Haziran 1995 tarihinden bu kanun 
yururluge girdigi tarihe kadar, kendi istegiyle ilisikleri kesilenler dahil, her ne sebeple olursa olsun 
ilisjgi kesilen hazirhk, intibak, lisans, yuksek lisans, pedagojik formasyon, lisans iistii, tipta uzman
hk ve sanatta yeterlilik dgrenimi goren ogrenciler faydalanacaktir. Ayrica, bu kanun tasansi ile 1980 
sonrasmda bu kanun kapsamina girmekle birlikte saglanan haklardan yararlanamayan ogrenciler de 
bu haktan yararlanacaktir. Ayni §ekilde, bir sebepten ilisjgi kesilmis olup idari yargi mercilerine bas-
vurmu§ dgrencilerimiz, dava aleyhine sonuglanmis olsa bile bu haklardan faydalanabilecektir. Tasa-
nya gore yine bu maddeyle on lisans ve lisans diizeyinde ilisigi kesilenlerden devam §artmi yerini 
getirmeyen ogrencilere bir egitim-ogretim yih ve dort sinav hakki, devam §artini yerine getirip de ba
sansiz olanlara ba§ansiz olduklan dersler igin dort sinav hakki veya isterlerse bir egitim ve ogretim 
yih devam zorunlulugu bulunmayan dersler igin dort sinav hakki getirilmektedir. 

Yine, bu tasanyla, lisansustu ogrencilerine devam sartini yerine getirmedikleri dersler igin bir 
egitim-ogretim yih igin iig sinav hakki verilmektedir. Devam §artim yerine getiren ama basansiz 
olanlara ug sinav hakki verilecektir. Bu tasandan, yine agik ogretim ogrencileri de bu haklardan ya
rarlanacaktir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; butun gayemiz, genglerimiz ve ailelerinden gelen bu yonde 
hakh taleplere cevap verebilmek ve gelecegimizin sahibi olan genglerimize sahip gikabilmektir. Bu-
giine kadar yapilan aflardan yararlanarak yiiksekogretim haklanni tekrar kazanan ogrencilerimizin ba
sari oranina baktigimizda yuzde 48'dir. Bu da yeni bir af kanununun ne kadar elzem oldugunu bize 
gostermektedir. 
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Hukumetimiz tarafindan uzun ve titiz bir gahsmanin sonucunda bugiin Mecliste bu tasanyi go-
riisrnekteyiz. Oncelikle, tasanya katki veren him herkese tesekkur eder -ogrencilerimiz adina tesek
kur eder- bu tasannin iilkemize, milletimize, ozellikle genglerimize ve ogrencilerimize hayirh 
olmasim temenni eder, yiice heyetinizi saygiyla selamlanm. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyorum Sayin incedz. 
Sahsi adina Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut. 
Saym Bulut, buyurun efendim. (MHP siralanndan alkislar) 
AHMET DURAN BULUT (Bahkesir) - Sayin Baskamm, degerli milletvekilleri; 298 sira sayih 

Yuksekogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi hakkinda sahsim adina soz 
almis bulunuyorum. Yiice heyetinizi ve aziz milletimizi saygiyla selamhyorum. Cok kapsamh ha
zirlanmis bu yasada emegi gegen biirokratlara ve Bakanhga tesekkur ediyorum. 

Bugiin, 132 iiniversitede -fakiilte ve yiiksekokulda- okuyan 1 milyon 494 1 'bin orgiin, 877.972 
yaygin egitimde ogretim gdren toplam 2 milyon 372 bin 136 ogrenci ile yarmlanmiz adina yaptigi
miz en biiyiik yatinm egitimdir. Egitimde ogrenci basina diisen egitim maliyetinin yam sira gocuk-
lanna bir istikbal kazandirmak adina ailelerin yaptiklari masraflari, iginde bulunduklan sikintilan 
ifade etmek oldukga giigtiir. Ama ekonomik sebeplerden, ama saghk sebeplerinden veya basansiz-
hktan egitim hakkim kaybeden ogrencilere yiice Meclis zaman zaman ihtiyag duyuldugunda yeni 
sinav hakki vermistir. Bu, on ikinci sinav hakkidir. 

Universiteler, ihtiyag oldugunda altyapi, fiziki yapi, laboratuvar, sosyal ve sportif tesisler ya-
pildiktan sonra, ihtiyaci karsilayacak sayida akademik kariyere sahip ogretim gorevlisi temin edil
diginde agihr, agilmahdir. Ancak universiteler boyle mi agilmaktadir iilkemizde? Su kadar ogrenci 
ilgeye, ile geldiginde su kadar ayda, yilda para birakir diisuncesiyle agilan, bolge su sekilde degerle-
necek diye diisuniilen, binasinin yoklugu, binanin kirada olusu, ogretim gorevlisinin yetersizligi dii-
Sumilmeden, yeter ki sehrimiz universiteye kavussun mantigiyla ulkenin her tarafinda universiteler 
agilmaktadir. Plansiz, programsiz bir yapilasma, yeterli ogretim gorevlisi olmadan, kaliteye onem 
vermeden, dolayisiyla markalasmadan, sanki lise agihr gibi agilan iiniversitelerden mezun olan og
rencilerimiz, maalesef, katildiklan KPSS sinavlannda gok diisiik puanlar almakta ve iiniversiteyi bi-
tirmis, is sahibi olmayan binlerce gencimiz piyasada dolasmaktadir. Universitelerde gorev yapan 
ogretim gorevlileri iicret agisindan tatmin edilemediklerinden okullan dereceyle bitiren ogrenciler 
okullarda kalmayi tercih etmemekte. Dolayisiyla, universitelerde egitimin kalitesinin yiikselmesi 
giiglesmektedir. Ogrenmenin yasi yoktur, ben egitim almak, ben okumak istiyorum diyen her vatan-
dasa bu konuda yardimci olmak, bir sans tanimak gerekir. Bu sebeple, ilkogretim, ortaogretim ve li-
seyi bitirmis ancak iiniversitede herhangi bir sebeple okuma hakkim kaybetmis bu genglere boyle bir 
hakkin taninmasi gok isabetli olacaktir. Yiice Meclis bu genglere yeniden sinav hakki vermekle on-
lara bir sans kapisi agmis olmaktadir. inaniyorum ki bu ogrenciler kendilerine tamnan bu hakki gok 
iyi degerlendirecekler, kendilerine bu sansi tamyanlan mahcup etmemek, ailelerinin, gevrelerinin 
uziintiilerine bir son vermek, onlann giivenlerini yeniden kazanmak igin ellerinden gelen gayreti gds-
tereceklerdir. 

Milliyetgi Hareket Partisi genglige gok onem vermektedir. Her Tiirk gencinin en az iki yabanci 
dil bilmesi, yiiksek ve kaliteli bir egitim almasi, bilgisayar kullanmasi, Tiirk ve diinya tarihini iyi 
bilip yorumlamasi, Milliyetgi Hareket Partisi Genel Baskani Sayin Doktor Devlet Bahgeli'nin istegi 
ve Tiirk gengligine tavsiyesidir. Nefrete degil sevgiye, kavgaya degil bansa, cehaleti defetmek igin 
bilgide yansacak bir genglik, yarmlanmiz adina bizlere umut vermektedir. 
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Turk milleti igte ve dista ihanetlerle karsi karsjyadir. Ulkemiz uzerinde oynanan oyunlan bilen, 
o oyunu bozacak bilgi ve cesarete sahip, mazlumun yaninda zalimin karsjsinda olacak, bolgemizi 
kan golune geviren ve bu kam ulkemize sicratan emperyalist giiclere karsi Mustafa Kemal duyarh-
hgim tasjyan, iilke ve millet sevdahsi bir genglik, milletimizin umudu, beklentisidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Buyurun Sayin Bulut. 
AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Bu genglik, basarmaya mecbur degil, mahkumdur 

giinku bu genglik, Tiirk milleti igin gok onemlidir. 
Bu dii§iincelerle, genglerimizin, ugradiklan basansizhk sebebiyle ailelerini, gevrelerini ve ken

dilerini ne kadar iizduklerinin farkinda olarak bu firsati iyi degerlendirmelerini istiyoruz. Universi
telerde bu aftan sonra yer alarak, bu universitelere giderek universitelere maliyet agisindan, okuma 
esnasinda karsila§acaklan zorluk agisindan iilkemizi bir yiike soktuklannin farkinda olarak bu firsati 
iyi degerlendirmelerini istiyoruz. 

Ekranlan ba§mda bu kanunun gikmasini heyecanla bekleyen genglere bu kanunun hayirh, ugurlu 
olmasini diliyor, egitim hayatlannda bundan sonra eski hatalanni islemeyerek basanh galismalar 
yapmasim diliyor, yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BA§KAN - Tesekkur ederim Sayin Bulut. 
Sahsi adma ikinci konusmaci istanbul Milletvekili Ufuk Uras. 
Sayin Uras, buyurun efendim. 
MEHMET UFUK URAS (istanbul) - Sayin Baskan, degerli vekiller; bu duzenlemeden yarar-

lanacak ogrenciler arasinda aynmin kalkmasi son derece onemlidir. 
1995 tarihinden sonra bu kanununun yururluge girdigi tarihe kadar kendi istegiyle ilisikleri ke-

silenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilisigi kesilenler yararlanabiliyorken 1980 ile 1995 tarihleri 
arasinda bu igerikten gikanlan kanunlara basvurmama ve ba§vurup da yararlanmama sartlanni ara-
mak, yasanin sundugu egitim firsat esitligini ortadan kaldirmaktadir. 

Ogrenci affi ashnda aflann en masumudur. Burada bir yolsuzlugun, hirsizhgin, adam oldiirme-
nin affi istenmemektedir; yanm kalan egitim sureglerinin tamamlanmasina iliskin bir taleptir. Af 
ancak suglarda olur. "Kesintisiz egitim hakki", "egitime devam hakki" demek belki daha dogrudur. 
Anayasa'nin 42'nci maddesinde, "Kimse, egitim ve ogrenim hakkindan yoksun birakilamaz." ifa-
desinde de yer aldigi gibi insanlanmizi kazanmamn bir yoludur. 

Ashnda bu, lutuf da degildir. Cunkii hep burada soyleniyor, basarih-basansiz gibi tammlann 
igini nasil dolduracagiz? Yani YOK sisteminin bir pargasi olmak mi basandir, YOK sistemine kar§i 
elestirel bir tutum almak mi basandir? Yani skolastik ve ezberci bir egitim igerisinde oldugumuzun, 
elestirel dusuncenin on planda olmadigim, bir veri oldugunu goruyoruz. ingiliz emperyalizmi Hin
distan' l isgal ettiginde logaritma cetveli ezberlettirirmis ogrencileri §ap§alla§tirmak, ahkla§tirmak 
igin. Hakikaten, ozgiir, demokratik bir egitime ihtiyag vardir. 

Simdi, ashnda okulda sikilmanin bir zeka belirtisi oldugunu gormemiz gerekir. Bizde egitim 
"egmek"ten gelmiyor ki, "Gengleri nasil egeriz, nasil kahba sokanz?" anlamina gelmiyor ki. Yani, 
egitimin Ingilizcesi "education", bizdeki "training", talim ve terbiye. Talim ve terbiye olmak iste-
meyenlerin de, her insanin da surekli egitim hakki olmasi onemlidir. Ben kendi ogluma soruyorum 
"Nasilsm?" diye, "Bana siklan sdyler misin." diyor. Yani goktan segmeli bir egitim sistemiyle karsi 
kar§iyayiz. Dolayisiyla, boyle baktiginizda, gocuklara soruyorlar "Buyuyiince ne olmak istiyorsun?" 
diye, bir bdlumii "Emekli olmak istiyomm." diyor. Umutsuz. Mezun olan 3 kisiden 1 'i i§ bulamiyor. 
Peki, hocasina somyor "Ne olayim?" diye, "Merakli ol." diyor. "Oyle bir i§ var mi?" diyor, "Heniiz 
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yok." diyor. Yani merakli olan herkesin oniinu acmamiz gerekiyor ve hakikaten, "YOK'le beraber 
olusan deli gomlegini biz atanz da ondan sonra ogrencilerimizi degerlendiririz..." O baska bir me-
seledir. Bakin, 12 Eylul darbesini hatirlayin. Darbe olduktan sonra her kurumun ba§ina askerler ge-
tirildi, PTT de dahil. Bir tek universitede bunu yapmadilar. Niye biliyor musunuz? Ciinkii universite 
kendi ba§cavu§lanni, gavu§lanm, albaylanni kendi igerisinde cikardi. Dolayisiyla, bizim oncelikli me-
selemiz, basta YOK olmak uzere, egitim sisteminin elestirel bir degerlendirmesini ve duzenlemesini 
yapmak, ondan sonra ogrencilerimizi "basanhsm-ba§ansizsin" diye yargilamaktir. 

Diger yandan, sosyal sorumluluk projeleriyle gocuklanmizi okullara kazandirmaya gahstigimiz 
bir iilkede, yanm kalan egitimlerini tamamlamaya gah§an genglerimize yeni bir olanak sunmamn ne 
kadar onemli oldugu da a§ikardir. Durum boyleyken, 1995 yihna sinir koyarak, 95 yih sonrasi kendi 
istegiyle aynlanlar dahil her ne sebeple olursa olsun aynlanlar yararlanabilirken, 95 ve 80 arasindaki 
surede aym igerikli diizenlemelerde basvurmama ya da ba§vurdugu halde yararlanmama ko§ulunun 
aranmasim anlamak miimkiin degildir. Ulkemizin siyasal sureci dikkate alindiginda, belki de uni
versitelerde en yogun kopmalarin oldugu 80'li yillann higbir sart aranmaksizin kapsama alanina ahn
masi gerekmektedir. Bu donemde egitimlerini tamamlayamamis vatandaslanmizin da yararlanmasi 
saglanmahdir. 

Bir hakkm verilmesi kadar o hakkin kullanimina iliskin maddi unsurlann sunumu da onemlidir. 
80'de askeri darbe yasami§, 90'h yillarda koyleri bo§altilmi§, 99'da iki buyiik deprem ya§ami§, yine 
birkag ekonomik krizin ya§andigi ulkemizde sayisi azimsanmayacak kadar, ekonomik gerekgelerle, 
genglerimizin egitimden uzak kaldiklanni biliyomz. Eger sunulan bu firsattan istenilen sonug ahn
mak isteniyorsa, sadece ogrencilerimizin borglan ertelenmemeli, bunun yaninda burs, yurt ve kredi 
olanaklanndan da yararlandirilmahdir. Bu hususa iliskin talep azimsanmayacak kadar buyiiktur. 

Besici kredileri ile ogrenci kredilerini karsjlastirdigimizda bile ogrencilere verilen degeri agikga 
ortaya koyuyoruz. Liberal zihniyete gore herkes kendinden olgulur ama biz, ne zaman harglar konusu 
geldigi zaman ogrencilerimizi ailesi uzerinden tammlamaya basjiyoruz. Burada da bir yanhshk ol
dugunu gormemiz gerekiyor. 

$imdi, Diderot -biliyorsunuz, aydinlanma felsefesinin onemli teorisyeni- Katerina'ya Rusya'ya 
gittiginde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Buyurun Sayin Uras. 
MEHMET UFUK URAS (Devamla) - ...aydinlanma ilkelerini anlattiginda, Katerina diyor ki 

"iyi guzel de sen bunu kagida yaziyorsun. Ben, insan derisine yaziyomm. insan derisi moranr, ki-
zanr, bozanr, dolayisiyla insan derisini dikkate almamiz gerek." 

Bizim de dikkate almamiz gereken mesele bu. Yoksa bir vekil arkadasimiz "Ba§ka ulkelerde af 
var mi?" dedi. Olmamasimn nedeni, egitime iliskin boyle kisintilann, kesintilerin olmamasindan 
kaynaklamyor. Dogal olarak da bizim de benzememiz gereken nokta budur. Katerina'nin Diderot'ya 
soyledigi gibi, bizim memleketin dokusu, insan malzemesi ve zihniyet diinyasi, butiin bu mesele-
lerde aftan yana kapsamh, kesintisiz bir tutumu almamizi gerektiriyor. 

Tesekkiir ediyorum. 
BASKAN - Sayin Uras, tesekkur ediyomm. 
Sayin milletvekilleri, birlesime on dakika ara veriyomm. 

Kapanma Saati: 16.57 

• 
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U C U N C U O T U R U M 
Ac i l ma Saat i : 17.14 

B A S K A N : Baskan Vek i l i N e v z a t P A K D I L 
K A T I P U Y E L E R : M u r a t O Z K A N (Gi resun) , Y a s a r T U Z U N (Bilecik) 

BASKAN - Sayin milletvekilleri, Turkiye Biiyuk Millet Meclisinin 9'uncu Birlesiminin Uguncu 
Oturumunu aciyorum. 

298 sira sayih Kanun Tasansi'nin goriismelerine kaldigimiz yerden devam edecegiz. 
Komisyon ve Hukumet yerinde. 
Simdi tasannin l'inci maddesi uzerinde soru-cevap islemi gerceklestirecegiz. 
Sayin Tutuncu, buyurun efendim. 
ENIS TUTUNCU (Tekirdag) - Tesekkiir ederim Sayin Baskan. 
Efendim, benim bundan onceki sorum Sayin Bakanin Milli Egitim Komisyonunda yapmis ol

dugu bir aciklamaya dayaniyor idi. O agiklamaya dayanarak soru sordum fakat Sayin Bakandan bu 
gergevede bir yanit alamadim. 

Sayin Bakan sunu demisti: "Bu kisir donguniin sona erdirilmesi igin, yani boyle bir daha af ko-
nulanyla karsila§mamamiz igin yiiksekogrenim sisteminde kapsamh bir degisiklige gidilerek, og
rencilerin yiiksekogrenimlerini tamamlamalanna imkan saglayacak bir uygulamamn hayata 
gegirilmesi gerektigi." Bu nedir Sayin Bakan? Benim sorumun esasi buydu. 

Bir de 2002 yilindan bu yana, acaba Kredi ve Yurtlar Kurumunda yaratilan yeni yurt kapasitesi 
nedir? 

BASKAN - Sayin Dogru... 
RESAT DOGRU (Tokat) - Tesekkiir ederim Sayin Baskan. 
Ogrenci kredilerinin faizlerinin affiyla ilgili bir onceki sorular bolumiinde sordugum soruda, 

affin "popiilizm" olacagini ifade ettiler Sayin Bakan. Kredi faizi affi bekleyen, okulunu bitiren geng 
insan sayisi binlerle ifade edilebilecek, kiigiimsenmeyecek sayidadir. Bu insanlar asgari ucretle ga-
hsma, is bulamama gibi gesitli nedenlerle borglanni ddeyememislerdir. Bu gengler fakir fukaranm, 
esnafin, giftginin gocuklandir. Boyle aflara Hukumet olarak karsi iseniz giftginin, esnafin, sigortah-
nin borglanni neden affettiniz? Bu popiilizm degil miydi? Biz burada banka batiram, naylon fatura 
kullanani, fakir fukaranm hakkim hortumlayani affedin demiyoruz. Bizim talebimiz, anaparanin 
odenmesi, sadece kredi faizlerinin odenmemesi ve odeme kolayhgi saglanmasiyla ilgilidir. 

Ayrica, yiiz kizartici, teror, bdliiciiliik gibi suglan bile affedecek kadar simrlari belirsiz olan su 
an gikarmakta oldugumuz bu af yasasi acaba popiilizm degil midir? 

Tesekkiir ederim. 
BASKAN - Tesekkiir ediyorum. 
Saym Paksoy... 
MEHMET AKIF PAKSOY (Kahramanmaras) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 
Sayin Bakanim, 1996 yihnda kurulan ve 1998 yihnda egitime baslayan Kahramanmaras Siitgii 

imam Universitesi Tip Fakultesinin kadro kanununu yoktur. Universiteden gelen birisi olarak, egi
tim-dgretim yapan bir fakultenin on bir seneden beri kadrosunun olmamasi sizce normal midir? Bu 
konuda yeni yasama doneminde bir teklif getireceginizi s6ylemi§tiniz, dolayisiyla Kahramanmaras'a 
bir miijde verecek misiniz? Tesekkur ederim. 

- 7 7 -



TBMM B:9 22 .10 . 2008 0 : 3 

ikinci sorum: Universitelerimizde daire baskanlan ve genel sekreter yardimcilannin diger ku-
rumlardaki muadillerine gore maa§lan daha diisukrur. Soz konusu personellerin maddi durumlannin di-
gerlerinin seviyesine getirilmesi igin bir gahsma igerisinde misiniz? Coziim igin bir tarih verir misiniz? 

Te?ekkiir ederim. 
BASKAN - Tesekkur ederim. 
Sayin Korkmaz... 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Sayin Baskamm, Sayin Bakana sormak istedigim sual su: 

2000 yihnda 631 sayih Kanun Hukmunde Kararname'yle yapilan duzenlemeyle profesor ve 1 'inci 
derecedeki dogentlere yapilan iyilestirmenin biitiin ogretim elemanlarina ve 657 sayih Devlet Me
murlan Kanunu'na tabi idari personeline de verilmesi igin gerekli diizenlemenin yapilmasini ve ay
nca universite ogretim elemanlanmn almis oldugu ek ders ucreti kat sayisinm artirilmasim diisiiniiyor 
musunuz? Bu konuda bir galismaniz var mi? 

Tesekkur ederim. 
BASKAN - Tesekkur ediyorum. 
Sayin Bakanim, buyurun. 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELIK (Van) - Tesekkiir ederim Sayin Baskan. 
Oncelikle Sayin Tiitiincu'niin sorusuna cevap vereyim. Efendim, benim Komisyonda soyledi-

gim soziin ben yine arkasindayim. Yuksekogretim Kanunu'nda koklii bir degisiklik yapilmasi, ciddi 
anlamda reform yapilmasi, yani 12 Eyliil ara rejiminin bir uriinii olan Yuksekogretim Kurulu ve Yiik
sekogretim Kurulunun dayandigi kanunun, iiniversitelerimizin dayandigi kanunlann ciddi bir re-
forma ihtiyaci oldugunu her zeminde her zaman da soyledim, simdi de soyliiyorum. 

Bunun yapilabilmesi igin de bu yapilacak olan degisikliklerin bir restorasyon degil, pansuman 
bir tedbir degil, gergek bir reform olmasi igin de Anayasa'mn degistirilmesi gerekiyor, Anayasa'mn 
130 ve 13l'inci maddesinin degistirilmesi gerekiyor. Bugune kadar bu yonde gelen biitiin taleplere 
zatialinizin mensubu bulundugu ana muhalefet partisi hep kapilan kapatmistir. Bunu ozellikle be
lirtmek isterim. Elbette koklii reform yapahm ama dedigim gibi siz gozumii Mecliste degil, maale
sef Anayasa Mahkemesinde aradiginiz igin bu bugune kadar yapilamadi. 

Yurt kapasitesi olarak da, degerli arkadaslanm, bugune kadar, 2003 yilindan 2008 yihna kadar 
bizim Hukumetimiz doneminde olusturulan ilave yurt kapasitesi 35.500'dur. Arada bir fark vardir, 
eski sistemde ranzah sistem vardi yani ranzah sistemde bu 70 bin demektir. Biz, 4 kisilik, 3 kisilik, 
hatta 1 kisilik, banyosu, tuvaleti iginde olan, gahsma masalan olan, efendim, ahsap karyolasi, dolabi 
olan yurtlar olusturuyoruz. 35.500 ilave kapasite saglanmistir. Su anda programda olan elli bes yur-
dumuzun bitmesiyle birlikte de yaklasik bir 40 bin kusurluk daha ilave kapasite saglanmis olacaktir, 
ki bunlar 2008 yih yatinm programindadir. Basladigimiz yurtlan on ayda bitiriyoruz, yani iki yil, iig 
yil, yillara sari degil, on ayda bitiriyoruz. Zaman zaman arsa problemleri gikiyor. Bazen iste ihale su
reci uzayabiliyor. Ama dedigim gibi dniimiizdeki yildan itibaren bu sigramayi yapmis olacagiz, 75 
bin kusurluk bir ilave kapasite olusturmus olacagiz. 

Sayin Dogru'ya sunu soylemek isterim: Degerli Milletvekilim, ogrenci kredilerine uygulanan 
faiz gok gok dusiik, neredeyse yok hukmunde bir faizdir, yuksek bir faizden soz etmiyoruz. Ve odeme 
kolayhklan da her zaman yapiliyor. Kredi borcu olanlar Kredi ve Yurtlar Kurumuna muracaat ettik
leri zaman, bizim giftgiye ve esnafa yaptigimiz odeme kolayhgi ve yapilandirmasi ogrencilere haydi 
haydi yapiliyor. Muracaat etsinler, gereken yapiliyor. 

Sayin Paksoy'un, tabii, sorusu bu kanunla pek ilgili bir sey degil ama butiin iiniversitelerimi
zin kadro problemleriyle ilgili olarak kapsamh bir gahsma yapiyoruz. Bu yasama yihnda bunu giin-
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deme getirecegimizi soyledik. Daha yasama ydi malumunuz yeni basladi, bunu getirecegiz. Tabii 
bu, Kahramanmara§ icin de gecerlidir, digerleri igin de, Malatya igin de, hepsi igin gegerlidir. 

Tabii, universite idari personeli, genel sekreter, ozellikle daire baskani, fakulte sekreteri gibi po-
zisyonlarda galisan, idari kadrolarda galisan elemanlann kendi emsalleri olan diger kurumlarda ga-
hsanlardan daha diisiik iicret aldigim ifade etti Sayin Paksoy. 

Degerli arkadaslar, Hukumetimiz benzer isi yapanlann benzer iicretler almasi, hatta aym ise 
aym ucret -ashnda- mantigi gergevesinde, Sayin Basbakammizin talimatiyla, Devlet Personel Bas
kanligimn bagh bulundugu Devlet Bakanhgi, Sayin Ba§esgioglu'nun ba§inda bulundugu Devlet Ba
kanhgi boyle bir gah§ma yapiyor. Sadece iiniversiteleri veya diger kurumlardakileri degil, biitiin 
kamu gah§anlanni igine alan boyle bir reforma ihtiyag oldugunu biz de hep soyliiyoruz. Bu haksiz-
hklann giderilmesi gerekiyor. Bayindirhkta galisan muhendis ile DSI'de gah§an, Enerji Bakanh-
ginda gah§an veya Merkez Bankasinda gah§an miihendisin farkli iicretler almasi dogru bir yaklasim 
degil. Bunu duzeltmeye yonelik bir reform gereklidir. Bu konuda gahsihyor. 

Samrim arkadaslanmin sorulan bu kadardi Sayin Baskamm. 
Arz ederim. 
BA§KAN - Tesekkur ederim Sayin Bakamm. 
Sayin milletvekilleri, madde uzerinde 7 adet onerge vardir; onergeleri gelis sirasina gore oku

tup aykinlik durumuna gore isleme alacagim. 
Buyurun. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi Baskanhgina 
Gbriisiilmekte olan 298 sira sayih "Yuksekogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 

Kanun Tasansimn" Cergeve 1 inci madde ile eklenen Gegici 56 nci maddesinin onuncu fikrasindan 
sonra gelmek uzere asagidaki fikramn eklenmesini, onbesinci fikrasinin ise asagidaki sekilde degis-
tirilmesini fikra numaralanmn buna gore teselsul ettirilmesini ve arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Elitas Hakki Suha Okay Mehmet Sandir 
Kayseri / Ankara Mersin 

Kursat Atilgan Beytullah Asil 
Adana Eski§ehir 

"(11) Saghk Bakanligina bagh egitim ve ara§tirma hastaneleri ile Adli Tip Kummunda tipta uz
manhk ogrenimi gormekte iken ili§igi kesilenler de bu maddede belirtilen basvum suresi igerisinde 
Saghk Bakanligina veya Adli Tip Kummuna basvuruda bulunmalan halinde bu maddeyle taninan 
haklardan aynldiklan kurumlarda yararlandinhrlar." 

"(15) Bu Kanunun egitim-ogretime iliskin uygulama esaslannin belirlenmesinde Yuksekogre
tim Kurulu yetkilidir. Saghk egitim enstitiileri gibi kapatilmis kurumlardan ilisjgi kesilenler veya ku
rumlanna donmeleri mumkun olmayanlar igin Yuksekogretim Kumlu'nca denklik yonunden uygun 
yuksekogretim kurumlan belirlenerek bu Kanunla verilen haklann kullanilmasi saglanir. Ilisikleri-
nin kesildigi kuruma donmeleri mumkun olmayanlardan vakif yuksekogretim kummlarma kayit yap
tinm? olanlar, istemeleri halinde Yuksekogretim Kurulunca denklik yonunden uygun Devlet 
yuksekogretim kurumlanna yonlendirilir. Birden fazla kummdan ilisjgi kesilmis olanlar, ilisiklerinin 
kesilmi§ oldugu kummlardan istediklerinden birine basvuruda bulunabilir. Tipta uzmanhk egitimi 
yapacaklara, ilgili mevzuatta hekimlik ve istihdam igin belirtilen sartlari ta§imalan kaydiyla uzman
hk egitimine devam hakki verilir." 
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TBMM Baskanligma 
Gbriisiilmekte olan 298 sira sayili Kanun Tasansinm Cergeve 1 inci maddesiyle eklenen gegici 

madde 56'nin 14 iincii fikrasinda gegen "Tiirk Silahli Kuvvetlerine bagh egitim" ibaresinden sonra 
gelmek iizere "kurumlan ile Polis Akademisi ve bagh yuksekogretim" ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Bekir Bozdag Oktay Vural Veysi Kaynak 
Yozgat Izmir Kahramanmaras 

Asim Aykan Ay?e Tiirkmenoglu Omer inan 
Trabzon Konya Mersin 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanligma 
Goriisulmekte olan 298 sira sayih Yuksekogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 

Kanun Tasansinm gegici 56. maddesinin birinci fikrasinin son ciimlesinde gegen "gozaltinda veya tu
tuklu bulunanlar" ibaresinin "gozaltinda, tutuklu veya hukumlii olup da ceza infaz kurumunda bulu-
nanlar" §eklinde degi§tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Beytullah Asil Prof. Dr. Akif Akku§ Ahmet Duran Bulut 
Eskisehir Mersin Bahkesir 

Prof. Dr. Alim Isik Cemaleddin Uslu Kemal Kihgdaroglu 
Kiitahya Edirne istanbul 

Giil§en Orhan ikram Dinger 
Van Van 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 
Goriisulmekte olan 298 sira sayih "Yuksek Ogretim Kanununda Degi§iklik Yapilmasina Dair 

Kanun Tasansinm" 1 inci maddesinin 3 iincii fikrasinin b bendine "intibak sureci iginde devam hak
kim kullanan ogrenciler istemeleri halinde segmeli derslerini degi§tirebilirler," ibaresinin eklenme
sini ve 1 inci maddesinin 10 uncu fikrasinda yer alan "ogrenimlerini tamamlamalari kaydiyla 
mezuniyetlerini" ibaresinin "basansiz oldugu derslerden ba§anh olmalarim" §eklinde degi§tirilme-
sini arz ve teklif ederim. 

Muhsin Yazicioglu 
Sivas 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 
Gbriisiilmekte olan 298 sira sayih "Yiiksekogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 

Kanun Tasarisf'mn 1 inci maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayih Yiiksekogretim Kanununa ge
gici 56 nci madde olarak eklenmesi ongoriilen maddeye, (15) numarah fikradan sonra gelmek uzere 
asagidaki fikranin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Necla Arat Muhanem ince Fevzi Topuz 
istanbul Yalova Mugla 

Hiiseyin Unsal Durdu Ozbolat 
Amasya Kahramanmaras 

"(16) Bu madde hiikiimlerinden yararlanarak yeniden yiiksekogretim kurumlannda tipta uz
manhk egitimine baslayan ve soz konusu egitimleri sirasinda zorunlu olarak bir kadroyla iliskilen-
dirilenlerden sosyal guvenlik kurumlannca emeklilik veya yaslihk ayhgi baglanmi? veya baglanacak 
olanlann, bu egitimlerini tamamlamalari igin kendilerine taninmis olan siirenin sonuna kadar olan 
donem igerisinde odenmesi gereken emeklilik veya yaslihk ayhklan kesilmez. Bu §ekilde emeklilik 
veya yasjihk ayhklan kesilmeksizin egitimine devam edenlerin atanmis olduklan kadroya gore hak 
kazanabilecekleri ayhk ve diger mali haklan hakkinda, 2547 sayih Yuksekogretim Kanununun 60 inci 
maddesinin (a) fikrasina 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayih Bazi Kanun ve Kanun Hukmunde Karar-
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namelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fikrasinin (e) bendiyle ek
lenmis ° l a n b e n t hukumlerine gore islem yapihr. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Ba§kanhga 
G6rii§iilmekte olan 298 sira sayih Kanun Tasansimn cerceve 1. maddesiyle 2547 sayih Kanuna 

eklenen gegici 56. maddesinin 3 ve 4. fikralannm (a) bentlerinde gegen "bir egitim-ogretim yih" iba-
relerinin "iki egitim-ogretim yih", "bir donem" ibarelerinin "iki donem" olarak degistirilmesini, on-
ddrdiincu fikradan sonra gelmek iizere maddeye asagidaki fikranin eklenmesini ve onbesjnci fikrasina 
birinci cumleden sonra gelmek iizere "Yiiksekogretim Kurulu bu af siirecini izler; af kapsamindaki 
ogrencilerin basansizhk sebepleri, gozum yollan ve sonuglan ile ilgili kapsamh bir raporu TBMM 
Baskanhgina sunar" cumlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kursat Atilgan Umit §afak Metin Cobanoglu 
Adana istanbul Kirsehir 

Osman Ertugrul Ahmet Bukan 
Aksaray Cankin 

15- Halihazirda universitede okuyan ve alttan dersi olan ogrencilere donem igi sinavlan haricinde 
iki biitunleme hakki tanimr. 

BASKAN - Bu okutacagim onerge en aykiri onergedir; okutup, i§leme alacagim. 
Buyurun. 

TBMM Ba§kanhgina 
Goriisiilmekte olan 298 sira sayih "Yiiksekogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 

Kanun Tasansi"nin 1. maddesi ile 2547 sayih Yuksekogretim Kanununa eklenen Gegici Madde 
56'nin 1. fikrasinda gegen 

1. "... 1980 sonrasmda bu igerikte gikanlan kanunlann kapsamina girmekle birlikte saglanan 
haklardan yararlanmak iizere ba§vurmayan veya ba§vurduklan halde yararlanmamis. olanlar... " iba-
resinden sonra gelmek uzere; " ile 1980 sonrasindan itibaren egitiminin son iki yihna kadar ba§an ile 
gelmis bulunan ve alt siniflardan basansiz dersi bulunmayanlar, ogrenci affindan yararlanirlar" iba
resinin eklenmesi, 

2. Gegici 56. maddenin 10. fikrasinin "... lisansustu ogrenimlerini tamami ay amadikl an igin 
yuksekogretim kurumlarmdaki gorevlerine son verilenler, dorduncu fikrada taninan haklardan ya-
rarlanarak basanh olmalan halinde gorevlerine iade edilir, bunlann para borglan hizmet borcuna 
donustiiriilur" §eklinde degistirilmesi; 

3. Gegici 56. maddenin 11. fikrasina "Bu kanundan yararlananlann askerlik tecil ve tehir is
lemleri hakkinda 21.06.1927 tarihli ve 1111 sayih Askerlik Kanununun 35. maddesi hukmiiniin Ge-
nelkurmay Ba§kanhginca 1 yd ertelenmesi" ibaresinin eklenmesi; 

4. Gegici 56. maddeye 14. fikradan sonra gelmek iizere a§agidaki fikranin eklenmesi arz ve tek
lif olunur. 

"15. Polis Akademilerinde egitimlerini siirdururken 07.06.1995 tarihinden bu Kanunun yuriir
liige girdigi tarihe kadar her ne sebeple olursa olsun okullan ile ilisjgi kesilenler ile bu kanunun yu
riirliige girdigi tarihten itibaren iki ayhk basvum suresi iginde ilisjgi kesilenler, bu Kanunun yayimi 
tarihinden itibaren iki ay iginde ba§vurmalan halinde, Polis Akademilerine kaldiklan simftan de-
vama hak kazanirlar." 

Fatma Nur Serter Osman Kaptan Necla Arat 
istanbul Antalya istanbul 

Ya§ar Tiiziin Durdu Ozbolat Isa Gok 
Bilecik Kahramanmaras. Mersin 

Ramazan Kerim Ozkan Dervis Gunday 
Burdur Coram 
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BASKAN - Komisyon dnergeye katihyor mu? 
MILLI EGITIM, KULTUR, GENCLIK VE SPOR KOMISYONU BASKAN VEKILI NECAT 

BiRINCi (istanbul) - Katilamiyoruz efendim. 
BASKAN - Hukumet? 
MILLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Van) - Katilmiyoruz Sayin Baskamm. 
Bu 3 'iincu madde bir baska onergeyle zaten gundeme tasinmis, yani polis akademilerinin de 

buna dahil olmasiyla ilgili, biz de ona sicak bakiyoruz ama diger maddelere sicak bakmadigimiz igin 
katilmiyoruz. 

BA§KAN - Sayin Okay, gerekceyi mi okutuyorum efendim? 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Nur Serter... 
BA§KAN - Saym Serter, buyurun efendim. (CHP siralanndan alkislar) 
FATMA NUR SERTER (istanbul) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; bu onergeyle sizlerle 

paylasmaya cahstigimiz dort temel teklifimizi bir kez daha huzurlannizla sizlerle paylasmak istiyorum. 
1980 sonrasindan itibaren, universiteyle ili?igi kesilen fakat egitimlerinin son iki yihna gelmis 

olan ogrenciler var. Bunlar ozellikle tip fakiilteleri ve dis hekimligi fakiiltesinde yogunlasmis du-
rumdalar. Turkiye'nin yeti§mi§ saglik personeline, ozellikle hekimlere son derece biiyuk ihtiyaci ol
dugunu ve bu nedenle de yeni universitelerin acilmakta oldugunu biliyoruz. Bu ogrencilerden bazilari 
ilisikleri kesilmi§ olmasina ragmen kurumlanyla olan baglantilanm da koparmayip zaman zaman 
gidip ders dinliyorlar, kimileri doktorlann yaninda staj yapmak igin ve bilgilerini unutmamak igin ga
hsmalarim surdiiriiyorlar. 

Bizim talebimiz, egitiminin son iki yihna gelen ve alttaki siniflardan ba§ansiz dersi bulunma-
yanlann da bu af kapsamina ahnmasidir. Bu, aym zamanda kamusal yarar agisindan da dikkate ahn
masi gereken bir onergedir. 

Ikinci teklifimiz 56'nci maddenin 10'uncu fikrasiyla ilgili. Lisansustu egitimi bir nedenle ke
silmis. olan ve bu aftan yararlanarak lisansustu egitimine devam edecek olan eski arashrma gorevlisi 
kadrosunda yer almi§ bulunan kisiler var. Simdi, ara§tirma gorevlisi kadrosunun bir ozelligi vardir. 
Bu kadro, ashnda bir taraftan egitimini siirdiiriirken bir taraftan da devletten ekonomik destek alarak 
bu egitimi siirduren ve ara§tirma faaliyetlerine devam eden bir ara ogretim elemani kadrosudur. Yani 
siz kisiyi doktoraya iade ettiginiz zaman ara§tirma gorevlisi kadrosuna da iade etmek zorundasiniz. 
Ben bu konuda Maliye Bakanhgiyla anla§maya vanlamadigim ve Bakamn bu konudaki itirazlanm 
biliyorum. Ancak Sayin Bakandan ozellikle rica ediyoruz, bu genglerimizin egitimlerini surdurebil-
meleri igin mutlaka bir gelire ihtiyaglan var ve arastirma gorevliligi kadrosunun oziine, esasma, gi-
kanh§ amaglanna uygun olan uygulama, egitimlerine, yuksek lisans ve doktora egitimlerine devam 
etme hakki taninanlara bu kadrolann iadesidir. 

Uguncu olarak, Sayin Bakan polis akademileriyle ilgili maddeye itiraz etmediklerini ifade etti-
ler. Ancak burada okunan onergede, bizim teklifimizde bir farkhlik oldugunun altini gizmek istiyo
rum. Biz, polis akademisinde okurken ilisigi kesilenlerin egitimlerine yine polis akademilerinde 
devam etmesini burada oneriyoruz. Bunu onerirken de birtakim temel gerekgelerimiz var. Yani, harp 
okullanndaki gibi bir baska yiiksekogrenim kurumunda egitimlerine devam hakkim degil, polis aka
demilerinde egitimlerine devam hakkim oneriyoruz. Polis akademileri dort yilhk okullardir ve bu 
okullardan mezun olanlar, biliyorsunuz aday komiser yardimcisi statusiindedirler. Bunu onermemi-
zin nedeni, gok sayida bu okulla ilisigi kesilen gencin yapmis. oldugu ba§vurulardir. Bunlarin gok 
buyiik bir kismi sehit gocuklandir, sehit ailelerinin gocuklandir ve kendilerinin, bazi siyasi nedenlerle 
ilisiginin kesildigine dair de ciddi sikayetleri bulunmaktadir. Biz bu nedenle, yapmis. oldugumuz 3'uncii 
oneride iadenin polis akademilerine yapilmasi konusunun altini bir kere daha gizmek istiyoruz. 
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4'uncii madde ise askerlik yasiyla ilgilidir. Lisans ogretimi gorenlerin yirmi dokuz ya? sininnin 
ve lisansiistii egitim gorenlerdeki otuz be? ya? sininnin, daha once yapilan bazi uygulamalann ornek 
alinarak bu aftan yararlananlar igin gegici olarak ertelenmesini ve kaldinlmasini bnermekteyiz. As
kerlik Kanunu'nun 35'inci maddesinde 11/6/2008 yihnda yapilan bir degi?iklikle, yurt igi ve yurt di-
?inda staj, yuksek lisans, ihtisas ve doktora yapanlar veya olimpiyat oyunlanna katilanlar, Birinci ve 
Ikinci Lig'de futbolcu olarak spor yapanlarla ilgili boyle duzenlemeler getirilmi? ve bu ya? sinirlan 
kaldinlmi?tir. Simdi, bu aftan yararlananlar igin de ayni ?ekilde ya? sininnin kaldinlmasini oneriyoruz. 

Bu onerilerimizin kabul edilmesi halinde, bu aftan yararlanacak olanlann hemen biitiin taleple
rinin kar?ilanmi? olacagi konusunu bir kez daha hatirlatmak istiyorum. 

Yiice Meclise saygilar sunuyorum. (CHP siralanndan alki?lar) 
BASKAN - Te?ekkur ediyorum. 
Sayin milletvekilleri, Komisyonun ve Hiikumetin katilmadigi onergeyi oylanniza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Onerge kabul edilmemi?tir. 
Diger onergeyi okutuyorum: 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi Ba?kanhgina 
G6ru?iilmekte olan 298 sira sayih Kanun Tasansinm gergeve 1. maddesiyle 2547 sayih Kanuna 

eklenen gegici 56. maddesinin 3 ve 4. fikralarimn (a) bentlerinde gegen "bir egitim-dgretim yih" iba-
relerinin "iki egitim-dgretim yih", "bir donem" ibarelerinin "iki donem" olarak degi?tirilmesini, on-
ddrdiincii fikradan sonra gelmek iizere maddeye a?agidaki fikranin eklenmesini ve onbe?inci fikrasina 
birinci ciimleden sonra gelmek iizere "Yuksekogretim Kurulu bu af surecini izler; af kapsammdaki 
ogrencilerin ba?ansizhk sebepleri, goziim yollan ve sonuglan ile ilgili kapsamh bir raporu TBMM 
Ba?kanhgina sunar" ciimlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kur?at Atilgan (Adana) ve arkada?lan 
15- Halihazirda iiniversitede okuyan ve alttan dersi olan ogrencilere donem igi smavlan haricinde 

iki butiinleme hakki tanimr. 
BASKAN - Komisyon dnergeye katihyor mu? 
MiLLi EGiTiM, KULTUR, GENCLIK VE SPOR KOMiSYONU BASKAN VEKTLi NECAT 

BIRiNCi (istanbul) - Katilmiyoruz. 
BASKAN-Hiikumet? 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYIN CELiK (Van) - Katilmiyoruz Saym Ba?kan. 
BASKAN - Buyurun Sayin Atilgan. 
KURSAT ATILGAN (Adana) - Saym Ba?kan, degerli milletvekilleri; goru?iilmekte olan yuk-

sekogrenimdeki af yasasiyla ilgili vermi? oldugum dnergeyle ilgili soz almi? bulunuyorum. Yiice 
heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Buradaki, tabii, asli unsurlardan biri halihazirda iiniversitede okuyan ogrencilerden dniimiiz
deki alti ay iginde veya bir sene iginde degi?ik sebeplerle ve ozellikle alttan dersi olan insanlann atil-
masina yonelik bir dnergeydi. Dolayisiyla sik sik bu tiir isteklerin veya bu tiir kanunlann dniimiize 
gelmemesi igin mevcut iiniversitede okuyan ogrencilere de boyle bir hak taninmasi igin bu onergeyi 
vermi?tik arkada?larla ama Komisyon tarafindan uygun gdriilmedi. 

Diger bir konu ise iiniversitelerdeki bu ba?ansizhklann ve atilmalann sebebinin neler oldugu
nun ortaya gikanlmasi lazim. Yani egitimdeki en onemli konulardan biri feedback saglanmasidir, 
yani geri beslemenin saglanmasidir. Universitedeki bu ba?ansizhklann sebebini Yuksekogretim Ku
rumu istatistiki olarak mutlaka bir zemine oturtup Turkiye Biiyiik Millet Meclisine bir rapor sun-
mah; ki, neden ogrenciler bu kadar ba?ansiz oluyor, biz de neden bu kadar sik bu af kanunlarmi 
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goriisuyoruz? Dolayisiyla basansizhk sebepleri uzerine Yuksekogretim Kurumu egilerek iiniversi-
tedeki basanmn yukanya gekilmesi igin bir gahsmanin araci olacakti verdigimiz dnergeler ama Hii
kumet ve Komisyon tarafindan uygun gdrulmedi. 

Tabii, burada, ozellikle iiniversitede okuyanlarla ilgili kanunun kapsadigi bir hususu da dile ge
tirmek istiyorum. ikinci fikrada deniyor ki: "07/06/1995 tarihinden birinci fikrada belirtilen basvuru 
siiresi sonuna kadar yuksekogretim kurumlannca haklarinda ilisik kesme islemi tesis edilen yiik
sekogretim kurumlannda hazirhk dahil biitiin siniflarda intibak, on lisarts, lisans tamamlama..." diye 
devam ediyor. Simdi, nedir diye baktigimz zaman "bu Kanunun yururliige girdigi tarihten itibaren iki 
ayhk basvuru suresi igerisinde ilisigi kesilenler..." Yani, ben diyorum ki, ogrencileri zorlayip... Gidip 
ben universiteden ilisigimi kestiriyorum, bir giin sonra geliyorum tekrar iiniversiteye ilisigimi kay-
dediyorum ve dolayisiyla bu kanun bana dort hak veriyor. Onun yerine, bu burokratik islemi yap-
mamasi igin ogrencilere iki hak verilsin, alttan gelen derslerini halletsin. Zaten verdiginiz onergenin 
daha genis kapsamh bir sekilde, ogrencileri kanuna ragmen birtakim isleri yapmaya sevk edecek 
konu igeriyor Sayin Bakan. Dolayisiyla, bu teferruata ogrencilerin girmemesi igin boyle bir madde
nin ilave edilmesini talep etmistim. 

Konunun tekrar degerlendirilecegi dii§uncesiyle yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 
Sag olun. (MHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkur ediyorum. 
Sayin milletvekilleri, Komisyonun ve Hiikumetin katilmadigi onergeyi oylanniza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Onerge kabul edilmemistir. 
Diger onergeyi okutuyorum: 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanligma 
Goriisulmekte olan 298 sira sayih "Yiiksekogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 

Kanun Tasansi"nm 1 inci maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayih Yuksekogretim Kanununa ge
gici 56 nci madde olarak eklenmesi ongoriilen maddeye, (15) numarah fikradan sonra gelmek iizere 
a§agidaki fikramn eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Necla Arat (istanbul) ve arkadaslan 
"(16) Bu madde hukumlerinden yararlanarak yeniden yuksekogretim kurumlannda tipta uz

manhk egitimine baslayan ve soz konusu egitimleri sirasinda zorunlu olarak bir kadroyla ili§kilen-
dirilenlerden sosyal giivenlik kurumlannca emeklilik veya yaslihk ayhgi baglanmis veya baglanacak 
olanlann, bu egitimlerini tamamlamalari igin kendilerine taninmis olan siirenin sonuna kadar olan 
donem igerisinde odenmesi gereken emeklilik veya yaslihk ayhklan kesilmez. Bu sekilde emeklilik 
veya yaslihk ayhklan kesilmeksizin egitimine devam edenlerin atanmis olduklan kadroya gore hak 
kazanabilecekleri ayhk ve diger mali haklan hakkinda, 2547 sayih Yuksekogretim Kanununun 60 mci 
maddesinin (a) fikrasina 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayih Bazi Kanun ve Kanun Hiikmunde Karar
namelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fikrasinin (e) bendiyle ek-
lenmis olan bent hiikiimlerine gore islem yapihr. 

BASKAN - Komisyon onergeye katihyor mu? 
MiLLI EGiTiM, KULTUR, GENCLIK VE SPOR KOMiSYONU BASKAN VEKiLi NECAT 

BiRiNCi (istanbul) - Katilmiyoruz. 
BASKAN-Hukumet? 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Van) - Katilmiyoruz Sayin Baskamm. 
BASKAN - Sayin Arat, konusacak misiniz? 
NECLA ARAT (istanbul) - Gerekge okunsun. 
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BASKAN - Gerekceyi okutuyorum: 
Gerekce: Tipta uzmanhk egitimine baslayanlar, bu egitimleri sirasinda isteklerine bakilmaksi-

zin universitelerde "Ara§tirma Gorevlisi" kadrosuna, Saghk Bakanligina bagh hastanelerde "Asistan" 
kadrosuna atanmaktadir. Bu sekilde bir atama ise, emeklilik veya yashhk ayhgi alanlarin bu ayhk-
lannin, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayih Bazi Kanun ve Kanun Hukmunde Kararnamelerde Degisik
lik Yapilmasina Dair Kanunun 30'uncu maddesi geregince kesilmesini gerektirecektir. Yapilan bu 
diizenlemeyle, bu durumda olanlann emeklilik veya yaslilik ayhklannin kesilmemesi; ancak, bu 
donem igerisinde ek ders ucreti ile doner sermaye payi disinda atandiklan kadronun mali haklann-
dan yararlanamamalan saglanarak, hem genel hukumlerin uygulanmaya devam olunmasi hem de ki
silerin magduriyetinin onlenmesi amaglanmaktadir. 

BA§KAN - Komisyonun ve Hukumetin katilmadigi, gerekcesini dinlediginiz onergeyi oylan
mza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Onerge kabul edilmemi§tir. 

Diger onergeyi okutuyorum: 
Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanhgina 

Goriisulmekte olan 298 sira sayih "Yuksek Ogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 
Kanun Tasansimn" 1 inci maddesinin 3 iincii fikrasinin b bendine "intibak siireci iginde devam hak
kim kullanan ogrenciler istemeleri halinde segmeli derslerini degistirebilirler," ibaresinin eklenme
sini ve 1 inci maddesinin 10 uncu fikrasinda yer alan "ogrenimlerini tamamlamalan kaydiyla 
mezuniyetlerini" ibaresinin "basansiz oldugu derslerden basanh olmalanni" seklinde degi§tirilme-
sini arz ve teklif ederim. 

Muhsin Yazicioglu 
Sivas 

BASKAN - Komisyon dnergeye katihyor mu? 
MILLI EGiTIM, KULTUR, GENGLIK VE SPOR KOMISYONU BASKAN VEKILi NECAT 

BiRINCi (Istanbul) - Katilmiyoruz. 
BASKAN - Hukumet? 
MiLLI EGiTIM BAKANI HUSEYiN CELiK (Van) - Katilmiyoruz Saym Baskan. 
BASKAN - Sayin Yazicioglu, buyurun. 
MUHSiN YAZICIOGLU (Sivas) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; goriisulmekte olan 

298 sira sayih Yiiksek Ogrenim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi'nin l 'inci 
maddesinin (10)' uncu fikrasinda yer alan "tamamlamalan kaydiyla mezuniyetlerini" ibaresinin ye
rine "ba§ansiz olduklan derslerden ba§anh olmalanni muteakip" ibaresinin konulmasini istememi-
zin sebebi, burada asistanhk gorevindeyken derslerinden dolayi basansiz oldugu igin hakkim 
kaybetmis olanlar tekrar kazandiklannda o yilki ogrenim doneminin bitmesine kadar bekledigi zaman 
dort yd gibi bir zaman kaybina sebep olmaktadir. Bundan dolayi da bir hak kaybi soz konusudur. Bunun 
duzeltilmesini faydali gordugum igin teklif ediyomm. Teklifimin kabul edilmesini rica ediyomm. 

Ayrica, yine 1 'inci maddenin (3)' iincu fikrasinin (b) bendine "intibak suresi igerisinde devam 
hakkim kullanan ogrenciler istemeleri halinde segmeli derslerini degistirebilirler" cumlesinin eklen
mesini istememin sebebi de burada ashnda bran§inda olmayan, mecburen segmeli dersi almis olan
lar, sadece bu derslerden basansiz olduklan takdirde, geri donseler bile ayni dersten tekrar basansiz 
olacaklar. Onun igin bunlara segmeli derslerinin yeniden tercih yapmalarina imkan verilmesi halinde 
daha ba§anh olacaklanni du§iinerek bu teklifimin de burada dikkate ahnmasini rica ediyomm. 

Tabii, biz, segimlerden hemen sonra buraya gelindiginde ilk once, ogrenim hakkim kaybetmis 
olan ogrencilerin yeniden ogrenim hakkina kavu§abilmelerini saglamak maksadiyla bir onerge ver-
mistim. Yogun bir miicadele donemi gegti ve bunun sonucunda bugun bu noktaya gelindi. 
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Bu tasannin hazirlanmasini saglayan basta Hukumet olmak iizere biitiin siyasi parti gruplanna 
ogrenciler adina da tesekkur ediyorum burada ve bu kanunun gegmesi durumunda bundan elde edi
lecek hakki en iyi sekilde kullanarak ailelerine, iilkelerine faydah olabileceklerine inaniyorum ve 
dolayisiyla bu kanunun basta ogrencilerimize, ailelerine hayirlar ve ugurlar getirmesini temenni edi
yomm, basanlar diliyomm. 

Tabii ki sadece af kanunu cikartmak yetmiyor. Ve birgok tartisma igerisinde bir konu gundeme 
geldi; "Af kanununu Meclisin yetkisinden alahm YOK'e verelim." falan gibi tartismalar da oldu. 
Halbuki birgok ulkede, diger ulkelerde ogrencinin kalmasi diye, okuldan atilmasi diye bir sey soz ko
nusu degildir. O sebeple bir daha af kanunu ihtiyaci duyulmayacak sekilde, basta YOK Kanunu olmak 
iizere iiniversitelerimizin fonksiyonlanni yeniden diizenleyecek sekilde ciddi bir universite refor-
muna Tiirkiye'nin ihtiyaci vardir. Universitelerin fonksiyonlanni kalkinmada dnculiik yapacak se
kilde yeniden diizenlemek gerektigini diisuniiyorum. Egitimde firsat esitligini saglayacak, 
ogrencilerimizin burs, yurt ve harg sorunlanni diizenleyecek yeni diizenlemelere ihtiyag vardir. Ay
nca, ara eleman ihtiyaci bugiin Turkiye'de gok yogun hale gelmistir. Bunlann da, iiniversitelerimi
zin her yerde agilmasim saglarken bu alandaki ihtiyaglann da yeniden diizenlenmesinin mutlaka 
gerekli oldugunu ifade etmek istiyomm. Ve ogrenim hakkim kaybetmis olan gocuklanmizin tekrar 
ogrenim haklanni elde etmelerini, 1980 yilindan bu tarafa saglamamiz gerektigini dusuniiyorum. 
Tabii bunu gergeklestiremedigimiz igin, af kanunu gikmis olmasina ragmen, sadece bundan yararla-
namayanlarin, hig yararlanmamis olanlann yararlanmasi seklinde getirmis olduk. Ama benim de ter-
cihim, 1980'li yillardan bu tarafa baslamasidir giinkii birgoklari bu hususta bundan yararlanmis 
olabilirler. 

Ben, kanunun hayirh olmasini diliyor, saygilar sunuyomm. (AK PARTI ve MHP siralanndan al
kislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyomm Sayin Yazicioglu. 
Komisyonun ve Hiikumetin katilmadigi onergeyi oylanniza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Onerge kabul edilmemistir. 
Diger onergeyi okutuyomm: 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Baskanligma 
Goriisulmekte olan 298 sira sayih Yuksekogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 

Kanun Tasansinm gegici 56. maddesinin birinci fikrasinin son ciimlesinde gegen "gozaltinda veya tu
tuklu bulunanlar" ibaresinin "gozaltinda, Uituklu veya hukumlii olup da ceza infaz kummunda bulu-
nanlar" seklinde degistirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Beytullah Asil (Eskisehir) ve arkadaslan 
BASKAN - Komisyon onergeye katihyor mu? 
MILLI EGiTiM, KULTUR, GENCLiK VE SPOR KOMiSYONU BASKAN VEKILi NECAT 

BiRiNCi (istanbul) - Takdire birakiyoruz. 
BASKAN - Hukumet? 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELIK (Van) - Katihyoruz Sayin Baskan. 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Gerekge okunsun. 
BASKAN - Gerekgeyi okumyomm: 
Gerekge: Magduriyetlerin yasanmamasi amaglanmistir. 
BASKAN - Sayin milletvekilleri, Hiikumetin katildigi onergeyi oylanniza sunuyomm: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
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Diger onergeyi okutuyorum: 
T B M M Baskanhgina 

Gori isulmekte olan 298 sira sayih Kanun Tasans imn Cergeve i i n c j maddesiy le eklenen gegici 
madde 56 'mn 14 iincu fikrasinda gegen " T u r k Silahh Kuvvet ler ine bagh eg i t im" ibaresinden sonra 
gelmek uzere "kurumlan ile Polis Akademis i v e bagh yuksekogret im" ibaresinin eklenmesini arz v e 
teklif ederiz. 

Bekir Bozdag (Yozgat) v e arkadaslan 
B A § K A N - K o m i s y o n dnergeye kat ihyor mu? 
M I L L I E G I T I M , K U L T U R , G E N G L I K V E S P O R K O M i S Y O N U B A S K A N V E K I L I N E C A T 

B i R i N C I (istanbul) - Takdire birakiyoruz. 
B A S K A N - Hukumet? 
M i L L l E G i T i M B A K A N I H U S E Y i N C E L I K (Van) - Ka t ihyo ruz Sayin Ba§kan. 
M U S T A F A E L I T A ? (Kayseri) - Gerekge okunsun. 
B A § K A N - Gerekgeyi okutuyorum: 
Gerekge: 
Polis akademisi v e bagh yuksekogret im kurumlan kapsama ahnmi§tir. 
B A $ K A N - Komisyonunun takdire biraktigi Hukumet in katildigi onergeyi oy l anmza sunuyo

rum: Kabu l edenler... Kabu l etmeyenler. . . Kabu l edilmi§tir. 
D iger onergeyi okutuyorum: 

T i i rk iye B u y u k Mil let Meclisi Baskanhgina 
Gori isulmekte olan 298 sira sayih "Yuksekogre t im Kanununda Degis jk l ik Yapi lmasina Da i r 

Kanun Tasans imn" Cergeve 1 inci madde ile eklenen Gegici 56 nci maddesinin onuncu fikrasindan 
sonra gelmek iizere a§agidaki fikranin eklenmesini, onbesjnci fikrasinin ise asagidaki §ekilde degi§-
tiri lmesini f ikra numaralannin buna gore teselsul ettirilmesini arz v e teklif ederiz. 

Mustafa Elitas (Kayseri) ve arkadasjan 
"(11) Saglik Bakanligina bagh egit im v e ara§tirma hastaneleri ile A d l i T i p Kurumunda tipta u z 

manhk ogrenimi gormekte iken ilisigi kesilenler de bu maddede belirtilen ba§vuru suresi igerisinde 
Saghk Bakanligina v e y a A d l i T i p K u m m u n a ba§vuruda bulunmalan halinde bu maddeyle taninan 
haklardan ayn ld ik lan kurumlarda yarar landmhrlar." 

"(15) B u Kanunun egitim-ogretime il iskin uygu lama esaslannin belirlenmesinde Yi iksekogre
tim Ku ru lu yetkilidir. Saghk egitim enstituleri gibi kapatilmis kummlardan ilisigi kesilenler v e y a ku
rumlanna donmeleri mumkun olmayanlar igin Yi iksekogret im Kumlu 'nca denklik yonunden u y g u n 
yi iksekogret im k u m m l a n belirlenerek bu Kanunla veri len haklann kullanilmasi saglanir. i l isikleri-
nin kesildigi kuruma donmeleri mumkun olmayanlardan vak i f yuksekogretim kurumlanna kayit yap -
tirmis olanlar, istemeleri halinde Yuksekogre t im Kuru lunca denklik yonunden u y g u n Dev le t 
yi iksekogret im kurumlanna yonlendiri l ir. B i rden fazla kurumdan ilisjgi kesilmis olanlar, ilisiklerinin 
kesilmi§ o ldugu kummlardan istediklerinden birine ba§vuruda bulunabilir. T ip ta uzmanhk egit imi 
yapacaklara, i lgil i mevzuatta hekimlik v e istihdam igin belirtilen sartlari ta§imalan kaydiy la uzman
hk egitimine devam hakki veril ir." 

F E R i T M E V L U T A S L A N O G L U (Malatya) - Sayin Ba§kan, bu , ortak onergeler. "Eli tas v e ar
kadaslan" degil, her ug partinin ortak onergesi. O §ekilde takdim ederseniz mut lu o lumz. 

B A S K A N - Sayin As lanoglu, buradaki ifade §u: Tekrarlandigi zaman ilk is im okunuyor, diger
leri soy lenmiyor . 

F E R I T M E V L U T A S L A N O G L U (Malatya) - E fend im, ama bir partinin onergesi degil. Ortak 
onerge Say in Baskamm. 
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BA§KAN - Sesiniz, tutanak tutan arkadaslar tarafindan da... Mikrofonlara sirayet etmistir. 
FERIT MEVLUT ASLANOGLU (Malatya) - Siz lutfedip oyle okursaniz mutlu oluruz. 
BA$KAN - Musterek onerge. Biliyorsun, onergeleri ben okumuyorum. 
Komisyon dnergeye katihyor mu? 
MILLI EGiTIM, KULTUR, GENGLIK VE SPOR KOMISYONU BASKAN VEKiLI NECAT 

BiRiNCI (Istanbul) - Takdire birakiyoruz. 
BA§KAN - Hukumet? 
MiLLI EfilTiM BAKANI HUSEYiN CELIK (Van) - Katihyoruz Sayin Baskan. 
MUSTAFA ELiTAS (Kayseri) - Gerekce... 
BASKAN - Gerekceyi okutuyorum: 
Gerekge: 
Hiikum genel bir hukum oldugundan ozel olan Gevher Nesibe ibaresi gikanlmistir. Birden fazla 

kurumdan ili§igi kesilmis olanlara da istediklerinden birine basvuruda bulunabilme hakki verilmi§-
tir. Tipta uzmanhk egitimi yapacaklann verilen haklardan yararlanarak egitimlerini siirdiirebilme-
leri ve basarilannin tespit edilebilmesi igin hastanelerde fiilen gahsmalan, gah§abilmeleri igin de 
ilgili mevzuatta hekimlik ve istihdam igin belirlenen sartlari ta§imalari gerekmektedir. Tip uzmanhk 
egitiminin geregi olarak bu diizenlemeye ihtiyag duyulmustur. 

BASKAN - Komisyonun takdire biraktigi, Hukumetin katildigi onergeyi oylanmza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Kabul edilen onergeler istikametinde, onergeleri de dikkate alarak 1 'inci maddeyi oylanmza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 

2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- Bu Kanun yayimi tarihinde yururluge girer. 
BASKAN - Madde uzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Kahramanmaras. Milletve

kili Durdu Ozbolat. 
Saym Ozbolat, buyurun efendim. (CHP siralanndan alkislar) 
CHP GRUBU ADINA DURDU OZBOLAT (Kahramanmaras) - Sayin Baskan, degerli millet

vekilleri; bugun burada umutlan tekrar ye§eren binlerce gencimize, ailelerine biiyiik bir mujde ver-
menin mutlulugunu ya§atacak olan siz degerli arkadaslanm ve benim igin giizel bir gun olacagini 
diisunerek sizleri saygiyla selamhyorum. 

23'iincii donemde segilmis. bir milletvekili olarak yaptigim ilk i§ belki de bu yasa teklifinin ha
zirlanmasi oldu. Yasa teklifimin parti teklifi haline gelmesindeki destegi ve giiveninden dolayi Sayin 
Genel Ba§kanima, imza veren arkada§lanma te§ekkiir ediyorum. Ayrica, komisyondaki milletvekil
leri ve uzlasmaci tavnndan dolayi Sayin Milli Egitim Bakamna te§ekkiir ediyorum. Bu yasa teklifi
nin hazirlanmasi igin her gun yanima gelerek, ya§adiklan dummu anlatan gengligin azimli tavnni 
ovguye deger buldugumu da ifade etmeden gegemeyecegim. Bize, orgiitlu mucadele edildiginde her 
zorlukla ba§ edilebilecegini, her engelin asilabilecegini gostermis oldular. Hakh ve dogru bir talebe 
kayitsiz kalmak, yiiz binlerce geng ve ailelerini iizuntiiyle ba§ ba§a birakmak olurdu. Bu ogrenci af-
fim, anayasal bir hak olan egitim ve ogrenim hakkinin o genglige yeniden verilmesi olarak deger-
lendiriyomm. 

Yalmzca bugunun gengligine degil, 12 Eylul §artlannda iilke sorunlarini dert etmis ve bu ugurda 
higbir fedakarhktan sakinmami§, donemin travmasim bizzat ya§amis bir kusagi goz ardi etmek, iyi 
niyetli bir gahsmayi yanm birakmak olurdu. Bunu komisyon toplantisinda da ifade ettim. Sagci veya 
solcu fark etmez, bu yasa teklifinin fislenerek, aranarak, issiz kalarak, yillarca cezaevlerinde yatip uy-
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durma cezalar almis veya beraat etmis bir genglik igin de genisletilmesini talep etmek bir insanhk gor
evi olarak ontimtizde duruyordu. Yasa teklifinin 1980'den giiniimiize kadar olan bir zaman dilimini 
kapsamasini bu nedenle istedik. Kendi gengligini diisman gdren o donemi bizzat yasadim. Farkh za
manlarda tig defa tiniversiteyi kazandim ama mezun olma firsati bulamadim. 

Bu teklif hazirlandiginda, elbette karsi gikanlar da oldu. Bunu da dogal karsilamak gerekir. "Uni
versitelerde i§ ytikti artacak" diye gerekge sunanlarla da karsila§tim, bunu dogal karsilayamadim, 
bunu anlamakta zorlandim. Ne dernek is ytikti artmasi? Bir insanin hayati soz konusuyken "i§ ytikti" 
dernek ne demek? Diinyamn en giizel §eyleri insanlar igindir. insan soz konusu oldugunda biitiin zah-
metler sevilerek yapilmahdir. Bir kedinin hayatini konu alan bir kitabin en gok satan kitaplar arasinda 
oldugunu bugiin basindan okudum. insanlann drgtitlenerek, kendi inanglan, dtistinceleri dogrultu
sunda miicadele etmeleri iktidarlan her zaman rahatsiz etmi§tir ama bunlan yok saymak higbir de
mokratik iilkede olmamahdir. Bugiin, 1932 yihnda kurulmus, 1962'de kamu yaran verilmis 
halkevlerinin bu hakkinin alinmasi gok yanhs bir uygulamadir. Halkevleri sizleri elestiriyor diye on
lan yok etmeye gahsmak akh basinda bir iktidara yakismaz. Yapacak baska bir seyiniz yok mu bun-
larla ugrasiyorsunuz diye soruyonim. 

Degerli milletvekilleri, gegmisten giiniimiize ozellikle 1980'den bugtine kadar on bir defa ayni 
tarzda yasa gikartilmis. Bilerek "af' demiyorum giinkii bu yasayi af yasasi olarak degerlendirmek bile 
bence hos degil. Neden? Ciinkii egitim ve ogretim hakki bizce kutsaldir ve bu yasa bu hakkin iadesi 
anlamina gelmektedir. Yasalarla tammlanmis kurallar gergevesinde hareket eden biitiin yurttaslan
mizin universitelerde okuyup diledikleri siirede bitirmeleri en dogal insani hak olmahdir. Bu nedenle 
"ogrenciler affedildiler" gibi bir yaklasimi §ik bulmuyorum. 

Biliyorsunuz Almanya, ingiltere, Fransa gibi gelismi§ iilkelerde ogrencilerin universiteden atil
masi gibi bir durum neredeyse yok. Ogrenci kendi iradesiyle ayrilmiyorsa sinirsiz sayilabilecek sinav 
hakkiyla bitirmeye tesvik ediliyor. Hele ekonomik nedenlerle egitimini yanm birakmasina izin ve-
rilmiyor. Orada baisansiz ogrencinin bursu azaltilarak gahsmaya tesvik edilirken bizde okuldan ati
lan ogrencilerin ytizde 40'i ekonomik nedenieri gerekge gostennektedir. 

Yasa teklifinin hazirlanmasindan komisyonda gortistilmesine kadar gelen siirede mail'ler bana 
geldigi gibi size de gelmistir. Anlatilanlann hepsini gergekgi bulmayabilirsiniz ama hig degilse bir 
kismini dogru kabul etseniz bile bu yasayi gikarmak igin vereceginiz destek sizi mutlu etmeye yeter. 
Yasamn komisyonda gdrtismelerinde dile getirdigimiz ama tasari olarak Meclise gelen duzenlemede 
eksik gordtigtimuz birtakim onerilerin de dikkate ahnmasini istiyoruz. Ozellikle askerlikle ilgili yas 
sininnin yirmi dokuzun tizerinde olmasi bu sikintiyi azaltacak diye dusuniiyorum. 

Degerli milletvekilleri, bugtine kadar gikmi§ yasalarm ilging zamanlamasi dikkatimi gekti. Bun
lann bir kismi bize bir kismi disandaki ekonomik krizlere ait yillan takip ediyor. Biliyorsunuz 1980 
darbesini takip eden yillann bunahmi 83, 84 ,86 ,88 yillanndaki yasal dtizenlemelerle telafi edilmeye 
gahsildi ki darbenin 24 Ocak kararlannin rahat uygulanabilmesi igin yapildigi gokga ifade edilmisti. 

Yiiz binlerce insanm magdur oldugu bir ortamda tiniversite yasamim stirdtirmek o kadar da 
kolay bir sey degildir. Sadece emegiyle geginen ailelerin gocuklannin bu durumda egitimlerini rahatga 
devam ettirmeleri kolay midir? 1990 Korfez krizi denen Irak'in birinci isgal denemesi yine bizi kotii 
etkiledi, 1991 affi giindeme geldi. 94 krizini 95 ve 97 dtizenlemeleri takip etti. 1998'deki Giiney 
Kore ve Rusya krizini 2000 yihndaki afla gidermeye gahstik. Kaldi ki 1999'da tarihimizin en biiyiik 
depremlerinden birini ya§adik. Binlerce yurtta§imizi kaybettik. Milyonlarca insanimizi etkileyen bu 
afeti 2001 'deki kendi krizimizle birlestirince soyle dtistinmek gerekiyor: Higbir ekonomik kriz sadece 
mali piyasalan etkileyen sey degildir; bizzat insanlan, yasamlanni, gocuklanni, onlann egitim ha
yatini da mahveden bir seydir diye gordtigumtiz zaman vicdanimiz harekete gegmeli. 
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Degerli milletvekilleri, OSS gibi bir sirat kdpriisiinu gecip universite sirasina kendini atmis bir 
gencin zekasindan siiphe edilebilinir mi? Hangi akh basinda insan tip egitimini, muhendislik egiti
mini birakmak ister veya isteyerek girdigi bir bdlumii birakir? Universiteye girme ba§ansim goster-
mis her gene yeterli firsat verilir, gerekli §artlar olu§turulursa beklenen ba§anyi gosterecektir. Ama 
daha once soyledigim gibi yapilan arastirmalar okulundan atilmis ogrencilerin yiizde 40'tan fazlasi 
ekonomik nedenleri gerekge gostermektedir. Oyleyse sunu da yazin bir kere: Dunyayi silkeleyen bu 
kriz iki yd sonra yeni bir affi gundeme getirecek sekilde ogrenci kiyimiyla sonuglanacaktir. Daha 
Simdiden harclar yiizde 10 artmistir. Universitelerden atilacak yeni dgrenciler hazir hale geliyor. Uni-
versiteden atilmayi zorlastiracak duzenlemeleri yaparak ikide bir gundeme gelen bu tarz duzenle-
melerden artik vazgegmek gerekir diye diisiinuyorum. Okumak isteyen her yurttasin oniinu agmak 
devletin giivencesinde olmah. Dilegim, gelecekte universitelerden ogrencilerin atilmadigi, bizim de 
af yasasi hazirlamadigimiz bir egitim sisteminin Turkiye'de kurulmasidir. 

Simdi, bu yasanin hayata gegmesi igin gaba gosteren, destek veren turn herkesi kutlar, hepinize 
saygilanmi sunanm. (CHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Sayin Ozbolat, te$ekkur ediyorum. 
Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz. 
Sayin Korkmaz, buyurun. (MHP siralanndan alkislar) 
MHP GRUBU ADINA S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Sayin Balkan, degerli milletve

killeri; 298 sira sayih kanunun 2'nci maddesinde goriisjerimi agiklamak uzere huzurlanmzdayim. 
Sozlerime ba§lamadan once yiice heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Bildiginiz uzere, universiteler, ulkelerin aydinhk yiizudiir. Bu kummlardan beklenenin gergek-
lesebilmesi igin hem fiziki sartlarin hem bilim ortamimn hem de burada gahsanlarin -akademik veya 
idari personel olmasi fark etmez- dzluk haklannin ve gahsma §artlanmn diizeltilmesinin buyiik bir 
onem ta§idigim belirtmekteyim. Bu kummlarda gahsanlarin gahsma sartlari ve ozliik haklan husu
sunda ciddi sikintilar oldugunu da saniyomm sizler de tespit etmis bulunmaktasmiz. Yuksek Ogre
tim Kanunu'nda yapacagimiz degisikligi goriisurken bu sorunlanni kursuye ta§iyarak sizleri 
bilgilendinnek ve bu sorunlarinin goziimii konusunda desteginizi almak iizere huzurunuza gelmis 
bulunuyorum. 

Nedir bu somnlar? Universitelerdeki idari personel, 657 sayih Kanun'a tabi olarak gah§masina 
ragmen, disiplin, gorevlendirme gibi birgok hususta 2547 ve 2914 sayih Kanun hukumlerine tabi tu
tulmaktadir. Ayrica, universitelerde gorev yapan idari personel, 2914 sayih Kanun'un 12'nci mad
desinin be§inci fikrasi, "ogretim gorevlileri, okutman, arastirma gorevlisi ile 657 sayih Devlet 
Memurlan Kanunu'na tabi devlet memurlan" seklinde degistirilerek kurum odeneginin biitun gah-
§anlara verilmesini talep etmektedirler. 

2914 sayih Kanun'un 14'iincii maddesi uguncu satinndaki "gorevli ogretim elamanlan ile uni
versitelerde 657 sayih Devlet Memurlan Kanunu'na tabi devlet memurlan" §eklinde degi§tirilerek 
geli§tirme odeneginin butiin gah§anlara verilmesi yine kendi talepleri arasindadir. 

Degerli arkadaslar, yeni universiteler agiyoruz. Ciddi akademik kadro sikintisi gekmekteler. Bu 
universitelere acilen akademik kadro verilmeli, artan ogrenci sayisina mevcut kadro yeterli olama-
maktadir. Anadolu iiniversitelerinde ogretim elemanina dusen ogrenci sayisi, olmasi gerekenin gok 
gok uzerindedir. Bu, onlann diger iiniversitelerle olan rekabet §ansim azaltmaktadir. Bunun goziimii 
de arastirma gorevlisini artirmaktan gegmektedir. 

Anadolu iiniversitelerine ve yeni agilan universitelere bilimsel arastirmalar igin aynlan miktar 
artirilmah ve TUBlTAK projeleri tesvik edilmelidir. 
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Yine, universite gahsanlarinin maaslan, ozliik haklan bir an once artinlmah, insanca yasayabi-
lecekleri bir miktann kendilerine verilmesi temin edilmelidir. 

Mesleki teknik egitime onem verilmeli. Gunumiiz §artlannda teknolojiye cevap verecek, kalifi-
yeli, donanimh teknik eleman yetistirecek meslek yiiksekokullarmin cazibesi artinlmahdir. 

Teknik egitim fakiiltelerinin, Avmpa ve diger ulkelerde denkligi maalesef bulunmamaktadir. 
Teknik egitim fakiilteleri, teknoloji muhendisligi fakultelerine donusmriilmeli, ulkemizin acil olarak 
ihtiyag duydugu teknik elemanlann bu okullardan yetistirilmesi saglanmahdir. 

2547 sayih Kanun'un 13'iincii b/4'uncii maddesi, rektorlere, universite iginde ve belediye si
nirlan dismdaki birimlerde gahsanlan gorevlendirme yetkisi vermektedir. Basbakanlik genelgesi var
dir bu gdrevlendirmenin siireli olmasi gerektigi konusunda. Bu gorevlendirmelerin iki ayi gegmemesi 
igin yasal duzenleme yapilmahdir. 

Gorevde yukselme ve unvan degisikligi sinavlan zaman gegirilmeden tiim universitelerde ya
pilmahdir. 

657 sayih Devlet Memurlan Kanunu'na tabi personelin istihdam edildigi kadrolara, yani genel 
sekreterlik, daire baskanligi, fakiilte sekreterligi gibi vekaleten dahi olsa akademik personelin atan-
masi ve gorevlendirilmesi onlenmeli, bunun igin de yasal duzenleme yapilmahdir. 

Akademik personelin doktora yeterlilik sinavinda almis oldugu yabanci dil puam, yardimci do-
gentlik ve dogentlik asamalannda da gegerli olmahdir. 

Okutman, ogretim gorevlisi ve yardimci dogentler daimi kadroya atanarak kadro giivencesi sag
lanmahdir. 

Arastirma gorevlilerinin gorev tammi aynntih olarak yeniden belirlenmeli, arastirma gorevlile
rinin keyfi uygulamaya muhatap olmalan engellenmelidir. Bu gorevler igin tiim iiniversiteleri kap
sayacak sekilde objektif ve merkezi bir sinav duzenlemesi yapilmahdir. 

Universitelerdeki rektorliik segimi ve rektor atama yonetmeligi degistirilmelidir. Rektor olmak 
igin kriterler belirlenmeli, kriterleri saglayan kisiler rektorliige aday olmah ve universite rektorliik se-
gimlerinde tiim ogretim iiyelerine, ayni iiniversitede on bes yihm dolduran idari personele, on yihni 
dolduran akademik personele ve ogrenci temsilcilerine de oy kullanma hakki verilmelidir. 

Universitelerin senato, universite yonetim kurulu, fakiilte, yuksekokul ve enstitiilerin yonetim 
kurullannda yetkili sendika temsilcisi de bulunmah ve oy hakki olmahdir. 

Meslek yiiksekokullannda kadro sayisi artinlarak, disandan ders veren elemanlann sayisi azal-
tilmahdir. 

Ikinci ogretim uygulamasina iliskin ucretler universite gahsanlarinin idari personelinin tama-
mina verilmelidir. Giiniin sartlanna gore diisiik kalan fazla mesai ucretleri giiniin §artlanna gore de
gistirilmelidir, artinlmahdir. Yaz okulunda gahsan idari personele ticretten faydalanmasi igin yasal 
duzenleme destegi verilmelidir. 

Yuksekogretim kurumlannda galisanlann kendilerini ve gorevlerindeki performanslanni geli§-
tirecek hizmet igi egitim kurslan universiteler tarafindan saglanmahdir. 

Biitiin kadrolardaki memurlann gorev tanimlan agik ve net bir sekilde diizenlenmeli, memurlar 
alan gorevi disinda, kendi gorevleri dismda gah§tinlmamahdir. 

Bugiin universitelerin tamaminda devlet memurlan eliyle yuriitiilmesi gerekli olan isler tase
ron firma gahsanlan tarafindan yapilmakta, taseron firma gahsanlan goreceli olarak devlet memu-
mndan daha da ust gorevlerde bulunabilmektedir. Taseron firma gahsam memur anlayisina derhal 
son verilmelidir. 

Yardimci dogentlik kadrosunun on iki yilla simrlandirilmasina son verilmeli, yardimci dogent-
lerin dniindeki derece, kademe sinirlamasi kaldinlmahdir. Yardimci dogentlik kadrosu sozlesmeli 
olmaktan gikanhp surekli hale getirilmelidir. 
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Dogentlik unvani alan yardimci dogentler, kadro sarti aranmaksizin ve zaman gecirilmeksizin do-
gent kadrosuna atanmalidir. 

Universitelerdeki medikososyal birimleri giiglendirilerek dim personelin saglik sorunlan cbzii-
lebilecek kapasitede artirilmah ve bu birimler desteklenmelidir. 

Tiim universitelerin sosyal tesisleri bir gati altinda toplanmah ve butiin universite gali§anlannin 
esit sartlar iginde faydalanmasi temin edilmelidir. 

Universite kampiisleri bildiginiz iizere sehir di§lannda yer almaktadir. Buraya zaten gok kit ma-
a§larla galisan personel gidip gelmek zorunda birakilmakta, turn universitelerde servis hizmetleri iic-
retsiz olarak karsilanarak bunlarin bu sekilde ozluk haklan kaybina ugramasi engellenmelidir. 

Yine herkesin sikayet ettigi ama bir tiirlii bugune kadar gergeklestiremedigimiz YOK Ka
nunu'nun -ihtiyaglara cevap veremez durumda oldugundan- yeniden yapilanmasi igin gerekli gahs
malara basjanmah, bu gahsmalara sivil toplum kuruluslan dahil edilerek yasal duzenlemeler 
yapilrnalidir. 

Degerli milletvekilleri, hani Sayin Basbakan "Muhalefetin onerileri, projeleri vardi da biz mi bil-
miyoruz." diyor ya sik sik, buyurun size ozellikle sahadan, gah?anlardan elde ettigimiz oneriler. Bun
lan sizlerle paylasmak istedim. Bugune kadar her konuda bu kursude ve degisjk platformlarda surekli 
dillendirdigimiz projeler, oneriler maalesef dikkate ahnmadi. "Ben yiizde 47 oy aldim, muhalefetin 
akhna ihtiyacim yok, ulkeyi kendi ba§ima yonetirim." diyen AKP Hukumeti insallah sahadan topla-
digimiz bu onerileri dikkate ahr diyor, tasanyi destekledigimizi bir kez daha ifade ediyor, yiice he
yetinizi saygiyla selamhyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BA§KAN - Te§ekkiir ediyorum Sayin Korkmaz. 
Sahsi adina Amasya Milletvekili Sayin Avni Erdemir. 
Buyurun Sayin Erdemir. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
AVNI ERDEMIR (Amasya) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; goriisulmekte olan 298 sira 

sayih Yuksek Ogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasarisi'mn 2'nci maddesi 
uzerinde soz almis bulunuyorum. Yuce heyetinizi saygiyla selamhyorum. 

Bugiin goriistiigumuz kanun tasansi kamuoyunun yogun talebi dogrultusunda Meclisimizin giin-
demine gelmis ve bir ihtiyagtan dogmus bir kanun tasansidir. Bu ihtiyag dolayisiyladir ki Meclisi-
mizde bu konuyia ilgili genis m r uzlasma zemini mevcuttur. 

Degerli milletvekilleri, universiteye girmek, iyi bir universitede okumak yavrulanmiz igin biiyuk 
bir riiya. Universiteyi kazanmak igin ogrencilerimizin hangi zorluklan astigini, velilerimizin gocuk-
lannin gelecegi igin, onlann iyi bir universite kazanmalan igin hangi fedakarhklan yaptiklanni aym 
zamanda birer anne baba olarak yakindan biliyoruz. Velilerimizin, devletimizin biiyuk harcamalar ya-
parak universite kapilanm agtigi bu yavrulanmiz, unutmayahm ki ulkemiz igin onemli bir insan 
giicu. Bu insan gucunii her ne sebeple olursa olsun yok saymak, egitim sisteminin disinda birakmak 
elbette dogru degildir. 

Ekonomik sebeplerle, saglik sebepleriyle, delikanhhk gaginin getirdigi psikolojik ve sosyolojik 
sebeplerle, yavrulanmiz, bin bir guglukle kazandiklan iiniversitelerinden ayn diisebiliyorlar. Bundan 
dolayi bu genglerimize firsat vermek, onlan tekrar sisteme dahil etmek hem ulkemiz hem de dgren
cilerimiz igin biiyuk bir imkan olusturacaktir. 

Kaldi ki, burada, biz, bu afla basansiz bir ogrenciyi basanh yapmryoruz, onlara sinavlarda ba-
Sanh olabilmeleri igin yeni bir firsat veriyoruz. Bu zamana kadar getirilen on bir affin basari ortala-
masimn yiizde 48 olmasi, yaptigimiz isin ne kadar dogru ve onemli oldugunu gosteriyor. 
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Bazi arkadaslanmiz, zaman zaman, bu kanunun Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin giindeminden 
cikmasini ve ogrenci affi yetkisinin iiniversitelere ve YOK'e devredilmesini savunmaktadirlar. El
bette, bu konuda farkh gdziimler bulunabilir. Af ihtiyacini ortadan kaldirabilen duzenlemeler yapi
labilir, ancak unutmayahm ki, af yetkisinin YOK'e ve iiniversitelere devri dogru degildir. Zira affin 
iki kesimi vardir; bunlardan birisi ilisigi kesen universite, digeri de ilisjgi kesilen dgrencidir. Bu yet
kiyi ili§igi kesen universiteye devretmek, konuyu islemez hale getirecektir. 

Degerli arkadaslanm, bu tasanyla 7 Haziran 1995 tarihinden sonra her ne sebeple olursa olsun 
universiteden uzakla§an dgrencilerimize bir firsat verilmektedir. inaniyorum ki, ogrencilerimiz bu fir-
sati iyi degerlendireceklerdir. inaniyorum ki, ogrencilerimiz bu affin gikmasi igin basta Basbakam-
mizi, Bakanimizi, komisyon iiyesi arkadaslarimizi ve milletvekillerimizi ikna igin harcadiklan 
gayreti, dersleri igin de gosterir ve ba§anh olurlar. Biz de onlann ba§anlanyla, yaptigimiz isin dogru 
olduguna bir kez daha inanir, onlann mutluluguyla mutlu oluruz. 

Bir yildir bizlere af gikanlmasi igin mesaj gonderen, telefon eden, raporlar sunan ogrencileri
mizin genel olarak bu tasannin igeriginden memnun olduklanni gdriiyoruz. Bu manada herkesin der-
dine merhem olabilecek boyle bir tasanyi hazirlayan basta Bakanimiz olmak iizere biirokratlanna, 
Komisyonda ve Mecliste tasannin daha kusursuz hale gelmesi igin gayret gosteren iktidar muhale
fet biitiin komisyon iiyesi ve milletvekili arkadaslarima sahsim adina tesekkur ediyorum. Tasannin 
iilkemiz, milletimiz ve ogrencilerimiz igin hayirh olmasini diliyor, hepinizi saygiyla selamhyorum. 
(AK PARTi siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Erdemir. 
Sahsi adma ikinci konu§maci, Kahramanmaras Milletvekili Avni Dogan. 
Sayin Dogan, buyurun. (AK PARTi siralanndan alkisjar) 
AVNi DOGAN (Kahramanmaras) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; Yiiksek Ogretim Ka

nunu'na ek bir gegici madde eklenmesiyle ilgili Kanun Tasansi hakkinda sahsim adina konusmak 
iizere soz aldim, hepinize saygilar sunuyorum. 

Degerli arkadaslar, ben sozlerimi uzatmayacagim. konuda Hiikumet ve biitun siyasi partileri-
miz anla§mis durumda. Yuksekogretim kurumlanndan her ne sebeple olursa olsun ilisigi kesilen og
rencilere yeni haklar veriliyor, tekrar ogrenim yapma imkam tammyor. Bu konuda gerekli mesaj Ian 
milletvekili arkadaslanm, siyasi parti gruplan verdiler. Ben, ogrencilerimizden bu kursiide konu§u-
lanlan iyi algilamalarmi diliyorum, bu firsati iyi degerlendirmelerini diliyorum. Zira bu tiir uygula
malar her ne kadar Turkiye'de rutin hale gelmisse de dunyada yapilan uygulamalar degildir, bundan 
sonra bu firsat ellerine gegmeyebilir. Onun igin, yuzde 48 basan degil, ben onlardan yiizde 100 ba-
§an bekliyorum. 

Sahsim adma, Adalet ve Kalkinma Partisi adina hepinize saygilar sunuyor, dgrencilerimize ba-
sarilar diliyorum. (AK PARTi siralanndan alkislar) 

BASKAN - Te§ekkiir ediyorum Sayin Dogan. 
Madde uzerinde soru-cevap i§lemi yapacagiz. 
Sayin Tutuncu, buyurun efendim. 
ENiS TUTUNCU (Tekirdag) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. Hosgoriiniize siginarak iki sorum 

var Sayin Bakana. 
Birinci sorum az onceki sorumla ilgili. Ben, Sayin Bakanin Milli Egitim Komisyonunda dile 

getirdigi bir konuyla ilgili igtenlikli bir soru sordum fakat Sayin Bakanin vermis oldugu yaniti ya-
dirgadigimi ifade etmeliyim. Sayin Bakan Anayasa degi§ikligini dile getirdiler ve Cumhuriyet Halk 
Partisini de suglayarak bu sorunun goziimunii, goziim yolunu Cumhuriyet Halk Partisinin tikadigini 
soylediler ki yadirgadigimi ifade etmeliyim. 
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Bakimz, Sayin Baskan, planlama kokenli bir siyaset adami olarak soruyorum: Saym Bakanin bu 
ifadesinden sonra, Sayin Bakanin burada Anayasa degisjkligine topu atmayip ciddi olarak kafasinda 
ne varsa bu sorunun cbzumiiyle ilgili soylemesi lazim, bu bir. 

ikincisi yanm kalan sorumla ilgili, insallah yanm kalmaz. "Devletin yurtlannda ne kadar kap
asite artinmi oldu?" dedim. Tesekkur ederim, yamt verdi ama sunu soracaktim: Ranza sisteminden 
tek yatak sistemine gecince acaba devletin yurtlannda kalan insanlann, cocuklanmizin sayismda bir 
azalma oldu mu? Asil bunu sormak istiyorum ciinkii sikintilar var ve yine Hiikumetiniz zamaninda 
devlet yurtlan disinda kalan, ozel sektoriin, vakiflann ya da gesitli cemaatlerin yurtlarmdaki kap
asite arti§lan nedir? 

Tesekkur ederim Saym Balkan. 
BASKAN - Tesekkur ediyorum Sayin Tutuncu. 
Buyurun Sayin Bakanim. 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELIK (Van) - Degerli Baskan, Saym Tutiincii'niin tabii 

birinci fikradaki soyledikleri diyelim, bir yorumdu. Dolayisiyla, ona verecegim bir cevap yok ancak 
Sayin Tutuncu, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlannda bir azalma olmamistir, artma olmustur. Tiir
kiye'de ozel yurt olarak gegen yurtlardaki kapasite de yiizde 50'dir. Burada da bir artis soz konusu 
degil. Eger bundan endise duyuyorsaniz miisterih olabilirsiniz. 

Tesekkur ederim efendim. 
BASKAN - Te?ekkur ederim Sayin Bakanim. 
Maddeyi oylanniza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
3'iincii maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- Bu Kanun hiikiimlerini Bakanlar Kumlu yuriitur. 
BASKAN - Madde uzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gmbu adina Sinop Milletvekili Engin 

Altay. 
Sayin Altay, buyurun efendim. (CHP siralanndan alkislar) 
CHP GRUBU ADINA ENGiN ALTAY (Sinop) - Tesekkur ederim. 
Sayin Baskan, sayin milletvekilleri; Yiiksekogretim Kanunu'nda bir degisiklik yaparak gesitli 

sebeplerle iiniversitelerden ilisigi kesilmis dgrencilerimize yeni bir firsat verecegimiz kanunu gorii-
siiyoruz. 3'uncii madde uzerinde CHP Gmbu adina soz aldim: "Bu Kanunu Bakanlar Kumlu yurii
tur." Bakanlar Kumlu kanunun yuriimesinden sommludur yoksa universitelerin islerine fazla 
karismasin. Anayasa'mn 130'uncu maddesinde Bakanlar Kumlunun bu konudaki gorevi gok net ola
rak belirlenmistir. 

Konusmama gegmeden once, gene Sayin Bakana bir animsatma yapmak istiyomm. Son gunlerde 
gene Talim Terbiye Kumlunda, degisik hukuk disi uygulamalann, yanhs uygulamalann yapildigina 
dair duyumlar, bilgiler ve hatta belgeler ahyoruz. Eminim ve umanm ki Sayin Bakanin geli§melerle 
ilgili gok biigisi yoktur ama yapilan yanhslara ve hukuk disi uygulamalara da bir an once mudahale 
edecegini, bunlara goz yummayacagini umuyomm, ummak istiyomm. 

Sayin Balkan, sayin milletvekilleri; Yiiksekogretim Kanunu'nda, Parlamentomuz gelenek ha
line getirdi iki iig yilda bir degisikl ik yaparak bir af saghyomz. En son Subat 2005'te gene burada 
boyle bir af kanunu gikardik ve o zaman ben demistim ki: "Eger erersek iki ya da iig yil sonra boyle 
bir kanun gene gikaracagiz." Simdi, oncelikle bilinmesini istiyomz, arkadaslanmiz da muteaddit de
falar sdylediler, bu af kanununu Parlamentomuz iktidanyla muhalefetiyle hep birlikte dgrencilerimize 
yeni bir firsat vermek amaciyla gikariyoruz. Ancak yine yineliyomm ki sistem boyle gittigi miid-
detge, biz gene erersek -biz olumz, baskalan olur, bilmiyomm ama Parlamento ebediyete kadar ya-
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sayacagi igin -buradaki milletvekillerimiz bu sistemle ilgili kalici, koklu bir gozum bulamamamiz ha
linde en geg iig yil sonra burada gene bir af kanunu goriisecegiz. Sorunun temeline, sorunun kayna-
gina inmekten adeta gekiniyoruz. Cesitli vesilelerle soyliiyoruz iste, basansizhk, kendi istegi, 
devamsizhk, kayit yenilememe... Bunlarin hepsini toplayin, bir gizgi gekin altina, bir sey sdyleyin: 
Bunlarin, bu ogrencilerin okullanyla ilisik kesmelerinin temelinde yatan olay Turkiye'deki ekono
mik garpikhktir ve mevcut yuksekogretim sistemidir. Yani 12 Eylul 1980 darbesinin yarattigi sosyal, 
siyasal, kulturel ve ekonomik tahribatla yiizlesmedigimiz muddetge iig senede bir burada ogrenci affi 
gikarmak zorundayiz ve gene aym sekilde 6 Kasim 1981 'de kurulan Yuksekogretim Kurulunun yarat
tigi ve siirdurdiigii kaotik ortami kaldirmadigimiz takdirde gene burada iig yil sonra bir af gikaracagiz. 

Sayin milletvekilleri, Komisyonda "Bu kanun kapsam itibanyla 12 Eyliil 1980 sonrasini tii-
miiyle kapsasin. Biz de biliyomz ki o kadar geri gittigimizde bu aftan yararlanacak ogrenci sayisi 
belki 100 bile degil, belki 30-20 ama bunun ozel bir anlami var." dedik. Sonra soyle bir uzlasma sag-
ladik: En azindan 12 Eyliilden bu yana hig yararlanmamislara, higbir sekilde gikan aflardan yarar-
lanmamislara bir olanagi bu kanun kapsami igine soktuk. 

$imdi, bu Parlamentoda bir seyin soylenmesi lazim. Bakm, dim, ewelsi giin, bu iilkenin bir seh
rinde, ulkenin Basbakanmin ziyaretine de yakismayacak olaylar gelisti. Bu ulkede elbette Basbakan 
orada gidip baska konusup, o sozleri unutup, buraya gelip Milli Guvenlik Kurulunda ya da Bakan
lar Kurulunda baska seyler sdylerse iste bu tur tablolarla da maalesef karsilasilabiliyor. O tablo, he-
pimizi milletge iizen bir tablodur. Ulkenin boyle bir hal igine diismesi, tablo igine diismesi hepimizi 
yaralar ve simdi insanlanmiz biiyiik bir tedirginlik iginde, huzursuzluk iginde. Turkiye'nin gelece-
gine yonelik, iiniter yapimizin butunlugune yonelik bir ciddi tehdit algilamasi iginde insanlanmiz. 
Toplumun bu mh haline bir an once son vermek zomndayiz. 

§imdi, bakin, bir realitenin adim koymamiz lazim. Bugun Turkiye'nin ug biiyuk belasi vardir: 
Bu belalann en buyiigii irtica belasidir. ikinci en buyuk belamiz bolucu tehdittir ve uguncu en biiyiik 
belamiz, eskiden enflasyon denilen simdi ekonomik kriz denilen beladir ve bu ug buyiik belayi, iig 
biiyuk tehdidi, ug canavan bu ulkenin basma musallat eden de 12 Eylul 1980 darbesidir, darbecile-
ridir. Bu iig belamn miladi da bu tarihtir ve bu tarihten sonra Turkiye ogrenci aflan gikarmak duru-
muyla karsi karsiya kalmistir. Yani, ogrencilerimizin okuldan ilisiklerinin kesilmesinin tek sebebi bu 
tahribat siirecidir. Temeli de -gene soyliiyorum- ekonomiktir. Ankara'da gunluk 1 YTL harcayarak 
bir yuksekogretim yapabilmek, bir akademik siireg gegirebilmek mumkun mudur degerli arkadasla
nm? Giinde 1 YTL para bulamayan yiiksekogrenim ogrencilerimize iig senede af gikararak biz bu me-
seleyi gozemeyiz. 

Hukumet igin, sosyal devlet igin asli gorev, parasiz egitim hakkidir; "Benim param yok." diye 
beyan eden herkesin egitim giderlerinin bilaistisna tumiinu karsilamaktir; buna ianesi, iasesi dahil. 
Buna gozum bulmak zomndayiz. Anayasa'nin yuksekogrenimi duzenleyen 130'uncu maddesi bu 
konuda devletin gorevlerini agik ve net bir sekilde ifade etmistir. 

Bu isin ug ayagi var, Komisyonda da soyledim: Milli Egitim Bakanhgi birinci ayaktir. Olmasini 
hig istemiyoruz ama Yuksekogretim Kurulu orada dumyor, ikinci ayaktir. 

Giilmeyin, eskiden de siz YOK'le gok ugrasiyordunuz. 
Bakin, yiiksekogretimin ne kadar siyasallasmaya agik oldugunun gok somut bir tablosudur bu. 

Eskiden siz diyordunuz "YOK Baskani nerede?" diye. Biz artik demiyomz, vekili var diyomz. 
ikinci ayagi Yuksekogretim Kuruludur. Uguncu ayagi Universitelerarasi Kumldur. Elbette ki 

ogrencileri saymiyorum. Onlar meselenin sahibi zaten. Ama zannetmiyomm ki bu iig ayak bu konuda 
ciddi bir istisare iginde olabilememistir. 
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Degerli arkadaslar, bir arkadasimiz dedi ki "Bunu devretmememiz lazim, bu yetki bizde olsun." 
Niye olsun kardesim? Af yetkisi niye Mecliste olsun? Anayasa Meclise boyle bir gorev de vermis de
gildir. Yani universite senatosu ne ise yarar ya da Universitelerarasi Kurul ne ise yarar? Birakahm bu 
isleri bunlara. 

"Universite atiyor." E, sen o gocugu oyle bir hale sokuyorsun ki o gocuk orada okuyamiyor. 
Universite de bu gocuga, yasal gergeve iginde 

"Senin simdilik ili§igini kesiyorum." diyor. Diizeltelim bu Her sene bu koridorlarda bu go-
cuklan gdrmek... Yani bu gocuklarin durumuna iiziilmemek mumkun mii? 

Simdi, biz inang tacirlerine, naylon fatura sanigi siyasetgilere, imar yolsuzluguna bulasmis yerel 
yoneticilere, hayali ihracatgilara ve dokunulmazhk zirhina buriinmiislere bir tolerans gosterecegiz 
ama ekonomik garpikhgin ve yiiksekogretim sisteminin kurbani olan sevgili genglere bunu esirge-
yecegiz. Bu olabilemez! Elbette, bunu saglayacagiz. Parlamento bilmektedir ki bu gengler sistemin 
kurbamdir. Genglerimize elbette bir yeni firsat veriyoruz ama bu firsat degil ashnda. "Hadi bakahm, 
girin, kayit yaptinn; gene aghk iginde, gene imkansizhk iginde, gene sefalet iginde bu kavgaya, bu 
yasam miicadelesine devam edin." Yanhstir, dogru degildir. 

Simdi, universitelerimizin Anayasa ve Yiiksekogretim Kanunu'yla verilen gorevleri ifa edecek 
giicii olmahdir. Kamu kaynaklannda ogrenci basina aynlan pay -Avrupa Birligini soylemiyorum-
diinya standartlannin yansinm altindadir. Yani diinyamn en geri iilkelerinin de iginde oldugu bir ista-
tistikte Turkiye'nin tablosu diinya ortalamasinda yuzde 50'nin altindadir. Buna "Dunyamn en biiyuk 
on yedinci ekonomisiyiz." diye hava atan Hukumet yoneticilerinin bir cevap vermesi lazim. Hacmen 
en biiyiik on altinci ekonomisin ama iiniversitene ve dgrencine ayirdigin kaynak bakimindan diin
yamn en geri iilkeleriyle aym hizadasin. Bu olabilemez! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
BASKAN - Sayin Altay, konusmanizi tamamlayiniz. 
Buyurun. 
ENGIN ALTAY (Devamla) - Simdi, ug mesaj vererek tamamlamak istiyorum: 
Degerli ogretim uyeleri, her ne kadar yiiksekogrenim de olsa, ogrencilerinizin Tiirk toplumunun 

karakteristik bzelligine de dayah olarak ilgi ve sefkate muhtag olduklanni unutmayin. Aftan yarar-
lanacak dgrencilerimize biraz daha sefkatli davranin. 

Degerli anne ve babalar, gocuklanmzi bir yuksekogretim programma yerlestirdikten sonra da on-
larla olan iletisiminizi lutfen koparmayin; aksine ilkogretim okuluna giden ogrencilerden, gocukla-
nmzdan daha gok yuksekogretim programma yerlestirdiginiz gocuklanmzla iletisim iginde olun. 

Sevgili ogrenciler, bu af kanunu sizin geleceginizi yeniden sekillendirebilmeniz igin Turkiye 
Biiyuk Millet Meclisince saglanmis bir firsattir. Yiiksekogretim yapan ve ulkenin gelecegi olan siz-
lerin birinci onceligi, okulunuzdaki akademik sureci tam bir disiplin iginde tamamlamaktir. 

Hayirh olsun. 
Saygilar sunuyorum. (CHP siralanndan alkislar) 
BASKAN - Tesekkiir ediyorum Sayin Altay. 
Sahsi adina Kocaeli Milletvekili Fikri Isik. 
Sayin Isik, buyurun efendim. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
FiKRI ISIK (Kocaeli) - Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; 298 sira sayih Yiiksekogretim Ka

nunu'nda degisiklik dngdren ve kamuoyunda ogrenci affi olarak adlandinlan Kanun Tasansi'nin 
3'uncu maddesi uzerinde sahsim adina soz almis bulunuyorum. Hepinizi saygiyla selamhyorum. 
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Tabii, 22 Temmuz secimlerinin hemen ardindan 90k yogun bir sekilde, ozellikle Milli Egitim, 
Kultur, Genglik ve Spor Komisyonu uyesi olmamiz hasebiyle de ogrenci affi noktasinda 90k yogun 
talepler geldi, 90k ciddi mesajlar geldi, e-mail'ler geldi, mektuplar geldi. Sokakta, segim bolgemizde, 
diger bolgelerde gezerken insanlanmizdan "Yahu, bu konuda bir firsat daha veremez misiniz?" nok
tasinda talepler geldi. Muhalefet partilerimiz onerilerde bulundular ve sonunda Hukumetimiz bu ko
nuyu gundemine aldi ve Bakanlar Kurulundan -memnuniyetle ifade edeyim ki- gergevesi gok iyi 
gizilmi§, gok iyi hazirlanmis bir tasari Komisyon giindemimize geldi. Ben emegi gegenlere tesekkiir 
ediyorum. 

Komisyon giindeminde yine milletvekili arkada§lanmizin, grubu bulunan tiim partilere mensup 
ve bireysel olarak milletvekilli arkadaslanmizin da teklifleri geldi ve gok verimli bir gahsmanin so
nucunda -zannediyorum- kamuoyunu gok biiyuk olgiide tatmin eden bir komisyon raporu Genel Ku-
rula geldi ve diin ve bugun, ozellikle bugiin bu goriismeleri tamamladik, tamamhyoruz; son maddeden 
soma insallah bu kanun gikacak ve pek gok ogrencimiz, sevgili dgrencimiz bundan faydalanacak. 

Tabii, bunun bir firsat oldugunu dgrencilerimize hatirlatmak isterim. Turkiye Buyiik Millet Mec
lisi, her ne sebeple olursa olsun ogrenim hakkim tamamlayamamis veya ogrenimini ikmal edememi? 
dgrencilerimize yeni bir firsat sunuyor. Burada 95'ten sonra aftan yararlansa dahi tekrar basvuru 
hakki, 80'den 95'e kadar da daha once aftan yararlanmamis olmasi kaydiyla yeni bir firsat daha ve
riliyor. 

Ben iimit ediyorum, degerli ogrencilerimiz bu firsati en giizel sekilde degerlendirir ve topluma 
karsi sorumluluk iistlenmede gerekeni en giizel sekilde yerine getirirler. 

Ben, bu kanunun yasalasmasmda emegi gegen herkese, basta Milli Egitim Bakanimiza ve Bas
bakanimiza olmak iizere tesekkur ediyorum. Kanunun dgrencilerimize, ogretim uyelerimize ve mil
letimize hayirh olmasini diliyor, hepinize saygilar sunuyorum. (AK PARTI siralanndan alkislar) 

BASKAN - Tesekkur ederim Sayin Isik. 
Hukumet adma Mill! Egitim Bakani Sayin Huseyin Celik. 
Sayin Bakanim, buyurun. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
MILLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Van) - Sayin Baskan, degerli milletvekili arka

daslanm; gorii§ulmekte olan 298 sira sayih Kanun Tasansi'yla ilgili olarak katkisi olan, gerek ele§-
tirileriyle, dikkatleriyle bizlere destek olan tiim milletvekili arkadaslanma oncelikle tesekkur 
ediyorum. 

Malumunuz, bu, uzun zamandir toplumun giindeminde olan, en azindan bir grup ogrencimizin 
giindeminde olan veya dgrencilikle iliskisi kesilmis olan gencimizin giindeminde olan bir meseledir. 
Bu yasa tasansim Turkiye Biiyuk Millet Meclisine getirerek boyle bir problemi ortadan kaldinyoruz. 
Oncelikle, hazirladigimiz tasari taslagim bir tasanya ddniistiiren Bakanlar Kuruluna, Meclise sevk 
eden Sayin Basbakanimiza ve Milli Egitim Komisyonuna, Komisyon iiyelerine ve burada tiim si
yasi partilerin degerli temsilcilerine, milletvekillerimize, bu asamada, her asamada katkilanndan do
layi gok gok tesekkiir ediyorum. iyi bir gahsma oldu ve bu gahsmanin asagi yukan sonuna geldik. 
Bir konusmaci arkadasimiz var, ondan sonra da limit ediyorum ki sizlerin degerli oylanyla bu yasa-
lasacaktir. Ben bunun hayirh olmasini diliyorum. 

Bazi arkadaslanmin "Niye 1980'den bu yana kapsamadi?" seklinde bazi ele§tirileri oldu veya 
talepleri oldu. Komisyon iiyesi olan arkadaslanm bilirler ama Komisyonda olmayanlan bilgilendir-
mek igin soyluyorum: Degerli arkadaslanm, son yirmi sekiz yilda hatta yirmi bes yilda -giinkii ilki 
1983'te gikmis- o n ikinci ogrenci affmi gikanyoruz Tiirkiye Buyiik Millet Meclisinden. Bu, yakla-
§ik iki yilda bir -iig yilda bir degil- af giktigi anlamina gelir. Bundan once gikmis ° l a n H a r n n 7'si 
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-sonuncusu da 2000'de olmak iizere- 1980'den yasanin giktigi tarihe kadar butun ogrencilikle ilis-
kisi kesilmis olan gencleri kapsami§tir. Yani bundan onceki 11'in 7'si zaten boyle bir islev gdrmii§-
tur. Bunu tekrar 1980'e tasimanin 50k anlamh olmadigim dusxindiik. Hesap kitap yapildi. 

Ama Komisyonda arkadasjarla, yine miisterek bir onergeyle Hiikumet tasansinda 2000 olmasina 
ragmen 1995'e gekilmesi teklif edildi. Burada da mantikh bir taraf vardi. Ciinku son olarak ozellikle 
GATA'daki ogrencilerle ilgili olarak, harp okullanndaki ogrencilerle ilgili olarak son af 1995 yihnda 
cikmi§. 95 yilmdan sonrasi dahil oldugu zaman gerek harp okullanm gerek GATA'yi gerekse diger 
biitun sivil universitelerden mezun olacak ogrencilerimizi kapsayacak sekilde bir af cikarmi§ olaca-
giz. Ama 1980'den bu yana eger bir ogrencinin iiniversiteyle ilisigi kesilmisse -bu on lisans, lisans 
ve lisansustu olabilir- eger bu hakkim hi? kullanmami§sa onlan da kapsamm igerisine alarak bdyle-
likle meseleyi buyiik capta hallettigimizi du§iinuyoram. 

Su anda Genel Kumlda yaptigimiz miizakereler sonucunda, Komisyonda olmayan Polis Aka-
demisini de buna dahil etmi? bulunuyoraz. Yine Komisyonda sadece Gevher Nesibe Saghk Egitim 
Enstitiisii dahilken, Gevher Nesibe sadece bir kurulu§a meseleyi hasrettigi igin, burada biitun saglik 
egitim enstituleri kapsama almmistir. Bdylelikle, eksiklik goriilen bazi konular da Genel Kumlun 
inisiyatifiyle duzeltilmisjir. Bunun hayirh olmasini diliyomm, bir kez daha ifade ediyomm. 

Tabii, degerli arkadasjar, sunun da altini cizmem gerekiyor: Ba§indan soyledim, tiim katkisi olan 
herkese tesekkur ediyomm; konsensusle, mutabakatla cikmi§ olan bir kanundur. 

Ancak, tabii, zaten biz boyle bir problemi gordugumiiz igin, toplumun onunde boyle bir mesele 
oldugu igin bu gundeme getirilmistir. Eger Milli Egitim Bakanhgi boyle bir hazirhk yapip bunu Hu
kumetin gundemine goturmezse, Hukumet bu meseleyi sahiplenmezse, bu Bakanlar Kurulundan 
gikan bir tasari olmazsa, bunun Turkiye Buyiik Millet Meclisinde gorii§ulme ve kanunla§ma §ansi-
nin ne oldugunu hepiniz gok daha iyi biliyorsunuz, boyle bir §ansinm olmadigim biliyorsunuz. Do
layisiyla, burada gerek Hukumet, Hukumetin iginden giktigi iktidar partisinin gerekse muhalefet 
partilerinin bu manada katkilan olmustur, te§ekkiir ediyomm. 

Simdi, biitun ba§ansiz olan ogrencileri "kader kurbanlan" veya "sistem kurbanlan" olarak ni-
telendirmek de arkadasjar, kesinlikle populist bir yaklasimdir. 

ENGIN ALTAY (Sinop) - Biitun degil, gogunlugu... 
MILLi EGiTIM BAKANI HUSEYIN CELIK (Devamla) - Bir egitimci olarak soyluyorum, uni-

versiteden gelen bir arkada§imz olarak soyluyorum: Ba§ansizhgin tek sebebi degerli arkadaslar eko
nomik degildir. Hali vakti yerinde olan, yedigi onunde yemedigi arkasinda olan birgok insanin da 
basansiz olabilecegini, oldugunu biliyomz. Disiplinsizlik sebebiyle iiniversitelerle ili§igi kesilen in
sanlann oldugunu biliyomz. isteksizlik sebebiyle atilanlan biliyomz veya yanlis tercih yaptigi igin 
gittigi fakulteye, bolume lsinmadigi igin ba§ansiz olan gengler oldugunu biliyomz. §uphesiz ki se-
beplerden birisi de ekonomiktir, bunu yabana atmamiz mumkun degildir. 

Dolayisiyla, ben bir daha Tiirkiye Buyuk Millet Meclisinin oniine bir af yasa tasansi gelmesin, 
ben de bunu temenni ederim. Daha once gikan aflarda da hep bunu soyledik. "Son olarak 2005'te gi
kardik." diyorsunuz. 

Ben ozellikle Anayasa degisikliginden soz ederken Saym Tutuncu buna itiraz etmisti. 
Degerli arkadasjar, YOK Yasasi'm degistirmemiz gerekiyor. 2547 sayih Yuksekogretim Ka

nunu Tiirkiye'ye uyan bir elbise degildir; yiiz otuz universitenin ihtiyacim karsilayabilecek bir kanun 
degildir. Bunu degistirmemiz gerekiyor. Bunu degi§tirebilmemiz igin de, koklu bir reform yapabil-
memiz igin de Anayasa'nin 130 ve 131 'inci maddelerinin degistirilmesi gerekiyor. 
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Eger muhalefet partisi, ana muhalefet partisi, diger muhalefet partileri "Biz buna vanz." Di-
yorsa... Iste... Meclis Baskammiz dedi ki "Anayasa'yi degi§tirelim. Buyurun bir uzla§ma komis
yonu olusturahm. Ustelik her siyasi partinin temsil giicu nispetinde degil, grubu olan her partiden, 
20 iiyesi olan partiden de 2 kisi, 340 milletvekili olan partiden de 2 iiye alahm." ama ana muhalefet 
partisi buna da muhalefet etti. O takdir tabii ki sizlere aittir ama Anayasa degisikligi yapilmadan ya
pilacak olan, hazirlanacak olan bir YOK yasa tasansimn pansuman tedbir olacagini, bir restorasyon 
olacagini ama asla bir reform olmayacagini bir kez daha huzurunuzda ifade etmek isterim. 

Degerli arkadasjar, bakin burada hepimiz sunu soyledik: "Ogrenci affiyla ilgili olarak butun 
gruplar anlasmi§, uzla§mi§ bulunuyoruz. Burada kimse, efendim, gunluk siyaset yapmaya kalki§-
masin." dedik ve §u saate kadar da boyle geldik ama bazi arkadasjanmin ifadeleri inciticidir. Bir mil-
letvekilimiz diyor ki "Sayin Basbakan diyor ki 'Ben yuzde 47 oy aldim, kimsenin akhna ihtiyacim 
yok. Baskasimn akh gerekmez.' Bizi dinlemiyor." 

Churchill'in bir laft var degerli arkada§lanm, der ki "Akilh insanlar kendi akillarmi iyi kulla-
nirlar. Daha akilh insanlar baskalannin akhndan da yararlanirlar." Makul, mesru ve mantikh olmasi 
kaydiyla, biz muhalefetin getirecegi onerilere her zaman acigiz. Nitekim bakm gerek komisyonda ge
rekse Genel Kurulda sizin oneriniz olan, sizin tarafinizdan getirilen bizim de kabul ettigimiz, bizden 
gelen sizin kabul ettiginiz birgok sey oldu. Demek ki bu olabiliyor. Boyle bir tavir kesinlikle soz ko
nusu degil. 

Diger taraftan, yine bir degerli milletvekillimiz "Sayin Ba§bakan Diyarbakir'a gider ba§ka soy-
lerse, Bakanlar Kuruluna baska, Milli Guvenlik Kuruluna baska sdylerse..." gibi bir ifade kullandi. 

Degerli arkadaslar, bu ifadeyi de kesinlikle reddediyorum. Sayin Ba§bakanla 2005'te ben Di
yarbakir'day dim. Sayin Ba§bakan, o giin neyi dediyse bugun yine ayni seyi sdylemektedir; Milli Gu
venlik Kurulunda da ayni seyi sdylemektedir, Bakanlar Kurulunda da, kamuoyunun onunde de aym 
§eyi sdylemektedir. 

§unun altim ozellikle gizmek istiyorum: Sayin Basbakanin konu§tugu dili, Sayin Ba§bakanin me-
sajlanni dogu ve guneydogudaki halkimiz gok iyi anhyor ve algihyor ki bakin dogu ve guneydogu 
vilayetlerinin oy ortalamasi AK PARTI'nin Turkiye'de aldigi oy ortalamasinin 6-7 puan iizerindedir, 
yiizde 53,5; yuzde 54'tiir. Dogu ve guneydogu insani Sayin Ba§bakanin ne dedigini gok iyi biliyor 
ve gok iyi algihyor. 

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Onun igin sokaklarda tas atmaya basjadilar! 
MILLI EGiTIM BAKANI HUSEYIN CELIK (Devamla) - Sayin Basbakan Diyarbakir'a da 

gitti, daha iki gun once beraberdik. Bakin, cumartesi giinii Sayin Basbakan Tunceli'de olacak, Ela-
zig'daydi, 1 Kasimda Van'da olacak, 2 Kasimda da Hakkari'de olacak. 

Degerli arkadaslanm, Sayin Ba§bakan buralardadir da siz nerelerdesiniz onu soyleyin liitfen. 
(AK PARTI siralanndan alkislar) 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Saym Bakan, sakin sakin bitiriyoruz germeyin, germeyin... 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELIK (Devamla) - Simdi, bazi milletvekili arkadasla

nm da soylediler. 
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sebebiyet vermeyin... 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYIN CELiK (Devamla) - Bakin, ben soylenenlere cevap ve

riyorum Sayin Okay. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Uzlasahm diyorsunuz, geliyorsunuz burada... Yakismaz! 
BASKAN - Sayin Bakamm konusmanizi tamamlayiniz, zamanimz doldu. 
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MILLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELIK (Devamla) - Ama Mehmet Bey, bakin, bakin 
yuzde... 

MEHMET SANDIR (Mersin) - Neyi anyorsunuz, neyi anyorsunuz? 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYIN CELiK (Devamla) - Sunu anyoruz... 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Sayin Basbakan kendini Diyarbakir'da koruyabildi mi? Tas 

atilmasim onleyebildi mi? Yaki§maz! 
MiLLi EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Sayin Basbakan kendisini de koru

yabildi. Herkes... 
BA§KAN - Sayin Sandir... 
Sayin Bakanim... 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Sayin Basbakanin bulundugu yerde 

kimse tas atmamistir. Sayin Basbakan universitenin acih§ina gitmistir. 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Ne fark eder, devletin polisine tas atiyor, askerine tas ati-

yor, ne fark eder? 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Sayin Ba§bakammzm sizin ovmenize ihtiyaci yok. 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Sayin Sandir... 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Liizumsuz seyler bunlar, ne gerek var; anlastik, uzla§tik, af ci-

kartiyoruz. Neyi ovuyorsunuz? 
BASKAN - Saym Bakanim konusmamzi tamamlayiniz. 
Arkadaslar lutfen... 
Sayin Korkmaz... Sayin Sandir... 
Sayin Bakanim lutfen konusmamzi tamamlayiniz. 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Simdi, Degerli Milletvekilim, Sayin 

Grup Baskan Vekili sizin milletvekiliniz gelip de burada benim Ba§bakamma hak etmedigi bir eles-
tiriyi yonelttigi zaman... 

MEHMET SANDIR (Mersin) - Sayin Basbakanmiz "Sizi muhatap almiyorum." diyen degil mi? 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Ben bir hukumet mensubu olarak 

Basbakanimin burada olmadigi ortamda gerekli cevabi veririm. 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Sayin Bakan, konumuz bu mu? 
BASKAN - Sayin Bakanim, konusmamzi tamamlayiniz. 
Arkadaslar lutfen... 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Sayin Basbakan "Sizi muhatap almiyorum." diyen degil midir? 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYIN CELiK (Devamla) - Peki, Sayin Milletvekili "Yiizde 47 

oy aldimz." dedigi zaman konumuz o muydu Saym Sandir? 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Efendim, yani su: Sayin Basbakan degil mi "Muhatap almiyo

rum." diyen? 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Oyle sey olur mu? 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Bunu mu konusahm simdi? 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Hayir efendim, hayir. 
BASKAN - Sayin Bakanim konusmamzi tamamlayiniz lutfen. 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Bitiriyorum. 
Degerli arkadaslar, bircok milletvekili arkadasimiz da... 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Boyle bir sey yok ya! Uzlasmaya degmez bir grupsunuz ya! 

Neyi uzlasacagiz sizinle? 
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MUSTAFA ELITAS (Kayseri) - Lutfen... 
BASKAN - Lutfen... Saym Sandir, lutfen... 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Boyle sey mi olur ya! 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYIN CELIK (Devamla) - E, o sizin tercihinizdir Sayin San

dir, uzlasmazsaniz uzla§mayin. 
BASKAN - Sayin Bakanim, lutfen konu§mamzi tamamlayiniz. 
MiLLf EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Degerli arkadaslar... 
MUSTAFA ELITAS (Kayseri) - Sayin milletvekillerinin konusmalanna Sayin Bakan da cevap 

verecek. 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Degerli arkadaslar... 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Yani bu kadanna bile tahammiilunuz yok Sayin Bakan! 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Degerli arkadaslar... 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Bu kadar elestiriye bile tahammiilunuz yok! 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Kafa mi buluyorsunuz milletle? 
BASKAN - Arkadaslar, lutfen... Cahsmamizi tamamlayahm, lutfen... 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Hem uzla§tik diye tesekkur ediyorsunuz hem geri ddniip haka-

ret ediyorsunuz. Yok boyle bir sey! 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Hayir. Elestirme hakki sizin teke-

linizde degil ki ya! 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Efendim, ele?tiri meselesi degil. 
MiLLI EGITIM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Muhalefet elestirilmez diye bir sey 

yok ki arkadaslar. (AK PARTi siralanndan alkislar) Siz Hukumeti elestirirseniz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Alkisjayin arkadaslar, Meclisi istediginiz gibi kendiniz yone-

tin. Boyle bir sey yok! Ayip denen bir §ey var! 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Bu kadar katki arasinda bula bula bunu mu buldunuz? 
BASKAN - Sayin Bakanim, lutfen konusmanizi tamamlayiniz efendim, liitfen. 
Buyurun. 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Peki. 
Degerli arkadaslar, bircok milletvekili arkadasim da soyledi, burada ogrenci arkada§lanmiza da 

diisen bir gorev var. Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi... 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Ya, vazgecin bu islerden. 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Bakin, Tiirkiye Buyiik Millet Mec

lisi iradesiyle, Hiikiimetiyle, muhalefetiyle ogrencilere bir hak vermi§tir, bir firsat tanmn$tir. Bu fir-
sati iyi kullanmalari gerekmektedir. Bakin, daha once 160 bin kiisur ogrenci muracaat ettigi halde 
basan yiizde 48'de kalmistir ve hig miiracaat etmeyenler de olmustur. Dolayisiyla, butiin muracaat 
edecek olan, bu haktan yararlanacak olan ogrencilerimizin meseleyi siki tutmalan ve kendilerine ve
rilmis olan bu firsatin kiymetini bilmesi gerekiyor. Biz onlara da ozellikle bunu sdyliiyoruz. 

Sayin Serter de ifade etti. Bu, tabii ki universite ydnetimlerine, ogretim iiyelerimize, siiphesiz 
ki ogrenci isleri daire baskanhklanna, oralarda gahsan memurlara biiyiik bir gorev yiiklemektedir. On
lann elbette is kapasitesi artacaktir, ekstra mesai harcamalan gerekmektedir. Ama bizim sianmiz 
Sudur: Atatiirk'iin dedigi gibi "Egitimde feda edilecek tek fert bile yoktur." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
MiLLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Bitiriyorum Sayin Baskan. 
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Bu gocuklanmizin istikballeri igin, Turkiye'nin istikbali igin, onlann bu memlekette daha iyi 
tahsil yapmis, daha iyi ekonomik konuma sahip insanlar olabilmeleri igin ogretim iiyelerimizin ve 
universitelerimizin de bu fedakarhgi yapacagindan eminiz. Suphesiz ki sikintilar olabilir, fiziki alt
yapi sikintisi olabilir, teknolojik altyapida, laboratuvarda sikintilar olabilir. Ama kesinlikle universi
telerimizin bu problemlerin de ustesinden gelecegine inaniyorum. 

Degerli milletvekilleri, bir §eyi daha soyleyerek bitirmek istiyomm. Kredi Yurtlar Kummunun 
2003 yihndaki biitgesi, degerli arkada§lanm, 491 trilyon Tiirk lirasidir. 2008 butgesi ise 2 katrilyon 
30 trilyon Tiirk lirasidir. §imdi, burada meydana gelen artisi sizin takdirlerinize arz ediyomm. Bu 
genglik igin harcanmi§ olan bir paradir ve biz yuksekogretim gengligi igin higbir fedakarhktan ke
sinlikle kaginmiyoruz, bundan sonra da kaginmayacagiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafindan kapatildi) 
MEHMET §ANDIR (Mersin) - Tamam arkadas yahu! 
Sayin Baskan, boyle bir usul var mi? 
BA§KAN - Sayin Bakan, ben soziinuzii kesmek istemiyorum fakat 5'inci defadir uzatiyorum. 
Lutfen, istirham ediyomm tamamlayin konusmanizi. 
MILLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Devamla) - Bundan onceki YOK yonetiminin 

agikladigi rakami soyliiyorum: 2002 yihnda bir universite ogrencisine harcanan para 1.463 dolardir 
arkadasjar. 2007 yih sonu itibanyla soyluyorum, 4 bin kiisur dolann uzerine gikmistir. Bakin, Turk 
lirasi bazinda degil dolar bazinda soyluyorum. 

Her §ey siitliman degil, her §ey gul gulistan degil, birgok problemimiz var, universitelerimizin 
ve diger kurumlarimizin birgok problemi var ama universitelerimizin, gengligimizin ve kamu cali-
§anlanmizin ihtiyaglanyla memleketin imkanlanm ortustiirmek zomndayiz ve bu konuda da Huku
metimiz elinden geleni yapiyor. 

Ben, tekrar, katkisi igin butiin arkadasjanma tesekkiir ediyomm. 
Bu kanun tasansimn hayirh ugurlu olmasini diliyomm. (AK PARTi siralanndan alkislar) 
MEHMET SANDIR (Mersin) - Kabul etmiyoruz te§ekkiininu! 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Size ancak boyle bir tesekkur yakisirdi! 
BASKAN - Te?ekkiir ederim. 
Sahsi adina Aksaray Milletvekili ilknur inceoz. 
Buyurun Sayin inceoz. (AK PARTI siralanndan alkislar) 
iLKNUR iNCEOZ (Aksaray) - Sayin Basjcan, degerli milletvekilleri; 298 sira sayih Yiiksekog

retim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi'nin 3'iincu maddesi uzerine sahsim 
adina soz almis bulunuyomm. Bu vesileyle yiice heyetinizi saygiyla selamlarim. 

Degerli milletvekilleri, Sayin Bakammizin da biraz once arz ettigi iizere, 1983'ten itibaren ne
redeyse 11 defa af gikanlmis ve bu 12'nci aftir. iki yilda bir bu yiice Meclis af gikarmistir. 

Ben, buradan degerli ogrencilerimize, aftan yararlanacak ogrencilerimize sesleniyomm: Bir daha 
yiice Meclisin oniine af giindemi gelmemek iizere kendilerine ba§anlar diliyomm ve bu tasannin ha-
zirlanmasinda, basta Sayin Bakanimiz olmak iizere, emegi gegen herkese gok te§ekkiir ediyomm. 

Tasannin, yiice milletimize, aftan yararlanacak ogrencilere hayirh, ugurlu olmasini temenni edi
yor ve burada, bize tasannin mutabakatla gegmesinde katki veren tiim siyasi partilere tesekkur edi
yor, yiice heyetinizi bu vesileyle tekrar saygiyla selamhyorum. (AK PARTI siralanndan alkisjar) 

BASKAN - Te§ekkiir ederim. 
Som-cevap i§lemi gergekle§tirecegiz. 
Buyurun Sayin Tutuncu. 
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ENIS TUTUNCU (Tekirdag) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 
Ne yazik ki Sayin Bakanimiz konusmasinda yine benim soruma -sozumii, benim ismimi zikret-

tigi igin sdylemek durumundayim- yanit vermedi ama olsun, daha geni§ bir boyutta yamt alacagimi 
saniyorum. 

Tesekkur ediyorum kendisine. 
Efendim §6yle: "Gecmi§ donemlerde 11 kez yapildi bu ogrenci affi, 12'nciyi yapiyomz." dedik. 

Gecmi§ donemde §unu gozlemledik: Bu aflann toplum uzerine, egitim-ogretim sistemi uzerine nasil 
olumlu ya da oiumsuz etkileri oldugu hig dusunulmeden yapildi. Acaba, bu yasa tasansinda boyle bir 
bilimsel, ileriye doniik gah§ma yapildi mi? Yani, ogrenci affiyla ilgili duzenlemeler bilimsel bir de
geriendirme surecine ileriye donuk oturtuldu mu? Eger boyle bir §ey varsa Sayin Bakamn bizi bil-
gilendirmesini rica ediyorum. 

Tesekkur ederim Sayin Baskan. 
BASKAN - Te§ekkiir ederim Sayin Tutiincu. 
Sayin Altay. 
ENGIN ALTAY (Sinop) - Te§ekkiir ederim Sayin Balkan. 
Benim parlamenterlik hayatimda Meclis kiirsiisunde soyleyip de ispatlanamamis bir tane id-

diam olmaz. Benim kursiide sdylemek istedigim, iki gun once yasanan tablodan duydugum uzuntu-
den bahisle, Basbakanin 2005'te, gidip orada "demokratik goziim", "Buyuk devletler de hata yapar, 
ozur dilenebilir.", "diyalog", "yeni agihm" ifadelerini kullandigidir. 

Sayin Bakana aracihgmizla tekrar soruyorum: Ba§bakan 2005'te boyle ifadeler kullandi mi kul-
lanmadi mi? Bunu kullandiysa -ki kullandi- tarn bir giin sonra, 2005'te o sdzu soyledikten tarn bir 
giin sonra Ankara'da Milli Guvenlik Kurulu toplantisindan §dyle bir karar gikti mi gikmadi mi: "Bu
gune kadar nasil yapildiysa da bundan sonra da boyle devam edecektir." denildi mi denilmedi mi? 

Te§ekkur ediyorum. 
BASKAN - Te§ekkiir ederim. 
Sayin Isik... 
ALIM I§IK (Kutahya) - Tesekkur ederim Sayin Baskamm. 
Saym Bakamm, gundem af ve ogrenciler olunca bir konuyu daha dile getirmek istedim. 
Ogrenim sureleri boyunca herhangi bir nedenle disiplin cezasi almis olan ogrencilerin bu ceza

lannin yok edilmesine ya da kaldinlmasina yonelik bir sicil affi diisunuyor musunuz? Bu konudaki 
dusunceniz nedir? 

Te§ekkiir ederim. 
BA§KAN - Tesekkur ederim Saym Isik. 
Sayin Kaplan... 
HASIP KAPLAN (Sirnak) - Te§ekkur ediyorum Sayin Baskan. 
Sayin Bakan, bugiin bir onergeyle TSK ve polis akademileriyle ilgili bir genisjetme saglandi li

sans ogrencileri igin ancak askeri okullarda okuyup ba§anh insanlar son simfa geliyor "Ailenin, 
ikinci, iiguncu derecesinde, fisli birisi var." diye son dakikada okuldan kaydi siliniyor. Yani cezala-
nn kisiselligi prensibine aykiri olarak okuldan kaydi siliniyor. Diyelim, 12 Eylul oncesi bir dernek 
uyesi, sag sol onemli degil, ama bir kaydi gikiyor ve tarn da mezun olacagi zaman hem ilisjgi kesi-
liyor hem odenen borg geri ahmyor hem toplumda oyle bir zor dummda birakihyor ki o insanlar -ki, 
kendilerinden kaynaklanmayan bir nedenle- lekeli bir dummda birakihyor, sanki sug islemi§ gibi. 

Simdi, bu yonetmelik hala yuriirlukte. Bunun degistirilmesi igin bir gaba var mi? 
BASKAN - Sayin Bakamm, buyurun. 
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MILLI EGiTiM BAKANI HUSEYiN CELiK (Van) - Saym Baskan, degerli milletvekilleri; 
Sayin Tutuncu "Cikan aflann toplumda olumlu veya olumsuz etkileriyle ilgili yapilmis bir bilimsel 
cah§ma var midir?" seklinde bir soru sordu. 

Milli Egitim Bakanligi bu tiir cah§malan yaparken sadece kendi bunyesindeki uzmanlardan degil, 
iiniversitelerdeki akademisyenlerden de yararlanmaktadir. Butim bu analizler yapilarak bu tasanlar 
hazirlanmaktadir. Siiphesiz ki okuldan kaydi silinen, iiniversiteyle ilisjgi kesilen, §u veya bu sebepten 
dolayi kesilen ogrencilerin hayatinda travmatik etkiler olmaktadir. Her halukarda, §iiphesiz ki yapilan 
her isin bir olumlu, bir olumsuz tarafi vardir ama olumlu taraflar olumsuz taraflan eger bastinyorsa, 
daha galipse bunu insanlar ve kisiler lehine gercekle§tirmek durumundayiz hukuk devletinde. 

Sayin Altay'in 2005'te Sayin Basbakanin konu§masi ile ilgili sdyledikleriyle ilgili ikinci bir po-
lemige girmeyecegim. Sayin Ba§bakanin 2005'te Diyarbakir'da soyledikleri bellidir, butiin metin 
olarak bellidir. Sayin Ba§bakanin Basbakanhgi siiresince veya Parti Genel Baskanligi siiresince butim 
yapbklan konusmalar kamuoyunun giindemindedir. Eger bu anlamda bildiginiz bir celiski varsa bunu 
her platformda ifade etme hakkina sahipsiniz. 

Disiplin suclannin affedilmesiyle ilgili, yani universite ogrencisi iiniversiteden atilmami§ ama 
disiplin suglannin affiyla ilgili §u anda zaten bu kapsamda boyle bir sey yok, §u anda gundemde boyle 
bir mesele yok. Bu, sonra, uzerinde eger hakli bir zemine dayaniyorsa konu§ulabilecek bir meseledir. 

Askeri okullardan kaydi silinen dgrencilerle ilgili malumunuz harp okullan dahil olmak iizere, 
GATA dahil olmak iizere bu okullarla her ne sebeple olursa olsun ilisigi kesilenler de bu kapsama ahn-
misbr. Dolayisiyla ben meselenin bu anlamda cdzuldiigii kanaatindeyim ama "Nigin atilmistir?" me-
selesi siiphesiz ki sorgulanabilecek bir meseledir. Meslek hayatinda da askerler ihrag edilmektedir, 
YAS kararlanyla ihrag edilmektedir. Bunlar da bu toplumun giindeminde olan bir tartismadir. Mut
laka yargi denetimine tabi olmasi talep edilmektedir. Ben de sahsen bu talebe katihyorum. 

Arz ederim Saym Baskamm. 
BASKAN - Tesekkiir ediyorum Sayin Bakanim. 
Sayin milletvekilleri, 3'iincii maddeyi oylanniza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Kabul edilmistir. 
Tasannin tiimiinii oylanniza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasan kabul 

edilmis ve kanunlasmistir. 
Bu Kanun kapsamindan faydalanacak olan dgrencilerimize, onlann ailelerine ve universite ca-

miamiza bans, huzur ve hayirlar getirmesini diliyomm. 
Birle§ime on dakika ara veriyomm. 

Kapanma Saati: 19.05 
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DORDUNCU OTURUM 
Agilma Saati: 19.19 

BA§KAN: Baskan Vekili Nevzat PAKDIL 
KATIP UYELER: Murat OZKAN (Giresun), Yasar TUZUN (Bilecik) • 

BA$KAN - Saygideger milletvekilleri, Turkiye Buyuk Millet Meclisinin 9'uncu Birlesjminin 
Dordiincii Oturumunu aciyorum. 

Kanun tasari ve tekliflerini gorusmeye devam edecegiz. 
3'uncii sirada yer alan Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumriik Kanununda Degisiklik Yapilmasina 

Dair Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum ile Plan ve Butge Komisyonlan raporlanmn goriisme-
lerine baslayacagiz. 

3.- Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumruk Kanununda Degisiklik Yapdmasina Dair Kanun Tasa
nsi ve Avrupa Birligi Uyum ile Plan ve Biitge Komisyonlan Raporlari (1/605) (S. Sayisi: 275) (x) 

BASKAN - Komisyon? Yerinde. 
Hukumet? Yerinde. 
Komisyon Rapom 275 sira sayisiyla bastinlip dagitilmi§tir. 
Tasannin tumii uzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Gmbu adina Trabzon Milletvekili Akif Ham-

zacebi, Milliyetgi Hareket Partisi Gmbu adina Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, AK PARTI 
Gmbu adina Bursa Milletvekili Altan Karapa§aogiu, Demokratik Toplum Partisi Gmbu adina Simak 
Milletvekili Hasip Kaplan; §ahislan adina Kocaeli Milletvekili Cumali Durmu§ ve Konya Milletve
kili Hasan Angi'mn soz talepleri vardir. 

Ilk soz Cumhuriyet Halk Partisi Gmbu adina Trabzon Milletvekili Akif Hamzagebi'ye aittir. 
Sayin Hamzagebi, buyurun efendim. (CHP siralanndan alkislar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKIF HAMZACEBi (Trabzon) - Sayin Baskan, degerli mil

letvekilleri; tasannin tiinrii uzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gmbunun gorii§lerini agiklamak uzere 
soz aldim. Sozlerime basjarken sizleri saygiyla selamhyorum. 

Tasari, 3218 sayih Serbest Bolgeler Kanunu'nun bazi maddelerinde degisiklik yapilmasini du-
zenlemektedir. Yine serbest bolgelere yonelik olarak tasari Giimriik Kanunu'na da bir madde ilave-
sini ongdrmektedir. 

Hem tasanyla Serbest Bolgeler Kanunu'nda yapilmak istenen degisjkler hem de bu degisiklik
lere iliskin goriislerimizin daha iyi anlasilabilmesi amaciyla Serbest Bolgeler Kanunu uzerinde gok 
kisaca durmak istiyorum. 

3218 sayih Serbest Bolgeler Kanunu 1985 yihnda kabul edilmi§tir. Yani yakla§ik yirmi ug yil
dir yuriirlukte olan bir kanunda yapilacak olan degisikligi gorii§uyoruz. Ancak Turkiye'nin serbest 
bolgeler konusundaki ilk duzenlemesi 1985 yihnda kabul edilmi§ olan 3218 sayih Kanun degildir, 
tarihi gok eskidir. Cumhuriyetin ilk yillannda, 1927 yihnda yuriirluge girmi§ olan Serbest Mintika Ka
nunu Turkiye Cumhuriyeti'nin serbest bolge konusundaki ilk duzenlemesidir. O yillarda ekonomide 
tasarrufun hig olmayisi o donemin yoneticilerini kaynak aramaya itmi§ ve serbest bolgenin bir gozum 
olacagi diisiincesiyle 1927 yihnda boyle bir kanun kabul edilmi§tir. Ayni yd Turkiye Cumhuriyeti'nin 
sanayinin te§viki amaciyla Te§vik-i Sanayi Kanunu'nu da kabul ettigini hatirlayahm. O Kanun bu-
gunkii tesvik diizenlemeleriyle boy olgusebilecek olgiide ciddi, kapsamh diizenlemelere sahiptir. 

(x) 275 S. Saydi Basmayazi tutanaga eklidir. 
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Degerli milletvekilleri, Turkiye'nin 1927 yihndaki Serbest Bolge Kanununu kabuliinden sonraki 
ikinci duzenlemesi, 1946 yihnda ikinci Diinya Savasi'ndan sonra hah ve kilim ihracindaki potansiye-
limizi degerlendirmek amaciyla istanbul Emindnii'nde kurulmak istenen bir serbest bolgeyle ilgilidir. 

Yine uguncu duzenleme, 1953 yihnda kabul edilmi§ olan Serbest Bolgeler Kanunu'dur. 1953 yi
hndaki duzenleme 1985 yihna kadar yiiriirlukte kalmi§ ve 1985 yihnda sjmdi degisiklik yapilmasini 
gdru§tugiimuz 3218 sayih Kanun yiiriirliige girmistir. 

1985 yihna kadar uc yasa kabul edilmis olmakla birlikte, 1985 oncesinde ciddi bir serbest bolge 
uygulamasindan soz etmek mumkun degildir. Bu konudaki ilk ciddi uygulamalar 1985 yilindan sonra 
Turkiye'nin gundemine gelmistir. Yani Turkiye'deki ciddi serbest bolge uygulamasinin baslangicini 
1985 yih olarak almak yanhis olmaz. Bugiin geldigimiz noktada Turkiye'de yirmi tane serbest bolge 
faaliyettedir. 

Serbest bolgelerin 1985 yihnda 3218 sayih Yasa'yla kurulmasi planlanirken su anlayi§ hakimdi, 
su gerekcelerle serbest bolgeler kurulmustu: 

Birinci amag, ihracat igin yatinm ve uretimi artirmaktir. Yine ekonomide kaynaklann kit olmasi 
nedeniyle buraya ozellikle yabanci sermayenin gelmesi amaclanmis ve burada yapilacak yatinm ve 
uretim faaliyetiyle Turkiye ihracat yapacak ve boylece ekonomimizin potansiyeli artacakti. Birinci 
amag yatinm ve uretimi artirmak ama ihracat igin. 

Yine Kanun'un l'inci maddesinde sayilan ikinci amag, yabanci sermaye ve teknoloji girisini 
hizlandirmaktir. Bu da bu Kanun'un ikinci amacidir. 

Ekonominin girdi ihtiyacini ucuz ve duzenli bir sekilde temin etmek serbest bolgelerin Tiirki
ye'de faaliyete gegirilmesinin uguncu amacidir. Serbest bolgeler ayni zamanda bir depolama i§levi 
gdren yerlerdir. Bir yanda gumruk vergisine tabi birgok urunu, birgok girdiyi ithal etmek isjetmele-
rin uzerinde yiik olu§turabilir. O nedenle, serbest bolgeye vergisiz olarak ithal edip orada depolayip 
igeride ekonominin ihtiyacina gore bu girdiyi igeriye ithal etmek daha mantikhdir. Dolayisiyla bir 
depo vazifesi gdren bir yerdir serbest bolgeler aym zamanda. 

Dordiincii amag da dis ticaret ve finansman imkanlarindan daha gok yararlanmaktir. 
Bu dort amagla serbest bolgeler olu§turulmu§tur ve bunun igin 3218 sayih Kanun gok ciddi tes

vikler vermi§tir. Bu tesvikler vergi te§vikleridir degerli arkadasjar. Serbest bolgeler, zaten mahiyeti 
itibanyla bir ulkenin siyasi sinirlan iginde olmakla birlikte, vergi, gumriik ve kambiyo muameleleri 
yonunden gumriik bolgesi di§inda sayilan yerlerdir. Bu mevzuat, vergi, gumruk ve kambiyo mevzuati 
kismen veya tamamen serbest bolgelerde uygulanmaz. 

Getirilen vergi te§vikleri neydi: Bu bolgelerde yapilan faaliyetlerden elde edilen kazang gelir 
ve kurumlar vergisine tabi degildir. Yine, bu kazancin Turkiye'nin diger bdlgelerine getirilmesi ha
linde kisisel gelir vergisine tabi olmasi soz konusu degildir. Bu bolgelerde istihdam edilen personele 
yapilan iicret odemeleri gelir vergisine tabi degildir. Bu bolgelerde diizenlenen kagitlar damga ver
gisine tabi degildir ve bu bdlgelere yapilan teslimler katma deger vergisine tabi degildir. 

Bunlar son derece ciddi tesviklerdir. Gergekten onemli bir te§vik vermi§tir 1985 yihnda yiiriir
liige giren kanun. 

Yalniz, serbest bolgelerin bu te§viklere ragmen amacina ulastigini soylemek mumkun miidiir, bu 
yonden bir degerlendirme yapabilir miyiz diye baktigimizda rakamlar serbest bolgelerin amacina 
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ulastigini gostermiyor. 2007 yih sonu itibanyla rakamlan verecegim size: 2007 yih sonu itibanyla 
bu bolgelerin toplam ticaret hacmi 24,5 milyar dolardir. Bu bolgelerden yurt disina yapilan ihraca-
tin toplami ise 5,3 milyar dolardir. Kalan kisim yurt disindan bdlgelere, bolgelerden yurt igine veya 
yurt iginden bdlgelere yapilan ticaretin toplamim olusturmaktadir. Yani 24,5 milyar dolarlik toplam 
ticaret hacminin sadece yiizde 22'si, Turkiye'nin ihracat rakamim olusturmaktadir. 2007 yih ihraca
tinin 107 milyar dolar oldugunu diisiiniirsek, toplam ihracatimizin yiizde 4,9'u, 5'e yakin kismi ser
best bolgelerden yapilan ihracattan olusmaktadir. Tablo bu. 

Bu rakam -2007 yihnda serbest bolgelerdeki toplam ticaretin yiizde 22'si ihracattan olusmakta
dir dedim- 2002 yihnda neydi diye bakarsak, 2002 yihndaki rakam da yuzde 20'dir. Yani 2002'den 
2007'ye kadar yuzde 20-22 arahginda seyreden bir ihracat orani soz konusudur. 

Bu bdlgelere ne kadar yabanci yatinmci cekmisiz, sayisal agidan bakarsak: 31 Arahk 2008 iti
banyla burada toplam 3.680 yatinmci vardir, bunun sadece 639'u, yani yiizde 17,4'ii yabanci yati-
rimcidir. Daha gok bizim yerli miitesebbislerimiz buraya ilgi gostermistir. Zaten toplam rakama 
baktigimizda, toplam ticaret hacmine baktigimizda da bu rakamlar bunu dogrulamaktadir. 

Serbest bolgelerde istihdam edilen personel sayisma baktigimizda 2002 yihnda 34 bin olan sa-
yimn, 2004 yihnda 38 bine giktigini gdriiyoruz ki 2004 tesviklerin simrlandigi yildir. 2007 yih is
tihdam rakami 50 bindir, bu yil sonu itibanyla belki 55-56 bini bulacak bir istihdam rakami soz 
konusudur. 2004 yihnda tesviklerin kisitlanmis olmasina ragmen 2004'ten itibaren istihdam rakam-
larinm arttigim soylemeliyim, ancak su konuda yanhs bir anlasilma olmasin: istihdama iliskin vergi 
tesviki, 31 Arahk 2008'e kadar devam etmektedir. Yani bu tasari eger yasalasmaz ise istihdama ilis
kin gelir vergisi tesviki bu yil sonunda sona ermektedir. 

20 serbest bolge faaliyettedir demistim. 20 serbest bolgeyi, 24,5 milyar dolarlik toplam ticaret 
hacmi igindeki payi agisindan degerlendirdigimizde, bazi bolgelerin payinin son derece yuksek ol
dugunu gdriiyoruz, bazilannin son derece diisiik oldugunu gdriiyoruz. Ornegin sadece Ege Serbest 
Bolgesinin toplam igindeki payi yiizde 26,6'dir. Bursa ve Mersin'i de ilave ettigimizde, 3 serbest 
bolgenin toplam ticaret hacmi igindeki payi yiizde 54,4'tiir. Kocaeli ve Istanbul Deri Serbest Bolge-
sini ilave ettigimizde, toplamm yiizde 70'i 5 serbest bdlgeden gelmektedir diyebiliriz. Yani kagit 
uzerinde 20 tane serbest bolge var ama bunlann gok onemli bir kismimn ekonomiye, ihracatimiza gok 
ciddi bir katkisi yok, hatta belki bir kismimn hig yok diyebiliriz veya gok az, olmayacak diizeylerde 
oldugunu sdyleyebiliriz. 

Toplam ticaret hacminin sadece yiizde 22'sinin ihracat olmasi nedeniyle bu bolgedeki vergi tes-
vikleri tartisma konusu olmustur. Yani ayni faaliyeti Tiirkiye'de yiiriiten bir miikellef her tiirlii ver-
giyi oderken, serbest bolgede faaliyet gosterip uretim yapan veya ticaret yapan ama bunun iiriinlerini 
de Tiirkiye'ye satan, yani ihrag etmeyen bir miikellefin orada vergi ddememesi vergi adaleti agisin
dan kabul edilebilir degildir. Amag ihracati artirmakti, yatinm ve istihdami artirmakti, bu tesvikler 
bu i$e yaramiyorsa bunlan gozden gegirmek gerekir. 

Maliye Bakanligi bunun gahsmasini 2000'li yillarda yapmistir. Buna iliskin yasal duzenleme 
2004 yihnda bu Parlamento tarafindan, bir onceki donem, 22'nci Donem Parlamentosu tarafindan 
kabul edilmistir ve vergi tesvikleri kisitlanmi$tir. Kisitlama derken, ashnda daimi olarak bu vergi 
tesviklerinin yiiriirliikten kaldinlmasi ongdriilmiis ancak gegici olarak, belli tarihlere kadar bazi vergi 
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tesviklerinin devam etmesi 6ng6rulmu§tiir. Bunlardan en onemlisi -digerleri uzerinde 90k fazla dur-
mayacagim- istihdama iliskin vergi tesvikidir. istihdama iliskin vergi te§viki 31 Aralik 2008 tari
hinde sona ermektedir. Bu tasannin ana amaci, istihdama iliskin olarak, sona eren vergi tesvikinin 
suresinin belli §artlarla uzatilmasim saglamaktir. Bu dusjinceyi prensip olarak olumlu buldugumuzu 
ifade etmeliyim. Uretimi tesvik eden ve buna yonelik olarak bu te§viklerin suresini uzatmayi amag-
layan duzenlemeyi prensip olarak olumlu buluyoruz ancak maddenin igerigine baktigimizda bunun 
yeterli olmadigim goriiyoruz. Madde soyle bir duzenleme yapiyor: Bir kere -nihai tarih- Avrupa Bir
ligine tarn uyeligimizin gercekle§ecegi yila iliskin beyannamenin verilecegi tarihe kadar vergi te§viki 
siirecektir, 0 tarihte her §artta sona erecektir, simrimiz o. Tabii ki sjrketin faaliyet suresi neyse onunla 
sinirh olan birtakim te§vikler de var. Bu tarihe kadar -onu gecmemek uzere- serbest bolgede uretim 
faaliyetinde bulunan miikelleflerin bu uretim sonucu ortaya gikan urunlerin FOB degerinin en az 
yuzde 85'ini olusturan kismim yurt disjna ihrag etmeleri halinde istihdama iliskin vergi te§viki devam 
edecektir. 

Degerli arkadasjar, yiizde 85 orani tasannin hazirlandigi donemde belki o kadar onemli degildi 
-o zaman da onemliydi ashnda, Plan ve Butge Komisyonundaki goriismeler sirasinda bu yuzde 85'lik 
oramn agir oldugunu ifade etmistim- §imdi kuresel bir kriz yasiyoruz, bu kriz Tiirkiye'yi de etkili-
yor. Dunya ticaret hacmi daralacak, bizim ihracatimiz bundan etkilenecek. Yuzde 85'lik bir orani 
ihracatgi, uretici uzerinde bir baski unsuru olarak tutmayahm, bir Demoklesin kihci olarak durma-
sin. Bu orani indirmeyi oneriyoruz, bu oran yuzde 50'ye inebilir degerli arkadaslar, buna iliskin oner
gemiz gelecektir. Kiiresel krizde yuzde 85'lik oran olaganiistii yuksek bir orandir. 

Ikincisi, hizmet ihraci bu kapsamda yoktur degerli arkadaslar, sadece mal ihraci vardir. Burada, 
uretilen ve ihrag edilen mallara iliskin bir istisna vardir. Bu bolgede Turkiye'nin diger bolgelerinde 
uretilen mallara talep yaratan ihracat organizasyonlan vardir, hizmet organizasyonlan vardir. Bun
lar sonugta Turkiye'nin ihracatmi artirmaya ydneliktir. Bu ihracati da mutlaka kapsama almahyiz 
diye du§iinuyorum. Hizmet ihracinda oram yuzde 85 olarak muhafaza edebiliriz, mal ihracinda dner-
digimiz yuzde 50'lik oran sart degil. Bunu maddenin amacina ulasabilmesi agisindan gerekli gor-
dugumu ifade etmeliyim. Aksi takdirde, yiizde 85'lik oran ve hizmet ihracmin kapsam disinda olmasi 
bu kuresel kriz ortaminda bizim ihracatimizi vuracaktir. "5,3 milyar dolarlik bir ihracatimiz var." 
dedik. Ben bu rakami kugiimseme amaciyla soylemedim. Toplam ihracatimizin yuzde 4,9'u ama so
nugta 5,3 milyar dolardir. Bu ihracatin Turkiye igin onemsiz oldugunu hig kimse herhalde soyleme-
yecektir. Bu son derece onemli. 

Tasannin bir iki duzenlemesi daha var, onlara iliskin de sizlere gok kisaca bilgi vermek istiyo
rum. Bu iki duzenlemeye iliskin de iyilestirici onergelerimizi Baskanhk Divanina verdik. Bunlardan 
bir tanesi tasannin 3'uncu maddesiyle ilgili. Tasannin 3'uncii maddesinde, serbest bolgelerde bulu
nan hazineye ait arsa, arazi ve binalann yatirimcilara kirk dokuz yila kadar kiralanabilecegi veya ir
tifak hakki tesis edilebilecegi sdyleniyor. Gergekte bu maddeye ihtiyag oldugu kanaatinde degilim 
gunkii 2886 sayih Devlet Ihale Kanunu bu isjerin pazarhk usuluyle ilgilisine, yani rekabete gikma-
dan ilgilisine kiraya verilmesini veya irtifak hakki tesis edilmesini imkan dahiline sokmustar. Bakin, 
Avrupa Birligi Uyum Komisyonunun raporunu okuyun, Avrupa Birligi Genel Sekreterliginin ora
daki itirazlanni okuyun. "2886 sayih Devlet ihale Kanunu'na tabi degildir." diyen tasan maddesiyle 
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de Avrupa Birligine uyum konusunda problem yaratiyoruz. Her seneki ilerleme raporlanna simdi bu 
girecek, gereksiz bir istisna hukmii. Bu bir ydnetmelikle duzenlenebilir. 2886 sayih Devlet ihale Ka
nunu'nun 51 'inci maddesinin (g) bendi bu islerin pazarhk usuliiyle yapilmasina izin verir, buna gerek 
yok ama "mutlaka yazacagiz" diyorsaniz bari dogru yazahm. Madde kotii yazilmi§tir. Bir kere, ki-
ralamada kirk dokuz yila izin veriyor ama irtifak hakkinda dikkat ederseniz siire yoktur. Asil yapil
masi gereken, kirk dokuz yila kadar irtifak hakki tesisini burada imkan dahiline sokmaktir. "Efendim, 
genel hiikiimler buna izin veriyor." denilebilir ama Maliyenin uygulamasi yirmi dokuz yila kadar ir
tifak hakkidir. Bilemiyorum, yirmi dokuz yilhk siire ile mi yetinmek istiyor bunu kaleme alan arka
daslanmiz? Dogru yazima iliskin bir onergeyi yine Baskanlik Divanina verdik. 

Yine bu yazim tarzi, yat iiretimiyle mesgul Antalya'daki serbest bolgemizin faaliyetinde sorun 
yaratacak nitelikte. Antalya'daki serbest bolgede yat da iiretiliyor. Bakin, ama madde diyor ki: "Dev
letin ozel miilkiyetindeki arsa, arazi ve binalar kiraya verilebilir." Kiyilar, yani yat uretiminin ger-
ceklestigi o kiyi devletin hiikiim ve tasarrufu altindaki yerlerdendir, ozel mulkiyette olan yerler 
degildir. Bu yazim tarziyla kanun koyucu onlan harig tutmus olur. Belki bu madde hi? olmasaydi 
genel hiikumlerden hareketle boyle bir yorumu yapip kiyilara iliskin bir goziim bulabilirdik ama ma-
demki kanun koyucu sadece devletin ozel miilkiyetindeki yerlerin kiralanmasina izin vermektedir, o 
halde devletin hiikiim ve tasarrufu altindaki yerler dedigimiz kiyilarda izin vermiyor demektir. Dogru 
yazim, bu yerlere iliskin de irtifak hakki degil, kiralama degil, kullanma izninin de imkan dahiline 
sokulmasidir. Aksi takdirde, bugiin, yat uretimi sekteye ugrayacaktir. Turkiye tersanecilikte, yat ure
timinde gok biiyiik potansiyele sahip bir ulkedir, diinya 4'unciisudiir, diinya 3'uncusu, 2'ncisi olma
masi igin higbir neden yoktur. Ama su basit duzenlemede bile biz Antalya'daki yat uretiminin oniine 
engel koyarsak tasari amacina ulasmis olmaz. 

Degerli milletvekilleri, tasanya olumlu bakiyoruz. Ancak, sdziinii ettigim birkag noktadaki ek-
sikligin giderilmesi halinde tasari amacina uygun olacaktir. Sdzlerimi burada bitiriyorum, hepinizi 
saygiyla selamhyorum. (Alkislar) 

BASKAN - Tesekkiir ediyorum Sayin Hamzagebi. 
Ikinci konusmaci, Milliyetgi Hareket Partisi Grubu adina Denizli Milletvekili Emin Haluk 

Ayhan. 
Sayin Ayhan, buyurun efendim. (MHP siralanndan alkislar) 
MHP GRUBU ADINA EMiN HALUK AYHAN (Denizli) - Saym Baskan, muhterem millet

vekilleri; goriisulmekte olan 275 sira sayih Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumruk Kanununda Degi
siklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi hakkmda MHP Grubunun goriislerini arz etmek igin soz 
almis bulunuyorum. Bu vesileyle sahsim ve grubum adina yuce Meclisi saygiyla selamhyorum. 

Muhterem milletvekilleri, serbest bolgelerin evrensel olarak benimsenmis tek bir tarifi bulun
mamaktadir. Serbest bolge tarifleri farkh da olsa serbest bolgelerin uluslararasi ticarette hizla geli
sen ve degisen bir uygulama oldugu rahathkla ifade edilebilir. Gunumuzde serbest bolgeler hizla 
lojistik parklanna, endiistri bdlgelerine ddniismekte ve artan uluslararasi rekabette yabanci sermaye 
yatinmlan igin tercih edilen merkezler olarak yeniden onem kazanmaya baslamislardir. Bunun temel 
nedenlerinden biri, serbest bolgelerin uluslararasi yatinmlara agik olmasi ve ulkelerin yabanci serma-
yeyi gekebilmek igin uygulamalanni seffaflik gergevesinde profesyonel ydnetimlerle siirdiirmeleridir. 
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Serbest bolgeler, ulke geneline gore sagladigi esnekliklere karsjn en siki korunan ve kayit altinda 
tutulan yerlerdir. Buna karsjn temel kurulus amaci yatinmciyi gekmek oldugundan serbest bolge
lerde burokratik isjemler agisindan kolayla§tinlmi§ bir sistemle gahsdmasi, serbest bolgelerin basa
nsi agisindan onemli bir unsurdur. 

Ulkemizdeki serbest bolgeleri degerlendirmek igin oncelikle serbest bolgeler tarihine kisaca 
bakmak gerekmektedir. Cumhuriyetin kurulus yillannda asil hedeflenen, ozel sektoriin desteklen
mesi, yerli bir sermaye kapasitesi yaratmakti. Bu yonde bir adim atilmis ve serbest bolgelerle ilgili 
olarak yururluge giren ilk yasa 1927 yihnda gikanlan 1132 sayih Serbest Mintika Kanunu olmu§tur. 

Ekonomimizde uluslararasi ortamdan da kaynaklanan sorunlar nedeniyle ba?anya ula§amayan 
bu denemenin ardindan 1946 yihnda gikanlan 4893 sayih §ark Hah ve Kilimleriyle Benzerleri ve 
Hayvan Postlan igin Kurulacak Serbest Yer Hakkinda Kanun, 1953 yihnda 6209 sayih Serbest Bolge 
Kanunu ile denemeler devam ettirilmistir. 

Ancak serbest bolgelerin kurulmasiyla ilgili en onemli gelisme 24 Ocak 1980 kararlannm uy-
gulanmasiyla baslamistir. Ekonomide disa agilma ve liberalle§menin hedeflendigi bu donemde uzun 
siire ara verilen serbest bolge kurma gah§malanna tekrar ba§lanmi§ ve 15 Haziran 1985 tarihinde 
3218 sayih Serbest Bolgeler Kanunu yururluge girmi§tir. 

3218 sayih Serbest Bolgeler Kanunu yuriirliige girdigi donemin §artlannm da otesinde liberal 
duzenlemeler getirmistir. Kanun'un 6'nci maddesine gore serbest bolgeler gumriik hatti disjnda sa-
yilmi§, bolgelerde vergi, resim, harg gumriik ve kambiyo miikelleflerine dair mevzuat hukumlerinin 
uygulanmayacagi ve Turkiye'deki tarn ve dar mukellef gergek ve tiizel kisjlerinin serbest bolgedeki 
faaliyetleri dolayisiyla elde ettikleri kazang ve iratlann Turkiye'ye getirildiginin kambiyo mevzua
tina gore tevsiki halinde de gelir ve kurumlar vergilerinden muaf olacagi hukme baglanmistir. Bu 
kilit maddeyle hem serbest bolgelerdeki mali tesvikler duzenlenmis hem de serbest bolgelerin etkin 
isleyisi igin onemli bir unsur olan burokratik isjemlerde basitlesjirme geregi temin edilmistir. 

3218 sayih Kanun'un sagladigi yasal gergeve serbest bolgelerin bir dis ticaret politikasi olarak 
benimsenmesini saglamistir. 3218 sayih Kanun devlet ve ozel sektor is birliginin en verimli ornek-
lerinden birisi olmu§tur. Kamunun altyapi yatinmlanni gergekle§tirdigi, arazisi hazineye ait, isletil-
melerinin ise ozel sektore birakildigi Antalya ve Mersin Serbest Bolgelerinin ardindan altyapi 
yatinmlannin da ozel sektor tarafindan yapildigi bir modele gegilmi§tir. Bugiin ise 20 serbest bol
geden 9'unun arazisi ozel sektore aittir. 

Serbest bolgelerimizin tumuniin ba§anh oldugunu sdylemek dogru olmayacaktir ama bu ser
best bolge modelinden degil, hem serbest bolge yerlerinin politik baskilarla segiminden hem de iil-
kemizde ya§anan siyasi ve ekonomik gelismelerin etkisinden kaynaklanmaktadir. Az once de 
degindigim gibi, yatinmcilan gekmek igin seffaf politikalar, basitle§tirilmi§ burokratik i§lemler buyiik 
onem ta§imaktadir. Bunun yaninda serbest bolgenin stratejik bir konuma sahip olmasi, ulusal dis ti
caret politikalanmn ve bolgesel kalkinma stratejilerinin serbest bolge konseptini desteklemesi ba
sari igin vazgegilmezdir. 

Maalesef ulkemizde serbest bolgelerin tarn olarak desteklendigini sdylemek gugtiir. ilk serbest 
bolgenin kumlu§unda ya§anan heyecan yerini bazi kurumlann §upheci yakla§imlanna birakmis, miin-
ferit olaylar genele yansitilmi§tir. Serbest Bolgeler Kanunu'nda degisiklik yapilmasi konusundaki 
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disandan girisimier yatinmcilann giivenini sarsmis ve nihayetinde 5084 sayih Yatinmlann ve istih
damin Tesviki ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun'un yuriirluge giri§iyle ser
best bolgeler kurulus amacindan uzaklasmistir. 5084 sayih Kanun'la serbest bolge kullamcilannm 
vergi miikellefi olmasi ve Kanun'un yuriirluge girdigi 6 Subat 2004 tarihinden sonra uretim konusu 
disinda ruhsat alan firmalan vergi istisnalanndan mahrum birakmasi hem basvurularda azalmaya 
hem de kullanicilan suresi dolan faaliyetlerin ruhsatlanm yenilememeye itmistir. 

Bunun yaninda Kanun'un sagladigi tesviklerle bu illerde ve bu illere yakin merkezlerde bulu
nan serbest bolgelerin avantajlanm kaybetmesine yol acmistir. Her yil ortalama yiizde 15 diizeyinde 
artis olan faaliyet ruhsat sayisi 2004 yihna kiyasla yiizde 9 azalis kaydetmistir. Ulkemiz ekonomi-
sindeki canlanmamn da etkisiyle yilhk yiizde 49'a varan ticaret hacmi artislan ise 2005 yihnda yuzde 
5,6'ya, 2006'da da yiizde 2'ye kadar gerilemistir. Tiim bu gelismelere karsin serbest bolgelerimiz, 
artan uluslararasi rekabete karsi ulkemizin sahip oldugu en onemli lojistik merkezler olarak onem-
lerini surdurmiislerdir. 2007 yihnda 24,5 milyar dolarlik bir ticaret hacmi yaratan serbest bolgeleri
miz, 1988-2007 yillan arasinda toplam 174 milyar dolarlik bir ticaret hacmi olusturmustur. 
Uluslararasi duzenlemeler ve yiikumliiluklerimizin yeni politikalann uygulanmasinda simrlamalar ge
tirdigi bir donemde serbest bolgelerin, rekabet guciinii, teknolojik ilerlemeyi ve yabanci sermaye gi-
risini artirmak amaciyla etkin olarak kullamlabilecegi unutulmadan desteklenmesi gerekmektedir. 

Sayin Baskan, sayin milletvekilleri; serbest bolgeler, gelismekte olan ulkelerde ihracatin artinl
masi, yabanci sermayenin ozendirilmesi, teknoloji transferi ve istihdam yaratmak amaciyla kulla
nilmaktadir. Gelismekte olan ulkeler igin serbest bolgeler bu sayilan amaglar dogrultusunda genel 
ekonominin tamamlayici birer unsuru olarak yer almaktadir. Ulkemizde ise 1987 yihnda baslayan ser
best bolge politikasi sonucunda, istihdam, yabanci yatinm ve ihracat konulannda ulkemize katki 
saglamaya devam etmektedir. Ancak, 2004 yihna kadar belli bir ivmeyle gahsan bu bolgeler, AKP 
Hiikumetinin gikardigi 6 Subat 2004 tarihinde yururliige giren 5084 sayih Yasa'yla en onemli vasif-
lanm yitirmis ve maalesef biiyiik darbe almistir. 

Soz konusu Yasa, serbest bolgelerde faaliyet gosteren uretici ve ahm satim ruhsati sahibi tiim fir-
malann daha once Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti tarafindan kendilerine vadedilen ve ruhsat veril-
mesiyle tiim yatinm planlanni Turkiye Cumhuriyeti yasalanna inanarak yapip uretim ve ahm satim 
ruhsat faaliyetlerini planladiklan yonde gergeklestirdikleri sirada bir siirprizle bu firmalann oniine ko-
nulmu§tur. Neden konulmustur? Ciinkii Hukumet, AB'ye verdigi sdzleri yerine getirirken gozii kendi 
topraklanna yatinm yapanlan gdimemistir, verdigi sdzleri sonug analizlerini sorgulamadan yerine ge-
tirmenin telasi igine dusmustiir. Tabii ki sonuglar kendilerinin ongormedikleri safhalara gelmistir. 

Simdi ayni Hukumet, bu tasanyla 2004 yihnda kendi koydugu hukiimlerin tersine bu tesvik un-
surlarmi geri getirmektedir. Dolayisiyla, simdi sormak istiyorum: 2004 yihnda gikanlan 5084 sayih 
Yasa'yla kaldirdiginiz tesvikieri o zaman niye kaldirdiniz, simdi niye getiriyorsunuz? O zaman AB 
zorlamasiyla dikte ettirilen ve birgok firmayi zora sokan bu durumun farkma varmaniz niye bu kadar 
zaman almistir? 

Yine bu tasannm dikkat geken bir baska noktasina da vurgu yapmakta fayda vardir. Bu yasa ta-
sansinda "Bazi islemler, 2886 sayih Devlet ihale Kanunu hukiimlerine tabi degildir." hiikmii yer al
maktadir. Kanunun gerekgesinde ise "2886 sayih Devlet ihale Kanununun bu tiir islemlerde 
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uygulanmayacaginin aynca belirtilmesiyle kansikhgin onlenmesi amaglanmistir." denilmektedir. 
Devlet ihale Kanunu'ndan Hukumet niye korkmaktadir? 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin degerli iiyeleri, §imdi burada tasari ile amaclanmakta olan ser
best bolgelerin ihracata yonelik yatinm ve uretimini tesvik etmek, dogrudan yabanci yatinmlan ve 
teknoloji girisini hizlandirmak, i§letmeleri ihracata yonlendirmek ve uluslararasi ticareti gelistirmek 
degil midir? Peki, kanun tasansinm arasina "2886 sayih Devlet ihale Kanunu hukiimlerine tabi ol-
mama" hiikmii niye siki§tinlmistir? Burada aradan kacinlmak istenen nedir? 2886 sayih Devlet ihale 
Kanunu nigin sizi bu kadar rahatsiz etmektedir ki serbest bolgelerde uygulanmasi bu kanun tasansi 
ile men edilmektedir? 

Serbest bolgeler hakkinda son yillarda basina yansiyan birgok olay kamuoyu vicdamnda soru isa-
retleri yaratmaktadir. Sunu onemle belirtmek gerekir ki, Tiirk halkinin vergileriyle kurulan bu eko
nomik yapilar Turkiye ekonomisinin temel ta§larindan olup ihracat, yatinm ve uretim konulannda 
vazifelerini yerine getirmekle yukiimludiir. Ancak bu sekilde katma deger yaratip istihdama katki 
saglayan halkimizin guvenine mazhar olabilir. Aksi takdirde bazi faaliyetleri odak haline gelirse su gok 
iyi bilinmelidir ki Milliyetgi Hareket Partisi olarak biz bu konunun sonuna kadar takipgisi oluruz. 

Serbest Bolgeler Kanunu ile Giimruk Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi 
hakkinda belirtilmesi gereken bir diger husus, serbest bolgeler teskilati ile gumriik teskilati arasinda 
bu Hiikumetin icraatlanyla ortaya gikan bir ayrismadir. Bu iki kurum bu devletin ayni benliginin par
galan degil midir? Bu iki kurum Anayasa'mizin altinda giivenceye ahnmis ve Tiirkiye ekonomisini 
ydneten ve di§ ticaretini sekillendiren bir biitiinun pargalan degil midir? Hatta son zamana kadar 
ayni bakana bagh olarak faaliyet gosteren bu te§kilatlar niye bu kadar keskin gizgilerle serbest bol
geler konusunda birbirinden aynlmisjardir? 

Bu tasanda 4458 sayih Gumruk Kanunu'na gegici madde eklendigi ifade edilerek, gegici madde 
7'de "Bu Kanunun 152 nci, birinci fikrasinin (a) bendi harig olmak iizere 157 nci, 158 inci ve 185 
inci maddelerinin 3218 sayih Serbest Bolgeler Kanununa aykin olan hukumleri Avrupa Birligine 
tam iiyeligin gergekle§tigi tarihe kadar uygulanmaz." hukmii yer almaktadir. Simdi, buradaki bece-
riksizlik ve amatorlugiin bedelini, serbest bolgelerde faaliyet gosteren binlerce firmaya mi, istihdam 
edilen binlerce ki§iye mi yoksa bize inanarak serbest bdlgelerimize gelen yabanci firmaya mi kes-
memiz lazim veya diger yerli firmalara mi kesmek lazim? 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin degerli uyeleri, serbest bolgeler Turkiye'de ihracat igin yati
nm ve iiretimi artirmak, yabanci sermaye ve teknoloji giri§ini hizlandirmak, ekonominin girdi ihti
yacini ucuz ve duzenli bir bigimde saglamak iizere yirmi ayn bolgede faaliyet gosteren, gevresiyle 
birlikte 200 binin uzerinde kisinin ekmek yedigi isletmelerdir. Bu bolgeler ulkemiz ekonomisinin 
onemli yapi taslandir. Bu sebeple dogru planlama, gergek vizyon ve profesyonel bir anlayisla serbest 
bdlgelerimizin problemlerini gozmeye yardimci olmamiz gerekir. Ancak, bu bolgelerde kamuoyu 
vicdanini yaralayacak olaylann meydana gelmesinden ote, boyle bir alginm ortaya gikmasina bile 
meydan verilmemesi gerekmektedir. 

Sayin Baskan, degerli milletvekilleri; merak ediyorum, Denizli'ye serbest bolge kuruldu. Buyiik 
iimitlerle ilimiz sevindi, ilimizin vatandaslan sevindi, iimit baglandi. 5084 sayih Tesvik Kanunu gikti, 
10 kilometre obiir taraf da o kadar tesvikten yararlandi ki, Denizli'deki serbest bolge daha ye§erme-
den kurudu. Denizli'yi o kadar gok bakan ziyaret ediyor ki, birakin bu serbest bolgenin dolmasim, 
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serbest bolgede faaliyet gosteren sjrketlerin artmasini, Denizli'ye her bakan ziyaretinin arkasindan 
binlerce isci maalesef isini kaybetmeye basladi. 

BASKAN - Sayin Ayhan, gahsma siiremizin bitmesine iki dakika kaldi. Eger o siire igerisinde 
bitmeyecekse, sizin konusmanizin bitimine kadar bir uzatma alayim. 

EMIN HALUK AYHAN (Devamla) - Biter Sayin Baskan. 
BA§KAN - Konu§macimn konusmasinin tamamlanmasina kadar gahsma suremizin uzatilma-

sim oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Buyurun. 
EMIN HALUK AYHAN (Devamla) - Tesekkur ederim Sayin Baskan. 
Denizlili is adamlari bu bo§ serbest bolge dururken Afyon ilindeki tesvik nedeniyle Afyon'a ya

tinm yapmak igin Afyonlu milletvekilleri, bakan arkadaslar ve Afyon'daki kamu gorevlilerinin pe-
sjnde dolamr oldu. 

Bakin, Plan Biitge Alt Komisyonunda Giimriik Kanunu'nda degisiklikleri gorusmeye ba§ladik. 
Hatta bugiin bitti. Dis ticareti ilgilendiren o kadar husus var ki. Goriismekte oldugunuz bu tasanda 
ise Gumriik Kanunu'nda degisiklikler var. Birbirini ne kadar etkiledigini diger kurum ve kurumlar, 
bagh oldugu siyasetgiler bile bilmiyor veya bilmek istemiyor. 

Iki tane tasari var. iki tasanda da 2 sayin bakamn imzasi var. Biri Gumriige bakiyor, biri Dis Ti-
carete bakiyor. Simdi, bu tasanlardan bir tanesi serbest bolgelere imkan tamyor, obiir tasanda da o 
taninan imkan ortadan kaldinhyor. 

Sayin milletvekilleri, bu kadar tezadin oldugu bir yuriitme olabilir mi? Maalesef, bunu bugun 
gordiik, bugiin yasiyoruz. 

Simdi, 5084 sayih Te§vik Kanunu yiirurlugu girmeden yapilan uyanlan bile dikkate almayan 
Hukumet, bugun yaptiginin yanh§ oldugunu anlami? mi oluyor? Yoksa bir o zaman dogru, bir de 
simdi, iki dogru mu yapmis oluyor? 

Tabii ki, burada bunlan ifade etmekteki amacimiz, yapilan yanhslann tekrarlanmamasi igin ge
rekli dersin ahnmi§ olmasidir, ahnmasidir. Zaman zaman sayin bakanlar karann altina, biraz once 
ifade ettigim gibi, Bakanlar Kurulunda imza atip maalesef alt komisyonlarda burokratlan birbiriyle 
kavga ettirmektedirler, gok iiziicu bir durumdur. Bunlan maalesef son zamanlarda yogun bir §ekilde 
ya§amaya basladik. 

Sayin Baskan, sayin milletvekilleri; bu vesileyle serbest bolgelere iliskin kanun tasansi hak
kinda goriislerimi, MHP Grubunun goriislerini ifade ettim. Bu vesileyle yuce heyetinizi saygiyla se
lamhyorum. (MHP siralanndan alkislar) 

BASKAN - Sayin Ayhan, tesekkur ediyorum. 
Saygideger milletvekili arkadaslanm, gahsma siiremiz tamamlanmistir. 
Kanun tasari ve tekliflerini sirasiyla goriismek igin, 23 Ekim 2008 Per§embe gunu, ahnan karar 

geregince saat 11.00'de toplanmak iizere birlesimi kapatiyorum. 
Sizlere ve bizleri izleyen vatandaslanmiza hayirh aksamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 20.01 • 
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VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

/.- Istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ozpolat 'in, Istanbul 'un sebeke suyuyla ilgili iddialara ilis
kin Basbakandan sorusu ve Igisleri Bakani Besir Atalay 'in cevabi (7/4584) 

TURKlYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLI Gl'NA 
Asagidaki sorulanrnin, Basbakan Sayin Recep Tayip ERDOGAN tarafindan yazih 

olarak yanitlanmasini saygiyla arz ederim. 

12-13 Temmuz tarihlerinde Halkah, Basaksehir, ikitelli ve Bagcilar'da oturan 
istanbullulann musluklanndan lagim ve yosun kokulu su akti. Haftasonu karsdastiklan bu kotu 
surpriz, istanbullulan endiselendirdi. Musluklardan yayilan agir kokunun evlere sindigi, suyu 
kullanan bazi kimselerin gdzlerinde ve ciltlerinde tahrisler olustugu ifade edildi. 

§ikayeder uzerine iSKl'nin agiklamasi sdyle oldu: Yasanan sikinti, uzun zamandir 
kullanilmayan Sazhdere Barqfi'ndaki sudan kaynaklamyor. Sazlidere Baraji'nda su seviyesi 
iyice dustiigii igin 10 giindUr oradan su almiyorduk Terkos hatttnda enerji kesintisi olunca 
Sazlidere 'den tekrar su verdik Barajda bekleyen su, kokuya sebep oldu. Sikayet gelince hatti 
kestik 

"Sikayet gelince..." §ikayet olmasa, lagim vermeye devam...Iste bu kadar basit... 
Istanbullu kobay olmus durumda. Su'dan sonimlu olanlar, rezervlerdeki suyun niteligini 
bilmiyorlar. Ancak sikayet uzerine ve yine sadece "pardon" diyebiliyorlar. Bu arada olan 
oluyor... Hastalik sagan suyu kullanan, bu durumun riskleriyle bas basa kahyor. 

l-)Su sorunsali bu denli guncel ve acilken, butiin dunyada en temel konu olarak titizlikle 
ele ahmrken, istanbul'daki yetkililerin ellerindeki su kaynaklannin niteligini bilmemeleri dogal 
midir? 

2-)Seviyesi dustiigii icin 10 giindur kullamknayan barajdaki suyun, tehlikeli kirlilik 
boyutuna ulasacagini tahmin etmek igin uzman olmaya gerek yok. Ancak, ISKI yetkililerinin, 
halkin yogun sikayetleri iizerine harekete gectikleri anlasihyor. Bu nasil bir "su yonetme" 
anlayisidir? Istanbul'un suyundan bu sekilde sorumlu olanlara, bu carpici olaydan sonra halk 
nasil guvenecektir? . • " 

3-)Basit bir enerji kesintisine bile hazirhkli olmayan, Istanbulluya lagim kokulu su 
kullandirmakta sakmca gdrmeyen yetkililer, olasi daha biiyuk su krizlerini nasil yoneteceklerdir? 

4-)Salgin hastalik riski tasiyan, dolayisiyla toplum sagligini derinden ilgilendiren bu 
ihmalin sorumlulan, gorevde kalmaya ve halkin sagligiyla oynamaya devam edecekler midir? 

5-)Bu olay disinda, istanbul'da musiuktan akan suyun igilemedigi, genel olarak kirli 
oldugu bilinmektedir. Istanbul'un su sorununu ortadan kaldiracak sihirli bir proje gibi sunulan 
Melen'i besleyen kaynaklann kirliligi de istanbullulann endiselerini arttirmaktadir. 
istanbullulann, kalitesiz suyu pahahya kullanmasi, su konusunda gegmis yillarda eylemlcr 
yapmis biri olarak sizi rahatsiz ediyor mu? 

6-)HQkumetiniz uzmanlar, bilim kumluslan ve tiim taraflanyla birlikte, ulkenin su 
sorununu bastan ele almayi; bilimsel ve gagin gereklerine yamt verecek bir ulusal su politikasi 
olusturmayi planhyor mu? Yoksa, sizin ilgilenmcdiginiz su sorunuyla baskalannm 
ilgilenmesine kizmaya devam mi edeceksiniz? 

Mehmet AU OZPOLA' 
Istanbul Milletvekili 
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EKI:3 Besir ATALAY 
Bakan 

T . C . 
i S T A N B U L V A L l L i G i 

II Mahalli Idareler MudurKlgu 
Sayi :B054VLK4340700/610/6S3 1% 11.09.2008. 
Konu : 7/45 84 Esas No'lu 

Yazih Soru Onergesi 
ICtSLERi BAKANLIGINA 

(Mahalli Idareler-Gencl Muduriugu) 
Ilgi : 12.08.2008 tarih ve 21526 sayih yaziruz. 

Istanbul M i l l e t v e k i l i S a y m M e h m e t A l i O Z P O L A T ' i n 7/4584 esas n o l u y a z i l i s o r u 
O n e r g e s i n d e y e r alan i d d i a l a r a i l i s k i n S a y i n B a k a n i m i z c a v e r i l e c e k c e v a b a e s a s o l m a k 
i i z e r e I s t a n b u l B t l y t l k s e h i r B e l e d i y e s i I S K l G e n e l M i i d i i r l Q g i i n d e n a l i n a n 03.09.2008 
t a r i h v e 1 1 6 5 0 9 s a y i l i yazida; 

1- ISKl yetkililerinin ellerindeki su kaynaklarinm niteligini bilmemelerinin 
soz konusu olmadigi, yururlukte ki yas alarm ve ybnetmeliklerin belirlemis oldugu standart 
analiz sayilanndan daha fazlasi turn hamsu kaynaklannda yapildigi ve g i inu guniine takip 
edildigi, problemin su kaynagmin kendisinden kaynaklandigi, 

2- Sazhdere barajimn 10 gUndtir kullanilmama sebebinin seviye dtisuklugu 
olmayip, diger bir terfi merkezinin gahsmasi oldugu, anilan kaynakta problem olmadigi igin 
seviye daha fazla dilsmesine ragmen halen aym baraj dan su alindigi, problemin barajdaki 
suda degil boruda bekleyen sudan kaynaklandigi, problemin halktan gelen sikayetler uzerine 
degil isletme esnasmda ortaya gikar gikmaz miidahale edildigi, desarj i§lemlerine baslandigi 
ve problemin vatandasa intikal etmeden daha Once basin duyurusu ile ilan edildigi, 

3- Butun Dtinyayi ozellikle de Ulkemizi etkileyen 2 yilhk yagis azhgina bagh 
su sikintilanna ragmen Istanbul'da bir giin bile planh su kesintisi yapmadan, giinliik ortalama 
2 000 000 m 3 suyun tiim standartlara uygun olarak vatandaslarin kullanimma sunuldugu, 
ISKl yOnetiminin biiyiik su krizini nasil yOneteceklerini bu iki yilhk periyotta basan ile 
ortaya koydugu, gerek su temininde gerekse su kalitesinde herhangi bir problemin 
yasatllmadigi, 

4- Meydana gelen olayda halkin saghgi ile oynanmasi diye bir durumun soz konusu 
olmadigi, 24 saat 365 gun yapilan isletmecilikte ortaya gikan bir sorun oldugu, sehre 
insan saghgim olumsuz etkileyecek herhangi bir su verilmedigi, uzun yillardir 
Istanbul' da su ile ilgili halk saghgiru etkileyen herhangi bir durumun ortaya gnkmamasinin da 
bu isle ilgili gdrevlilerin gOrevlerini eksiksiz olarak yaptikianm gosterdigi, 

5- "Musluklardan akan suyun genel olarak kirli oldugu bilinmektedir" ifadesinin 
gergekleri yansitmayan, bilimsellikten uzak kisisel bir kanaat oldugu, §ebeke sularinin 
analizlerinin hangi sikhkta ve ne sekilde yapilacagi ybnetmeliklerde tanimlandigi. 
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T.C. 
JCiSLERI BAKANLIGI 

Mahalli idareler Genel Mudurliigu 

SAYI : B05OMAHO65OO0/ - L ^ ^ O 

KONU: 7/4584 Yazih soru onergesi l.u,/.4$2008 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 
iLGi-a)Basbakanhgin 31/07/2008 tarihli ve 3435 sayih yazisi. 

bjTBMM Baskanhginin 30/07/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 0.GNS.0.10.00.02-
7/4584-8095/16939 sayih yazisi. 
Istanbul Milletvekili Sayin Mehmet Ali OZPOLAT'in 7/4584 sayih yazih som 

onergesi ile ilgili olarak; istanbul Valiligince gonderilen cevabi yazi ekte sunulmustur. 
Bilgilerinize arz ederim. 1—5*7 



T B M M B: 9 22 .10 . 2008 

Ek=3 

T.C. 
JSTANBUL BUYUKSEHiR BELEDJYESi 

ISTANBUL SU VE KANALIZASYON IDARESI 
G E N E L M U D U R L U G U 

Muammer GULER 
Va l i / 

SAYI : M.34.0.IBB.5.01.04.12.00 -6051-116509 
KONU : 7/4584 Esas No'lu Yazili Soru Onergesi 08.09.2008 

VALILIK MAKAMINA 
Cagaloglu/ISTANBUL 

ILGI: T.C. Istanbul Valiligi II Mahalli Idareler Mudurlugu(nun 21 Agustos 2008 
tarih ve B054VLK4370700/610/57890 sayih yaziniz. 

Ilgi yazimz ekinde gonderilen ve Istanbul Biiyiiksehir Belediyesini 
ilgilendiren "CHP Milletvekili Saym Mehmet Ali OZPOLAT'm 7/4584 esas 
No'lu Yazili Soru Onergesi" ile ilgili cevabi yazimiz ekte yer almaktadir. 

Bilgilerinize arz ederim. ' 

Istanbul Buyuksehir Belediye Baskani 
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gerek lSKl gerekse ilgili kuruluslarca yapilan analizler sonucu Istanbul's verilen sebeke 
suyunun standartlara uygun oldugu, aynca sonuclann ayhk bazda ISKl'nin sitesinden 
kamuoyuna duyuruldugu,' Istanbul'un su kalitesinin sadece yurtigi degil dunyanin diger 
sehirleri ile karsilastinlacak niteliklere sahip oldugu, Melen suyunun ise Su Kirliligi Kontrol 
Yonetmeligine gore l.sinif su kategorisinde bir hamsu kaynagi oldugu, ayrica uygulanan su 
fiyatinin da ulkemiz ortalamalannda oldugu, Diinya ulkeleri ile kiyaslandiginda daha ucuz 
oldugunun gdrtilecegi bildirilmistir. 

Sdz konusu yazi ve eklerinin birer dmegi ilisikte sunulmustur;, 
Bilgilerinize arz ederim. 
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21 Agustos 2008 tarihli C H P Milletvekili Sayin Ali O Z P O L A T i n 7/4584 
No'lu Vazi Soru Onergesine Ait Soru ve Cevaplar 

S O R U 1- Su sorunsah bu denli gtincel ve acilken, biitun dunyada en temel 
konu olarak titizlikle ele almirken, istanbuTdaki yetkililerin ellerindeki su 
kaynaklannin niteligini bilmemeleri dogrumudur? 

C E V A P 1- ISKi yetkililerinin ellerindeki su kaynaklannin niteligini 
bilmemeleri soz konusu degildir. Yururlukte ki yasalann ve yonetmeliklerin 
belirlemi§ oldugu standart analiz sayilanndan daha fazlasi tiim hamsu 
kaynaklannda yapilmakta ve giinii guniine takip edilmektedir. Problem su 
kaynagimn kendisinden kaynaklanmami§tir. 

S O R U 2 - Seviyesi dustiigii igin 10 giindiir kullanilmayan barajdaki suyun, 
tehlikeli kirlilik boyutuna ulasacagini tahmin etmek igin uzman olmaya gerek 
yok. Ancak ISKi yetkililerinin halkin yogun sikayetleri uzerine harekete 
gegtikleri anla§iliyor. Bu nasil bir "su yonetme" anlayi§idir? istanbul'un 
suyundan bu sekilde sorumlu olanlara bu garpici olaydan sonra halk nasil 
giivenecektir? 

C E V A P 2 - Sazlidere barajmin 10 giindiir kullamlmama sebebi seviye 
dusiikliigu olmayip, diger bir terfi merkezimizin gahsmasindandir. Amlan 
kaynakta problem olmadigi igindir ki seviye daha fazla diismesine ragmen halen 
ayni barajdan su alinmaktadir. Problem barajdaki suda degil boruda bekleyen 
sudan kaynaklanmi§tir. Problem halktan gelen §ikayetler uzerine degil isjetme 
esnasinda ortaya gikar gikmaz mudahale edilmis de§arj isjemlerine baslanmi§tir. 
Problem vatanda§a intikal etmeden daha once basm duyurusu ile ilan edilmistir. 

SORU 3 - Basit bir enerji kesintisine bile hazirlikh olmayan istanbulluya 
lagim kokulu su kullandirmakta sakinca gormeyen yetkililer olasi daha biiyiik su 
krizini nasil yoneteceklerdir? 

C E V A P 3- Biitiin Dunyayi ozellikle de iilkemizi etkileyen 2 yilhk yagis 
azligma bagh su sikintilarina ragmen istanbul'da bir giin bile planh su kesintisi 
yapmadan, gunluk ortalama 2 000 000 m 3 su tiim standartlara uygun olarak 
vatandaslann kullanimina sunulmaktadir. ISKI yonetimi biiyiik su krizini nasil 
yoneteceklerini bu iki yilhk periyotta ba§ari ile ortaya koymusjar. gerek su 
temininde gerekse su kalitesinde herhangi bir problem ya§atmamisjardir. 

- 1 1 7 -
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SORU 4- Salgin hastalik riski tasiyan dolayisiyla toplum saghgim derinden 
ilgilendiren bu ihmalin sorumlulan, gorevde kalmaya ve halkin saghgiyla 
oynamaya devam edecekler midir? 

CEVAP 4- Meydana gelen olayda halkin saghgi ile oynanmasi diye bir durum 
soz konusu olmayip, 24 saat 365 giin yapilan isletmecilikte ortaya cikan bir-
sorun olup, §ehre insan saghgim olumsuz etkileyecek herhangi bir su 
verilmemi§tir, Uzun yillardir istanbul' da su ile ilgili halk saghgim etkileyen 
herhangi bir durumun ortaya cikmamasi da bu isje ilgili gorevlilerin gorevlerini 
eksiksiz olarak yaptiklarini gostennektedir. 

SORU 5- Bu olay dismda, Istanbul'da musluktan akan suyun icilemedigi, 
genel olarak kirli oldugu bilinmektedir. istanbul'un su sorununu ortadan 
kaldiracak sihirli bir proje gibi sunulan Melen'i besleyen kaynaklann kirliligi de 
istanbullulann endiselerini arttirmaktadrr. istanbullulann, kalitesiz suyu 
pahahya kullanmasi, su konusunda gecmis. yillarda eylemler yapmis biri olarak 
sizi rahatsiz ediyor mu? 

CEVAP 5- Musluklardan akan suyun genel olarak kirli oldugu bilinmektedir 
ifadesi gergekleri yansitmayan, bilimsellikten uzak kisisel bir kanaattir. §ebeke 
sulanmizin analizlerinin hangi sikhkta ve ne sekilde yapilacagi yonetmeliklerde 
tammlanmis. olup, gerek tarafirmzdan gerekse ilgi kuruluslarca yapilan analizler 
sonucu Istanbul'a verilen §ebeke suyu standartlara uygundur. Ayrica sonu9lar 
ayhk bazda iSKPnin sitesinden kamuoyuna duyurulmaktadir. istanbul'un su 
kalitesi sadece yurtici degil dunyamn diger §ehirleri ile karsila§tinlacak 
niteliklere sahiptir, Melen suyu ise Su Kirliligi Kontrol Yonetmeligine gore 
1 .simf su kategorisinde bir hamsu kaynagidir. Aynca uygulanan su fiyati da 
ulkemiz ortalamalannda olup, Diinya ulkeleri ile kiyaslandigmda daha ucuz 
oldugu goriilecektir. 
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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 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 i c i s l e r i Bakani S n . B e s i r A T A L A Y t a r a f i n d a n 
yaz i l i o la rak yan i t lanmas i icin ge reg in i s a y g i l a n m l a a r z ede r im .16 .07 .2008 

T a r a f i m i z a i let i len b i l g i l e re g o r e , Bolu Be led iyes i ' n in 4.5 y i l l i k kot i i y o n e t i m 
sonucunda 55 t r i l y o n u n u z e r i n d e b o r c u bu lunmak tad i r . Bu b o r e n e d e n i y l e Be led i ye 
isg i ler in i k ramiye le r in i dah i b d e y e m e m e k t e d i r . 

Be led iyen in v a r olan b o r g l a n n i b'demek amac iy la B e l e d i y e Mec l i s i 'nde k a r a r 
a l inarak ken t m e r k e z i n d e 35 dbnumluk son d e r e c e d e g e r l i b i r arazi sa t i sa 
g i kan lm is t i r . Kot i i v e b a s i r e t s i z b i r y o n e t i m an lay i s imn sonucunda o lusan 
bo rg l a r * kent in en dege r l i y e r l e r i n i n sa t i l a rak kapa t i lmaya ga l is i lmaktad i r . 
Be led iyec i l ig in halka h i z m e t i t e m e l alan b i r anlayi§ c e r c e v e s i n d e yapi lmasi 
g e r e k m e k t e d i r . Ciinkii b e l e d i y e l e r , halka h i z m e t v e r m e k igin te§k i la t land in lmts 
y d n e t i m l e r d i r . 

Be led i ye h i z m e t l e r i n v e g a h s m a l a n n kamuya db'nuk o lmas i , kamu mal lann in 
kamu kul lanimma tahs is ed i lmes i g e r e k m e k t e d i r . Bolu B e l e d i y e s i ' n d e ise t i im 
b u n l a n n t e r s i g d z l e m l e n m e k t e d i r . Kamu ma l l an Be led i yen in ag ik lann i kapatmak 
igin ku l lan i lmaktadi r . 

Bu g e r g e v e d e ; 

l )Bo lu Be led iyes i 'n in kamuya olan b o r c u v e bu b o r c u n f a i z i ne k a d a r d i r ? 

2)Bolu Be led iyes i 'n in b o r g l a n n i n o ldugu ku rum la r hang i l e r i d i r ? 

3)Bolu Be led iyes i 'n in 2008 yi l i b i i tges i ne k a d a r d i r ? 

4 ) B e l e d i y e y e ai t b o r g l a r neden i y l e b e l e d i y e isg i ler in in i k r a m i y e l e r i kag a y d i r 
b 'dememek ted i r? 

5)Bolu Be led i ye Mec l is i 'nde s e h r i n m e r k e z i n d e k i son d e r e c e d e g e r l i o lan arsanm 
sat is ina ka ra r al inmasinin neden i Be led i yen in b o r g l a n n i kapa tmak igin m id i r? 
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2.- Istanbul Milletvekili Cetin Soysal'in, Bolu Belediyesi 'nin borclanna iliskin sorusu ve I c i s 
leri Bakani Besir Atalay'in cevabi (7/4682) 
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T.C. 
iCiSLERi BAKANLIGI 

Mahalli idareler Genel Muduriugu 

SAYI : B050MAH065000/2-6'L,Gk W-!#008 
KONU: 7/4682 Yazdi soru onergesi 

TTJRKiYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

ILGi: TBMM Baskanligmin 13/08/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4682/8240/17266 sayih yazisi. 

istanbul Milletvekili Sayin Cetin SOYSAL'in 7/4682 sayih yazih soru onergesi ile 
ilgili olarak, Bolu Valiligince gonderilen cevabi yazi ekte sunulmustur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

R ^ c i r A T A I A V \ Besir ATALAY 
Bakan 

E K i . l 

T:C. 
B O L U V A L I L I G I 

i l Mahalli idareler Muduriugu 
Sayi : B054VLK4140700(08) - 5 1 7 . 0 2 . 0 1 - / 0 5 ? ' - ^ ? / /09/2008 
K o n u : 7/4682 E-?as N o ' I u Y a z u i Soru Onergesi 

t g i S L E R l B A K A N L I G I N A 
(Mahal l i idareler Genel Muduriugu ) 

Ilgi : a)01/09/2008 tarib v e B.05.0 .MAH. 0.65.00.002/23078 sayih gunludiir emri. 
b) Bolu Belediye Baskanligmin 05.09.2008 tarih ve 1445-5434 sayih yazis i . 

Istanbul Milletvekili Saym Cetin S O Y S A L ' i n 7/4682 Esas no ' l u yaz ih soru onergesinde 
maddeler halinde yer alan sorulann cevaplandinlmasi i l imiz Bo lu Belediye Baskanhgindan 
istenilmistir. 

llirniz Bolu Belediye Baskanligi tarafindan gonderilen ilgi (b)'de kayitli cevabi yazida 
dzetle; 

1) 1998 yilindan itibaren bore miktarlannm 29.535.424,50.-YTL oldugu, aynca faiz borglannin 
ise bulunmadigi, 

2) Bolu Belediyesinin borclu oldugu kurumlann Vergi Dairesi, S.S.K. (Sosyal Guvenl ik 
Kurumu) ve iller Bankasi oldugu, 

- 1 2 0 -
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3) 2008 yih butcesinin 70.200.000.-YTL. oldugu, 

EK:2 

T.C. 
BOLU 

BELEDiYE BASKANLIGI 
MALI HIZMETLER MUDORLUGU 

Sayi :BO54BLD414.800/2MW^^f 
Konu : Soru Onergesi Cevabi 05.09.2008 

BOLU VALlL lGi 
(ll Mahalli Idareler Miidurlugu'ne) 

BOLU 

Ilgi: B054 VLK4140700(08)-517.02.01-951 Sayili Yazmiz . 

I5 Isleri BakanligYnin llgi'de kayith gunIO emri ile; IstanbulMiUetvekili Cetin 
S O Y S A L i n yazili soru onergesinde yer alan sorulann cevaplan il'isiW(eofcfld<tfilmistir. 

- '* \ 
ILMAZ 
.sjcani 

Bilgilerinize arz ederim. 
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4) isgilerin bir adet sendika ikramiye borcunun Haziran ayuida tahakkuk ettigi, bu donemde 
isgilere sozlesmeden dogan maas farklanrun toptan odendigi, isgi sendikasi ile uyum 
igerisinde kalan ikramiyenin ise bayramda Odenmesinin planlandigi ve bu konuda herhangi 
bir problemin bulunmadigi, 

5) Belediye Meclisinden sehir merkezindeki bir arsarun satis karannin giktigi ancak; henUz 
satisa gikartilmadigi, ' 

Belediyelerinin 2004 ytlmdan bu gtlne kadar; 
1.500.000 m2 arsa ve arazi, 5 adet bina, Isgi Sosyal Tesisi, Oto Galericiler Sitesi, Duzenli 
Kati Atik Depolama Tesisi, Giiney ve Kuzey Cevre Yolu tesislerinin kazandmldigi, 
Aynca; Temis Su Antme Tesisi, Pis Su Antma Tesisi, Kolektftr Hatti, Atatiirk Orman 
Parki, Kath Otopark, Tenninal, Cok Amagh Salon, Ydresel urUnler, Pazar yerleri, Asfalt 
Plenti, Asevi, Stadyum Tribiin yapimi gibi sayilarnayacak kadar gok projelerinin mevcut 
oldugu, yatinm atagtndaki belediyeleri igin borglanni kapatmak amaciyla arsa satisindan 
bahsetmenin mumkun olmadigi, 
Bildirilmis olup, soz konusu yazi ornegi ilisikte sunulmustur. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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C E V A P L A R 

1- Bolu Belediyesi'nin 1998 tarihinden itibaren birikmis olan borcu 
29.535.424,50 Ytl dir. Ayrica faiz borcumuz bulunmamaktadir. 

2- Bolu Belediyesinin borclu oldugu konular, Bolu Vergi Dairesi, S S K ( Sosyal 
Guvenlik Kurumu), Iller Bankasi dir. 

3- Bolu Belediyesi'nin 2008 Yili BOtcesi 70.200.000,00 Y T L dir. 

4- Belediye l§cilenmizin bir adet sendika ikramiye borcu haziran ayinda 
tahakkuk etmistir. Bu donemde l§giierimize sozlesmeden dogan maas farklan toptan 
fldenmistir. Isgi Sendikasi ile uyum icersinde kalan ikramiyenin bayramda odenmesi 
planlanmaktadir.Bu konuda en ufak bir problemimiz bulunmamaktadir. 

5- Bolu Belediye Meclisinde Sehrin Merkezindeki arsanm satis karan gikmistir 
Henuz satisa da gikartilmamishr. Bolu Belediyesi 2004 yilindan itibaren gunOmuze 
kadar; 

1.500.000 m 2 arsa ve arazi. 5 adet bina, Isgi sosyal Tesisi, Oto Galericiler 
Sitesi, DOzenli Kati Atik Depolama Tesisi, GOney ve Kuzey Cevre yolu tesisleri 
kazandinlmistir. Ayrica Temiz Su Antma Tesisi 31.000.000,00 Ytl, Pis Su Aritma 
Tesisi 9.000.000.00 Ytl, Kollektfir Hath 15.600.000.00 Ytl, Ataturk Orman Parki 
3.000.000,00 Ytl,Katli Otapark 3.500.000 Ytl.Terminal 3.000.000 Ytl,£ok Amacli. 
Salon 1.250.000 Ytl.Yoresel OrQnler 800.000 Y T L , Pazar yerleri 2 adet 
1.200.000Ytl,Aslalt Plenti 1.500.000 Ytl, Asevi 400.000 Ytl, Stadyum TribOn Yapimi 
1.200.000 Ytl Bunlardan baska burada sayilmayacak kadar cok olan projelerimiz 
mevcuttur.Sn. Milletvekili tesrif ederlerse bu projelerde kendilerine gezdirilebilinir. 
Yatinm ataQindaki Belediyemiz icin borclanni kapatmak amaciyla arsa sah§indan 
bahsetmek mUmkQn degildir. Belediyemiz yaptigi calismalarda cevresine duyarli 
gelecegtn Bolu'sunu planlayan calismasini koto ve basiretsiz yonetim diye 
algilayanlann algilama sorunu oldugu bir gergektir. 
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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 

9 UNCU BIRLE§iM 
22 EKIM 2008 (JAR§AMBA 

SAAT: 11.00 

K I S I M L A R 

5 4 

8 

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 

K A N U N T A S A R I V E T E I O J 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 

E G E M E N L I K K A Y I T S I Z $ A R T S I Z M i L L E T i N D I R 



DANISMA KURULU ONERILERI 
1.- Genel Kurulun toplanti gunlerinden Sail gununiin denetim konulanna (Anayasanin sureye 

bagladigi konular harig), Carsamba ve Persembe gunlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diger islerin gorusulmesine aynlmasi, Sah ve Carsamba gunlerinde birle§imin ba
sinda bir saat sure ile sozlii sorulann gdriisulmesi, "Sunuslar" ve isaret oyu ile yapilacak segimle-
rin her giin yapilmasi, 

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

2.- Genel Kurulun; 22.10.2008 Carsamba gunii ve 23.10.2008 Persembe giinu yapilacak bir-
lesimlerde gahsmalarim saat 11.00 - 13.00 ile 14.00 - 20.00 arasinda surdurmesi, 

dnerilmi§tir. 
(Genel Kurulun 14.10.2008 tarihli 5 inci birlesiminde kabul edilmistir.) 

3.- Genel Kurulun; 30.10.2008 Persembe gunii 13.00 - 24.00 saatleri arasinda gahsmasimn 
Genel Kurulun onayina sunulmasi Danisma Kurulunca, 

6nerilmi§tir. 
(Genel Kurulun 21.10.2008 tarihli 8 inci birlesiminde kabul edilmistir.) 

GRUP ONERILERi 
1.- 90 Sira Sayih Turk Vatandashgi Kanunu Tasansimn; igtuzugiin 91 inci maddesine gore 

Temel Kanun olarak gdriisulmesi ve birinci bolumiiniin 1 ila 22 nci maddelerden, ikinci boliimii-
nun iki gegici madde dahil olmak uzere 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 Tasansimn igtuzugun 91 inci maddesine gore Temel 
Kanun olarak gdriisulmesi, 

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

KOMISYON TOPLANTILARI 

* Kamu iktisadi Tesebbiisleri Komisyonu 
22.10.2008 Carsamba - Saat: 10.30 
23.10.2008 Persembe - Saat: 10.30 

* Disisleri Komisyonu 
23.10.2008 Persembe - Saat: 10.30 

* (10/6,19, 36, 39, 41, 51,103) Esas Numarali 
(Uyusturucu ve Madde Bagimhhgi) Meclis 
Arastirmasi Komisyonu 
22.10.2008 Carsamba - Saat: 14.00 

* (10/203) Esas Numarali (Yasa Disi Dinleme) 
Meclis Arastirmasi Komisyonu 
22.10.2008 Carsamba - Saat: 17.00 
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1 _ BASKANLIGIN GENEL KURULA SUNUSLARI 

>cb< 

2 _ O Z E L GUNDEMDE Y E R ALACAK ISLER 

1.- Bursa Milletvekili ismet Buyukataman ve 29 Milletvekilinin, Aydin Milletvekili Ahmet 
Ertiirk ve 20 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Ah 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, igtuziigiin 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) 

3 - SEQIM 

4 _ OYLAMASI YAPILACAK ISLER 

5 - MECLIS SORUSTURMASI RAPORLARI 

sCtk 

6 - GENEL GORUSME VE MECLIS ARASTIRMASI 

YAPILMASINA D A I R ONGORUSMELER 
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1. - Izmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, izmir'deki sanayicilere ucuz elektrik 
saglanmasina ve maden firmalanna iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru 
onergesi (6/255) (1) 

2. - Mersin Milletvekili Akif Akku§'un, sebze ve meyve ihracatindaki ilac kahntisi 
analizine iliskin Devlet Bakanindan (Kursad Tuzmen) sozlu soru onergesi (6/266) (1) 

3. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Akseki Kutiiphanesinden Konya'ya gonderilen 
yazma eserlere iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/292) 

4. - Karaman Milletvekili Hasan Call?in, kegi yetistiricilerinin desteklenmesine iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/310) 

5. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Sanveliler ilgesinin banka §ubesi ihtiyacina 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/312) 

6. - Ordu Milletvekili Rahmi Guner'in, Ordu'ya havaalani, liman ve gevre yollan yapimina 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/315) 

7. - Balikesir Milletvekili Ergun Aydogan'in, Ulusal Bor Arastirma Enstitusiine ve Eti Bor 
Genel Miidurliigune iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/316) 

8. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, issizlik oranina ve issizlikle miicadeleye iliskin 
Devlet Bakani ve Ba§bakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/318) 

9. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, banka kredilerini odeyemeyenlerin 
magduriyetine iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru 
onergesi (6/323) 

10. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, satin alma giiciine iliskin Devlet Bakani ve 
Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/325) 

11. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Antalya-Yamansaz bolgesinin korunmasina 
iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/326) 

12. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kent aydinlatmasina ve elektrik enerjisi 
tasarrufuna iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/338) 

13. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, petrol kagakgihgi kapsaminda dagitilan ikramiyeye 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/341) 

14. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, yurt disi gezilerinin harcirahina iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/351) 

15. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Guzelce Baraji insaatma iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/353) 

16. - Izmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sinir guvenlik sistemlerine ve kapatilan sinir 
karakollanna iliskin Milli Savunma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/366) 

17. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, kamu kurum ve kuruluslarinin 
eczacilara olan borglanna iliskin Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/368) 

18. - Igdir Milletvekili Pervin Buldan in, faili meghul cinayetlere iliskin Igisleri Bakanindan 
sozlu soru onergesi (6/370) 

(1) Bir birlesimde cevaplandirilmamistir. 

9 UNCU BiRLESIM - 4 -
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19. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep'teki hava kirliligine iliskin Cevre 
ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/374) 

20. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Hazinenin karsiladigi Ziraat Bankasinca 
kullandinlan tanmsal kredilere iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) 
sozlu soru onergesi (6/379) 

21. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Ziraat Bankasinca kullandinlan tanmsal kredilere 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/380) 

22. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tanm Kredi Kooperatiflerince kullandinlan 
kredilere iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/382) 

23. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Hazinenin karsiladigi Tanm Kredi 
Kooperatiflerince kullandinlan kredilere iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru 
onergesi (6/383) 

24. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Antalya'daki isletmelerin gida guvenligine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/386) 

25. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, meyve ureticilerinin desteklenmesine iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/388) 

26. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, orman koyliilerinin bazi sorunlanna iliskin Cevre 
ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/389) 

27. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, dogrudan gelir destegine ve alternatif desteklere 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/391) 

28. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, Merkez Bankasinin istanbul'a 
tasinmasina iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/394) 

29. - Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Adana-Karatas yoluna iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/396) 

30. - Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, artan giibre fiyatlanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/397) 

31. - Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozanti-
Ulukisla ve Pozanti- Kemerhisar kisimlanna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi 
(6/398) 

32. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Guneydogu Anadolu Bolgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazi iddialara iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/399) 

33. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Gaziantep'teki bir hastaneye iliskin Saghk 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/400) 

34. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, Gaziantep'e kultur ve kongre merkezi 
yapihp yapilmayacagma iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/401) 

35. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, karkas et fiyatlanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/403) 

36. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir ansiklopedide Turkiye haritasimn 
yanhs gdsterilmesine iliskin Kultur ve Turizm Bakanmdan sozlu soru onergesi (6/404) 

37. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, koyunculuk projelerine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/406) 
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38. - Karaman Milletvekili Hasan Cah§in, orman yanginlanna iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/407) 

39. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kale diregi kazalanna iliskin Devlet Bakanindan 
(Murat Basesgioglu) sozlu soru onergesi (6/408) 

40. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, ATV-Sabah grubunun satim ihalesine iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/409) 

41. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, TBMM eski baskanlan icin Koruma Mudurlugu 
memurlannin gdrevlendirilip gorevlendirilmedigine iliskin Turkiye Biiyuk Millet Meclisi 
Baskanindan sozlii soru onergesi (6/411) 

42. - Igdir Milletvekili Pervin Buldan in, Dogu ve Guneydogu Anadolu bolgelerinde 
yakildigi iddia edilen orman alanlanna iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi 
(6/412) 

43. - Nigde Milletvekili Mumin Inan'in, Nigde'de yeni bir devlet hastanesi yapilip 
yapilmayacagina iliskin Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/413) 

44. - Istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir kdydeki sjddet olaylanna iliskin Igisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/414) 

45. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, turizmle ilgili bir konusmasma iliskin 
Ba?bakandan sozlu soru onergesi (6/415) 

46. - Diyarbakir Milletvekili Gultan Kisanakin, Diyarbakir II Genel Meclisinin okul 
yapimiyla ilgili karanna iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/416) 

47. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, ogretmen maa§lan ile ilgili aciklamalara 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/417) 

48. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, girisimcilerin engellendigine yonelik bir 
beyanina iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/418) 

49. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'm, bir siyasi partinin basin aciklamasi sirasinda 
yasanan olaylara iliskin Igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/419) 

50. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, gida uretim yerlerinin denetimine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/420) 

51. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
odenmesi gereken prime iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/421) 

52. - Karaman Milletvekili Hasan C ah§' i n> gubre fiyatlanndaki artisa iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/423) 

53. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, $ehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e 
saghk kampusu yapimina iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/424) 

54. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Gazipasa'da kara nokta olarak belirlenen 
kavsaklara iliskin Igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/425) 

55. - istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, huzurevlerinin denetimine iliskin Devlet 
Bakanindan (Nimet Cubukgu) sozlu soru onergesi (6/426) 

56. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru gigek 
uretimine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/427) 

57. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, gida bankacihgi amaciyla kurulan derneklere 
iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/429) 
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58. - Antalya Milletvekili Hiisnii Collii'nun, Kepez Gulveren Mahallesinin sebeke suyunun 
kirliligi iddiasina iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/430) 

59. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, kayisida gigek ddneminin sigorta 
kapsami disinda tutulmasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/432) 

60. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin Turk Telekom'da personelin guvenlik 
sorusturmalannm yapihp yapilmadigma ve haberlesme guvenligine iliskin Ulastirma Bakanindan 
sozlii soru onergesi (6/434) 

61. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Gaziantep'teki GAP sulama projelerine iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/435) 

62. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, ogretmen maaslannm iyilestirilmesine iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/436) 

63. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna iliskin igisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/437) 

64. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, ozel sektdrce kurulan saglik merkezlerine iliskin 
Saglik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/438) 

65. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, yiiksekogretim kurumlannda basdrtusii nedeniyle 
disiplin islemi uygulanan ogrencilere iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/439) 

66. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat'ta gdgiin engellenmesine yonelik projelere 
ili§kin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/441) 

67. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, hayvansal ve bitkisel uretimdeki tesvik 
primlerine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/442) 

68. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, Tiirk Telekom ihale sartnamesi taahhiitlerinin 
yerine getirilip getirilmedigine iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/443) 

69. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, vize ahminda yasanan sorunlara 
iliskin Disisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/444) 

70. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, nufusu ikibinin altinda olan 
belediyelerin kapatilmasina iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/446) 

71. - istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, istanbul'daki ruhsatsiz isyerlerine iliskin 
igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/448) 

72. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, bazi belediyelerin kapatilarak 
Malatya Belediyesi simrlari igine ahnmasina iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi 
(6/450) 

73. - Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, usta ogreticilerin ozliik haklanna iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/451) 

74. - Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, TCDD'de gahsan mevsimlik isgilere iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/453) 

75. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, \\ miidurliiklerine gonderilen bir yaziya iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/455) 

76. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, ilkogretim okullanndaki ve bir lisedeki ogretmen 
agigina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/457) 

77. - Adana Milletvekili Kursat Atilgan'in, transgenik tohum gahsmalanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/459) 

- 7 - 9 UNCU BiRLESiM 
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78. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Bologna siirecinde universitelerdeki gahsmalara 
ili§kin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/460) 

79. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Resadiye ilcesindeki ogretmen agigina iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/461) 

80. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, yurt dismdan satm alinan ve satilan elektrige 
iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/464) 

81. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Ilgaz Daginda turizmin gelis
tirilmesine iliskin Kultiir ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/465) 

82. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Anayasa degisikligi sirasinda Meclis 
cevresinde gorevlendirilen emniyet personeline iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi 
(6/468) 

83. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Katar Emirinin Tiirk heyetine hediye verip 
vermedigine iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/469) 

84. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, demiryollanndaki gahsmalara iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/470) 

85. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, Ordu II Genel Meclisi Baskani ile ilgili iddialara 
iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/472) 

86. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, Manisa'daki bolunmus yol gahsmalanna iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/473) 

87. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'mn, Batman'da verilen yesil kartlara iliskin Saglik 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/474) 

88. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, YOK bursu ile yurt disina gdnderilenlere iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/475) 

89. - Tokat Milletvekili Re$at Dogru'nun, ogretim uyesi ihtiyacinin karsilanmasi igin burslu 
olarak yurt disina gdnderilenlere iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/476) 

90. - Bursa Milletvekili Ismet Buyukataman'in, Cekhge C ° c u k Hastahklan Hastanesine 
iliskin Saglik Bakanindan sozlu soru onergesi (6/480) 

91. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ucreti karsiliginda galisan 
ogretmenlerin sorunlanna ve Hakkari'nin egitim sorunlanna iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu 
soru onergesi (6/481) 

92. - Kutahya Milletvekili Alim Isikin, bugday ithalatina ve gumriik vergisine iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/482) 

93. - Kutahya Milletvekili Alim Isikin, gegici isgilerin sorunlanna iliskin Gahsma ve Sosyal 
Guvenlik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/483) 

94. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, yesil kart verilen kisilere iliskin Saglik 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/485) 

95. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, cezaevlerinin doluluk oranina ve yolsuzluk 
yapan burokratlara iliskin Adalet Bakanindan sozlu soru onergesi (6/486) 

96. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, halk egitim usta dgreticilerinin ozliik haklarma 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/487) 

97. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'm, Sanveliler Ilgesindeki ogretmen agigina iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/489) 

- 8 - 9 UNCU BIRLESiM 
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98. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, 5582 sayih Kanun kapsaminda konut kredisi 
kullananlara iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru 
onergesi (6/491) 

99. - Diyarbakir Milletvekili Giiltan Kisanak'in, kendisinden haber ahnamayan bir 
ustegmene iliskin Milli Savunma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/493) 

100. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Duzlercami Yaban Hayatini Gelistirme Sahasi 
disina cikanlan alana iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/494) 

101. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Antalya'da kagak akaryakit kullanimma iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/495) 

102. - Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, bazi yoneticilerin ozliik haklanna iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/497) 

103. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, kredi karti borclularina iliskin Devlet Bakani 
ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/501) 

104. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, polislerin ozliik haklanna iliskin igisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/502) 

105. - Adana Milletvekili Muhanem Varh'nin, il Genel Meclisi uyelerinin sosyal ve ozliik 
haklanna iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/504) 

106. - istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, ogretmen atamalarindaki kontenjanlara iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/505) 

107. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, Gaziantep'teki bazi belediyelerin 
kapatilmasina iliskin Igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/506) 

108. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, adrese dayali niifus kayit sistemi verilerinin 
belediye gelirlerine etkisine iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/508) 

109. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Turhal-Tokat demiryolu gahsmalanna iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/511) 

110.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, dzellestirilen kuruluslann degerlerine iliskin 
Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/512) 

111. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, istanbul-Mus seferini yapan ugaktaki bir anzaya 
ili§kin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/513) 

112.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, YOK Baskani hakkinda sorusturma izni 
verilmeyecegine yonelik agiklamasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/514) 

113.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, tasfiye halindeki bir finans kurumuna iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/515) 

114.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, dzellestirilen Kutahya Seker Fabrikasina ait 
arsayla ilgili iddialara iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/516) 

115. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, TPAO Genel Miidiiriiniin bir enerji sirketinde 
gahsmasma iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/517) 

116.- istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, Haydarpasa Numune Egitim ve Arastirma 
Hastanesi Bashekimi hakkindaki iddialara iliskin Saglik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/518) 

117.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, ddvizli askerlik hizmeti 
uygulamasina iliskin Mill! Savunma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/520) 
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118. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sozlesmeli personel istihdamina 
iliskin Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/522) 

119.- Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sehit ve gazi yakinlannin 
istihdamina iliskin Igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/523) 

120.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, tuketicilerin yaygin sikayetlerine iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/524) 

121.- Karaman Milletvekili Hasan Qalis'in, riizgar enerjisi santrallerine iliskin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi (6/525) 

122. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, Akhisar Devlet Hastanesi ek bina insaatma 
iliskin Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/526) 

123.- Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, Manisa'daki saglik personeli agigina iliskin 
Saglik Bakanindan sozlii soru onergesi (6/527) 

124. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, kredi karti faiz oranlanna iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/528) 

125.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, bir agiklamasma iliskin Basbakandan sozlu 
soru onergesi (6/529) 

126. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iplik ithalatinda uygulanan vergi 
oranlanna iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Hayati Yazici) sozlu soru onergesi 
(6/530) 

127. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kirklareli Tanm II 
Mudurlugunde galisan ziraat muhendislerinin sinava tabi tutulmasina iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/531) 

128.- Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, GAP Acil Eylem Plani 
kapsamindaki yatinmlara iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii 
soru onergesi (6/532) 

129.- Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, findik ithalat iznine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/534) 

130. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, SHCEK yurtlannda yasanan bazi olaylara iliskin 
Devlet Bakanindan (Nimet Cubukgu) sozlii soru onergesi (6/536) 

131.- Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, bal ithalatina iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/537) 

132. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalginin, bashekim yardimcilarinin sayilanna iliskin Saghk 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/538) 

133. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'ya bagh bolge mudurlugu 
olup olmadigina ve bir kadroya iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/539) 

134. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO gahsanlannin saghk 
sorunlanna iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/540) 

135. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, esdeger ilaglara iliskin Saghk Bakanindan sozlu 
soru onergesi (6/541) 

136. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, teshis ve tedavide kullanilan ilaglara iliskin Saglik 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/542) 
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137.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Merkezi Uzlasma Komisyonuna yapilan 
miiracaatlara iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/544) 

138. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, Ankara'daki dilencilere iliskin Igisleri Bakanindan 
sozlii soru onergesi (6/545) 

139.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, TCDD arazilerindeki imar degisikliklerine 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/546) 

140.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, Ankara Gar Onii Kavsak Projesine iliskin 
Kultur ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/547) 

141. - Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan'in, dane misir destekleme primine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/548) 

142.- Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Istanbul Buyuksehir Belediyesince bastinlan 
istanbul Bultenine iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/549) 

143. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, bugday stoku ve un fiyatlanna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/550) 

144. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Antalya-Kemer karayoluna yapilacak tiinellere 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/551) 

145. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, Akseki ilgesinin su somnuna iliskin igisleri 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/552) 

146. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, izmir-Ankara hizh tren projesine ve tren 
kazalanna yonelik gahsmalara iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/553) 

147. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde'deki okul ve ogretmen agigina iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/554) 

148. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde'ye yeni bir devlet hastanesi yapimina iliskin 
Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/556) 

149. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde'deki bir karayoluna iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/557) 

150.- Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde'deki bir karayoluna iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/558) 

151.- Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde'deki bir karayolunun bblunnhis yol 
yapilmasina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/559) 

152. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde Universitesine ek odenek verilmesine iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii som onergesi (6/560) 

153.- Nigde Milletvekili Miimin inan'in, bazi belediye ve koylerin Cifthk Belediyesine 
katihm siirecine iliskin igisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/561) 

154. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Nigde'deki yatinmlara, yesil karthlara ve yapilan 
yardimlara iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/562) 

155. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, ogretmen atamalanna iliskin Milli Egitim 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/566) 

156. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, hayvansal uretimin desteklenmesine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/567) 

157. - Kiitahya Milletvekili Alim Isik'in, seker ithalatina ve kagakgihgina iliskin Devlet 
Bakanindan (Kiirsad Tiizmen) sozlii som onergesi (6/568) 
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158.- Antalya Milletvekili Mehmet Giinalin, Iller Bankasi Genel Miidiir Yardimcilannin 
atama §artlanna uyup uymadigina iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/569) 

159. - Gaziantep Milletvekili Ya§ar Agyiiz'iin, Istanbul II Milli Egitim Miidiiriine iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/570) 

160.- Kutahya Milletvekili Alim Isikin, karayolu yiik tasimaciligi belgelerinden dolayi 
kesilen cezalara iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/571) 

161.- Kiitahya Milletvekili Alim Isikin, universite mezunlanndan polis alimina iliskin 
Igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/572) 

162.- Nigde Milletvekili Miimin Inan'in, Karayolu Tasima Ydnetmeligindeki bir 
diizenlemeye iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/573) 

163. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Antalya'da bir iistgecitteki biifelerin 
kiralanmasina iliskin igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/574) 

164. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'm, doktorlann aldiklan ticrete iliskin Basbakandan 
sozlii soru onergesi (6/575) 

165. - Istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, engellilerin agiz ve dis saghgi sorunlanna iliskin 
Devlet Bakanindan (Nimet Cubukgu) sozlu soru onergesi (6/576) 

166.- istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, Qivril Devlet Hastanesindeki bir oliim olayina 
iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/577) 

167. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'un, bir ydrenin kultur ve turizm koruma ve gelisim 
bolgesi yapilmasina iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/578) 

168. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, cep telefonu kullammindaki vergilere iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/580) 

169. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman'in, koylerdeki bos okullann degerlendirilmesine 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/584) 

170. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, TRT'nin yonetimine iliskin Basbakandan sozlii 
soru onergesi (6/585) 

171. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacina iliskin Adalet 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/587) 

172. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Zile'deki okul mudurlerine ve OSS'deki basari 
durumuna iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/589) 

173. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van Rehberlik ve Arastirma Merkezine iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/590) 

174. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van'daki bir ilkogretim okulunda mudur yardimcisi 
olan kardesi hakkindaki bazi iddialara iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/591) 

175. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Karagoban Yatih Bolge ilkogretim Okulunda bir 
ogrencinin hayatini kaybetmesine iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/592) 

176. - Mersin Milletvekili Isa Gok'un, bir ilkogretim okulunda 10 Kasim toreni yapilmadigi 
iddiasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu som onergesi (6/593) 

177. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, giftgilerin tanmsal sulama elektrik borglanna 
iliskin Basbakandan sozlu som onergesi (6/594) 

178. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, giftgilerin tanmsal sulama elektrik borglanna 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/595) 
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179.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Ankara Buyuksehir Belediyesinin Kibns'a 
diizenledigi geziye iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/596) 

180. - istanbul Milletvekili Necla Arat'm, AB raporlannda Tiirk yargisina yonelik ifadelere 
iliskin Adalet Bakanindan sozlii soru onergesi (6/597) 

181.- Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, teknik ogretmen atamalarina iliskin Milli Egitim 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/598) 

182. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, bir tiirbenin dummuna iliskin Devlet Bakani ve 
Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii som onergesi (6/600) 

183. - istanbul Milletvekili Sacid Yildiz'in, okullarm internet sitelerindeki bazi bilgilere iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/601) 

184.- Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, bir televizyonun yayininin kesilmesine iliskin 
Basbakandan sozlii som onergesi (6/602) 

185.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, misir destekleme primine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/603) 

186. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, eylemlere yapilan mudahalelere iliskin igisleri 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/604) 

187. - Mersin Milletvekili isa Gdk'un, bazi belediyelerin kimi yerlere bedelsiz su kullandirdigi 
iddiasina iliskin igisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/605) 

188. - Mersin Milletvekili isa Gok'iin, okullarm ddeneklerine ve su sorunlanna iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/606) 

189. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, sorusturma izni verilmeyen belediye baskanlanna 
iliskin igisleri Bakanmdan sozlii som onergesi (6/607) 

190. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, dzellestirilen Tiirk Telekom'un ismine iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/609) 

191. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, malvarhgina iliskin Basbakandan sozlii som 
onergesi (6/610) 

192. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, bazi yoneticilerin maaslanna iliskin Milli Egitim 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/611) 

193. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, bazi yonetici kadrolanna yapilan atamalara 
ili?kin Milli Egitim Bakanindan sozlu som onergesi (6/612) 

194. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, bazi ydneticilik gorevleri igin sinav agilmamasina 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/613) 

195. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, bazi yonetici gorevlerine atamalara iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/614) 

196. - Manisa Milletvekili Mustafa Endz'un, bazi yoneticilerin iicretlerine iliskin Milli Egitim 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/615) 

197. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, Aksaray'in su plan ve projesine iliskin Cevre 
ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/616) 

198. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, TRT programlanna iliskin Devlet Bakanindan 
(Mehmet Aydin) sozlii som onergesi (6/618) 

199. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, bazi kamu kurumlannin internet sitelerindeki bazi 
sahislarla ilgili tanitici bilgilere iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/619) 
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200. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, bir ogretmen atamasina iliskin Milli Egitim Bakanindan 
sozlii soru onergesi (6/620) 

201. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takim Teknik Direktdriiniin ucretinin 
vergilendirilmesine iliskin Devlet Bakanindan (Murat Basesgioglu) sozlu soru onergesi (6/621) 

202. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, demir fiyatlanndaki artisa ve insaat sektdriine 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/622) 

203. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, bir kredi degerlendirme kurulusunun notuna 
ili§kin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/623) 

204. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, temel gida urunleri fiyatlanndaki artisa iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/624) 

205. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, tanm politikasma iliskin Basbakandan sozlii som 
onergesi (6/625) 

206. - Antalya Milletvekili Tayfur Siiner'in, kardelen gigeklerinin komnmasina iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/627) 

207. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, infaz ve komma memurlannin ozliik haklanna 
iliskin Adalet Bakanindan sozlii som onergesi (6/628) 

208. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, misir prim fiyatlanna ve misir ithalatina iliskin 
Basbakandan sozlii som onergesi (6/629) 

209. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, arazi toplulastirmasindaki tapu somnuna iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanmdan sozlii som onergesi (6/630) 

210. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, biiyiikbas hayvan destegine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/631) 

211. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, YOK Baskanina tahsis edilen zirhh araca iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/632) 

212. - Mersin Milletvekili isa Gok'iin, TRT'nin teskilat yapisi ve yayinlariyla ilgili iddiasina 
iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlu som onergesi (6/633) 

213. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, insaat sektoriindeki durgunluga iliskin Bayindirlik 
ve iskan Bakanindan sozlu som onergesi (6/634) 

214. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, fiyat artislan karsisinda piyasa denetimine iliskin 
Basbakandan sozlii som onergesi (6/635) 

215. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun bugday ithalatina 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/636) 

216. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun bugday ithalatinin 
etkilerine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/637) 

217. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bugday ve geltik iiretiminin 
artinlmasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/638) 

218. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun geltik satislanna 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/639) 

219. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO'nun piring satisina iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/640) 

220. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kirsal Kalkinma Programi 
projelerine iliskin Tanm ve Kdyi$leri Bakanindan sozlii som onergesi (6/641) 
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221. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ithal pirincin niteligine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/642) 

222. - Tokat Milletvekili Re§at Dogru'nun, dunya zenginleri listesindeki kisilerin vergi borcu 
olup olmadigina iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/646) 

223. - Tokat Milletvekili Re§at Dogru'nun, dunya zenginleri listesindeki kisilerin TMSF'ye 
borcu olup olmadigina ve kamu bankalannda kredi kullanip kullanmadiklarma iliskin Devlet 
Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/647) 

224. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs/in, giftgilerin ekonomik durumuna iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/649) 

225. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, dolu ve don olaylanna kar§i tanm sigortasinda 
ya§anan sorunlara iliskin Tanm ve Koyisjeri Bakanindan sozlu som onergesi (6/650) 

226. - Karaman Milletvekili Hasan Call-in, dogrudan gelir destegine ve uriin destek
lemelerine iliskin Tanm ve Koyisjeri Bakanindan sozlu som onergesi (6/651) 

227. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs/in, iiriin desteklemelerinin agiklanmasina iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/652) 

228. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Adana'da ozel bir saghk kurulu§unda ya§anan bir 
olaya iliskin Saglik Bakanindan sozlu som onergesi (6/653) 

229. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, tekstil sektorundeki sorunlara iliskin Devlet 
Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu som onergesi (6/654) 

230. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, denizi dolduran bir firmaya kesilen cezaya iliskin 
Kultur ve Turizm Bakanindan sozlu som onergesi (6/656) 

231. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, Karaman-Konya Kalkinma Ajansimn kurulmasina 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu som onergesi (6/657) 

232. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, Avrupa'dan Konya'ya direkt ugak seferleri 
yapilmasina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/658) 

233. - Mersin Milletvekili isa Gok'un, bir dernege iliskin igisleri Bakanindan sozlu som 
onergesi (6/659) 

234. - Mersin Milletvekili isa Gdk'iin, TRT'deki personel alumna iliskin Devlet Bakanindan 
(Mehmet Aydin) sozlu som onergesi (6/660) 

235. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, bir okulda yasanan bir olaya iliskin Milli 
Egitim Bakanindan sozlu som onergesi (6/661) 

236. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama 
kuyulanna iliskin Basbakandan sozlu som onergesi (6/662) 

237. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, giftgilere verilen desteklemelere iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/663) 

238. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kapah sistem sulamaya iliskin Tanm ve Koyisjeri 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/664) 

239. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, bir ilkogretim okulunun yapimi ile ilgili bir 
iddiaya iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu som onergesi (6/666) 

240. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, bir ilkogretim okulunun programdan 
gikartilmasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/667) 
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241.- Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, bir ilkogretim okulunun yapilacagi koyiin 
secimine iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii soru onergesi (6/669) 

242. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, sulama kanallannin bakimina iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/670) 

243. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, mevsimlik iscilerin ta§inmasina 
iliskin Tanm ve Koyisjeri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/671) 

244. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, ozel guvenlik kurumlannin gorev ve 
yetkilerine iliskin Igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/672) 

245. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, bir holdingin kredi kullanimina iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/673) 

246. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'm, sulama birliklerinin elektrik borglanna iliskin 
Maliye Bakanindan sozlu soru onergesi (6/674) 

247. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, an yetistiricilerinin desteklenmesine iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/675) 

248. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, elma ureticilerinin kayit usulune iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/676) 

249. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, sut inekgiliginin desteklenmesine iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/677) 

250. - Karaman Milletvekili Hasan C-ahsin, muz fiyatlanndaki artisa iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/678) 

251.- Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Serik Ilgesinde orman alaninda tas ocagi 
kurulacagi iddiasina iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/679) 

252. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Sabah-ATV ihale bedelinin finansmanina 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii soru onergesi (6/680) 

253. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Ermenistan'da resmi torende Turk Bayragina 
yapilan saldinya iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/681) 

254. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, okullann guvenligine iliskin igisleri Bakanindan 
sozlu soru onergesi (6/682) 

255. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, bir ders kitabinda Agn Daginin farkh bir adla yer 
aldigi iddiasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/683) 

256. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, bir gruba iki kamu bankasindan verilen krediye 
iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/686) 

257. - Ardahan Milletvekili Ensar Ogut'iin, Ardahan Ilinin igme suyu sorunlanna iliskin Saghk 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/687) 

258. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, kayisi ureticilerinin zaranmn tanm 
sigortasindan karsilanmamasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/688) 

259. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Ermenistan'da duzenlenen torende 
Turk Bayragina yapilan saldinya iliskin Disisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/690) 

260. - Karaman Milletvekili Hasan Cah$'m, Kuzey Irak yonetimiyle iliskiler konusundaki 
iddialara iliskin Disisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/691) 

261. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, CEA$'in kuguk hissedarlanna 
dagitilmayan temettulere iliskin Basbakandan sozlu som onergesi (6/696) 
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262. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, 1 Mayis kutlamalanna ve DISK'e karsi tutuma 
iliskin icisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/697) 

263. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, Taksim'de 1 Mayis kutlamalanna izin 
verilmemesine iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/698) 

264. - Ordu Milletvekili Ridvan Yalgin'in, Ordu'da dondan zarar gdren findik ureticilerine 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/699) 

265. - Karaman Milletvekili Hasan Cah§'in, TMO'nun geltik satislarma iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/700) 

266. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kugiik isletmelerin ekonomik sikintilanna iliskin 
Basbakandan sozlii som onergesi (6/701) 

267. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, tanm uriinlerindeki fiyat artislanna ili§kin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/702) 

268. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, alkol ve madde bagimhhgi tedavi merkezlerine 
iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/703) 

269. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, liselerde madde bagimhhgi ve uyusturucu 
arastirmasina ili§kin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/705) 

270. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, piring ithalati kontrol belgelerine iliskin Tanm ve 
Kdyi§leri Bakanindan sozlii som onergesi (6/707) 

271. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, kurakliktan etkilenen ureticilerin 
desteklenmesine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/708) 

272. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, ucuz giibre teminine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/709) 

273. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, CEAS'in kiigiik hissedarlanna 
kar dagitimina iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/710) 

274. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, zarar gdren giftgilerin desteklenmesine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanmdan sozlii som onergesi (6/711) 

275. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, ekonomik sikintilara yonelik gahsmalara iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/712) 

276. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'un, Sof Daglannda agilan ta§ ocaklanna iliskin 
Cevre ve Orman Bakanindan sozlii som onergesi (6/713) 

277. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van F Tipi Cezaevinde bazi televizyon kanallannin 
izlenmesine izin verilmedigi iddiasina iliskin Adalet Bakanindan sozlii som onergesi (6/714) 

278. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, tasimah egitim gdren ogrencilerin ayn simflara 
ahnmasina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/715) 

279. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Kutahya'da karayolu agmdan gikanlan bazi yollara 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/716) 

280. - Kiitahya Milletvekili Alim I§ik'in, Eskisehir-Kiitahya hizh tren projesine iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/717) 

281. - Kiitahya Milletvekili Alim Isik'in, Bursa-Simav-Selendi karayoluna iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/718) 

282. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Ankara-Izmir otoyolu projesine iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/719) 
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283. - Kutahya Milletvekili Alim Isikin, Kiitahya'daki bazi karayolu cah§malanna iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/720) 

284. - Kutahya Milletvekili Alim Isikin, Kutahya'yi kom§u iliere bagiayan karayolu 
cahsmalanna iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/721) 

285. - Kutahya Milletvekili Alim Isikin, Kutahya baglantih bolunmus yol cahsmalanna 
ili?kin Ulastirma Bakanindan sozlu som onergesi (6/722) 

286. - Kutahya Milletvekili Alim Isikin, Dumlupinar ilcesine tren ulasimimn saglanmasina 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu som onergesi (6/723) 

287. - Kutahya Milletvekili Alim Isikin, Kutahya-Merkezdeki bir iist gegit ihtiyacina iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlu soru onergesi (6/724) 

288. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gonen'de kurulmasi planlanan gimento 
fabrikasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/725) 

289. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gonen'de kurulmasi planlanan gimento 
fabrikasina iliskin Kultur ve Turizm Bakanindan sozlu som onergesi (6/726) 

290. - Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gonen'de kurulmasi planlanan gimento 
fabrikasina iliskin Gevre ve Orman Bakanindan sozlii som onergesi (6/728) 

291. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, internet kullammmdaki fiyatlann yiiksekligine 
iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu som onergesi (6/729) 

292. - Karaman Milletvekili Hasan C ahs' i n> resmi enflasyon rakamlanna iliskin Devlet 
Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlii som onergesi (6/730) 

293. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, beden egitimi ogretmenlerinin istihdamina iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/732) 

294. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Turkge ogretmenlerinin hizmet igi egitimlerine 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu som onergesi (6/733) 

295. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, demir basta olmak uzere insaat girdilerindeki 
fiyat artisina iliskin Basbakandan sozlu som onergesi (6/734) 

296. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Alanya'daki yunus gosteri merkezinin yer 
segimine iliskin Kiiltur ve Turizm Bakanindan sozlii soru onergesi (6/735) 

297. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, elektrik ve dogalgaz zamlarina iliskin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/739) 

298. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, mazot fiyatlanndaki artisa iliskin Devlet Bakani 
ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu som onergesi (6/740) 

299. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, insaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltilmasina iliskin Maliye Bakanindan sozlu som onergesi (6/741) 

300. - Kutahya Milletvekili Alim Isikin, Tavsanh-Tungbilek-Domanig Karayoluna iliskin 
Ulastirma Bakanindan sozlu som onergesi (6/743) 

301. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tanm Kredi Kooperatifme borcu olan giftgilere 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/744) 

302. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat Kalkinma Ajansinin kurulusuna iliskin 
Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu soru onergesi (6/746) 

303. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, giibre fiyatlanndaki artisa iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/747) 
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304. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, yaslihk ayhgina iliskin Basbakandan sozlii som 
onergesi (6/748) 

305. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, oziirlu ayhklanna iliskin Basbakandan sozlu som 
onergesi (6/749) 

306. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, Manisa'da meyve ureticilerinin desteklenmesine 
ili§kin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/750) 

307. - Aydin Milletvekili Ali Uzunirmak'in, Gazprom'dan ahnan dogalgaza iliskin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii som onergesi (6/751) 

308. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, rekolte diisiislerine karsi alinacak dnlemlere 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/752) 

309. - Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan'in, lise son simf dgrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/756) 

310. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Tokat Organize Sanayi Bolgesindeki yatmmlara 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii som onergesi (6/757) 

311. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, ozellestirme kapsaminda gelen yabanci 
sermayeye iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/758) 

312. - Malatya Milletvekili Ferit Mevliit Aslanoglu'nun, kayisidaki zarann tanm sigortasindan 
karsilanmamasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/759) 

313. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir ilacin ahm ihalelerine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/760) 

314. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Arastirma 
Enstitusiindeki ilag kontrollerine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/761) 

315. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Karadeniz Bolgesinde kanser hastahginin 
gogalmasma iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/764) 

316. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, hazir gidalann saghga etkisine iliskin Saglik 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/765) 

317. - Aydm Milletvekili Ali Uzunirmak'in, yardim olarak dagitilan kdmiirlerin bedeline 
iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu som onergesi (6/767) 

318. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, belediyelerin sigara yasagina yonelik 
hazirhklanna iliskin Igisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/768) 

319. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, akaryakittaki vergilerin azaltilmasina iliskin 
Maliye Bakanindan sozlii som onergesi (6/769) 

320. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, TMO'nun ithal ettigi ekmeklik bugdaya iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/770) 

321. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, Van Belediyesine Iller Bankasindan kredi verilmesine 
iliskin Bayindirhk ve iskan Bakanindan sozlii som onergesi (6/771) 

322. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman'in, Orhaneli'deki bir mermer ocaginin gevreye 
etkisine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii som onergesi (6/776) 

323. - Bursa Milletvekili ismet Buyukataman'in, Bursa ve Bilecik'teki bazi koylerin su 
sorununa iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/777) 

324. - Bahkesir Milletvekili Ergiin Aydogan'in, Gdnen'de yapilmasi planlanan gimento 
fabrikasina iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii soru onergesi (6/778) 
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325. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Doganyurt Ilgesinin ortaogretim 
kurumu ihtiyacina iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu soru onergesi (6/779) 

326. - Mersin Milletvekili Isa Gok'un, "Sinirlar Arasinda" Programinin sonlandinlmasina 
iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii soru onergesi (6/780) 

327. - Nigde Milletvekili Mumin inanin, "Sinirlar Arasinda" programinin yayindan 
kaldinlmasina iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlu soru onergesi (6/781) 

328. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Gaziantep'te Kultur Parki alanindaki 
uygulamalara iliskin Bayindirhk ve Iskan Bakanindan sozlu soru onergesi (6/782) 

329. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, sabit gelirlilerin maa§lanmn iyilestirilmesine 
iliskin Maliye Bakanindan sozlii soru onergesi (6/783) 

330. - Karaman Milletvekili Hasan Calis'm, v e n i bir Nato Ussu kurulup kurulmayacagina 
iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/784) 

331. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, giftgilerin elektrik ve banka borglanna iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/785) 

332. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Bolu Valisinin gorevden alinmasina iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/786) 

333. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Disisleri Bakanimn bir konusmasma iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/787) 

334. - Karaman Milletvekili Hasan Gahs'in, gahsanlarin ucretlerinin artinlmasma iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/788) 

335. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, gocuk ndrologu olmayan ilimize iliskin Saglik 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/789) 

336. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, dogalgaz zamminin etkisine iliskin Basbakandan 
sozlu som onergesi (6/796) 

337. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, muhtemel su sikintisina iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/797) 

338. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, elektrik kesintisine ve kayip-kagak elektrik 
kullanimina iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/798) 

339. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, dini dzgurluklerle ilgili konusmasma iliskin 
Disisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/799) 

340. - Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan'in, enerji yatinmlanyla ilgili bazi hususlara iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu som onergesi (6/800) 

341. - Adana Milletvekili Kursat Atilgan'in, enerji yatinmlannin kredilendirilmesine ve 
esgudtim sorunlarinin goziimune iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu soru onergesi 
(6/801) 

342. - Adana Milletvekili Kursat Atilgan'in, enerji yatinmlanndaki imalat ve muhendislige 
iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu som onergesi (6/802) 

343. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, kurakhga yonelik dnlemlere iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/803) 

344. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, BOTA? eski Genel Muduru'nun bir iddiasina 
iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu som onergesi (6/804) 

345. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, bir kaymakamin sozlerine iliskin igisleri 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/805) 

346. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, bazi yerlerdeki yatinmlara iliskin Basbakandan 
sozlu som onergesi (6/806) 
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347. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, Taskbprii Organize Sanayi Bolgesine 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii soru onergesi (6/807) 

348. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Erbaa'ya gegici findik ahm merkezi agilmasina 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/808) 

349.- Nigde Milletvekili Miimin inan'in, patates ureticiligine iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/809) 

350. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, gubredeki KDV oranlanna iliskin Maliye 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/810) 

351. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, iletisimin izlendigi iddialarma iliskin Basbakandan 
sozlu som onergesi (6/812) 

352. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, karayollannda hiz sinirlannin 
artirilmasma iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/813) 

353. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, sosyal guvenlik prim borglulanna kredi 
saglanmasma iliskin Devlet Bakani ve Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu som 
onergesi (6/814) 

354. - Nigde Milletvekili Miimin Inan'in, Erzumm'da OKS sinavinda yasanan bir aksakhga 
ili?kin Milli Egitim Bakanindan sozlii som onergesi (6/815) 

355. -Aydin Milletvekili Ertugrul Kumcuoglu'nun, ingiltere ve Giiney Kibns Rum Yonetimi 
arasinda imzalanan mutabakat metnine iliskin Disisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/816) 

356. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'in, Van Valisi ve Emniyet Miidiiriiniin bazi 
olaylardaki mudahalelerine iliskin igisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/817) 

357. - Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan'in, uygulama imkam kalmayan kanunlann 
yiiriirliikten kaldinlmasina iliskin Adalet Bakanindan sozlii som onergesi (6/819) 

358. - Gaziantep Milletvekili Hasan Ozdemir'in, yabanci bir firmamn tesvikten yararlanarak 
yatinm yapmasina iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlii som onergesi (6/820) 

359. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, faiz oranlanndaki artisin etkilerine iliskin 
Basbakandan sozlu som onergesi (6/821) 

360. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, ihale ilanlannin yerel gazetelerde yayimina iliskin 
Basbakandan sozlii som onergesi (6/822) 

361.- Nigde Milletvekili Miimin inan'in, bazi televizyon programlarina iliskin Devlet 
Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii som onergesi (6/823) 

362. - Nigde Milletvekili Miimin Inan'in, ithalatta koruma dnlemlerine iliskin Devlet 
Bakanindan (Kiirsad Tiizmen) sozlii soru onergesi (6/824) 

363. - Nigde Milletvekili Mumin inan'in, yerel gazetelerde ilan yayimina iliskin Devlet 
Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlii som onergesi (6/825) 

364. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, kutlamalarda silah kullanimma yonelik yaptinmlara 
iliskin Adalet Bakanindan sozlii soru onergesi (6/827) 

365. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, Oyak Sigortamn yabanci bir sigorta sirketine satisina 
iliskin Milli Savunma Bakanindan sozlii soru onergesi (6/828) 

366. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, motorlu araglarda farkh yaglar kullanimma iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii soru onergesi (6/829) 

367. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, yabanci bankalardan ipotek karsiligi zirai kredi 
kullanilmasina iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/830) 
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368. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, giibrelerin denetimine iliskin Tanm ve Koyisjeri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/831) 

369. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, gida katki maddelerinin menseinin belirtilmesine 
iliskin Tanm ve Koyisjeri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/832) 

370. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, girdi desteklemelerine iliskin Tanm ve Koyisjeri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/833) 

371. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, halkin beslenme bicim ve ahskanhklarinin 
arasjirilmasina iliskin Saglik Bakanindan sozlu soru onergesi (6/834) 

372. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, agilan hipermarket ve supermarket sayisina iliskin 
Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlu soru onergesi (6/835) 

373. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Ankara Buyuksehir Belediyesinin halk konserleri 
harcamalanna iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/836) 

374. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Cankaya Belediyesinin bahar §enlikleri 
harcamalanna iliskin Icisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/837) 

375. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, yeme-igme yerlerinin denetimlerine iliskin Tanm 
ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/839) 

376. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, kumes hayvancihginda dezenfektan madde 
segimine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/840) 

377. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Resadiye'deki uzman doktor agigina iliskin Saglik 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/843) 

378. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, hayvancilikta kaba yem sikintisi riskine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/844) 

379. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, kenelere karsi ilagh mucadeleye iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/846) 

380. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, ihalelere iliskin Saghk Bakanindan sozlu soru 
onergesi (6/847) 

381.- Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, ihalelere iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru 
onergesi (6/848) 

382. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, KJT'lerin ihalelerine iliskin Devlet Bakani ve 
Basbakan Yardimcisindan (Cemil Cicek) sozlii soru onergesi (6/849) 

383. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, ihrag edilmek iizere ithal edilen gayin ig piyasaya 
suruldiigu iddiasina iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/850) 

384. - Adana Milletvekili Kiirsat Atilgan'in, giftgilerin kredi kullanimina iliskin Tanm ve 
Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/851) 

385. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, yiiksekokul mezunu geng issizlere iliskin 
Basbakandan sozlu soru onergesi (6/852) 

386. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kirmizi et tuketimine iliskin Basbakandan sozlu 
som onergesi (6/853) 

387. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, TMO yonetiminin ddullendirilmesine iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/854) 

388. - Aksaray Milletvekili Osman Ertugrul'un, Aksaray Olimpik Yuzme Havuzu insaatma 
iliskin Devlet Bakanindan (Murat Basesgioglu) sozlu som onergesi (6/855) 



7 - S O Z L U S O R U L A R 

389. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Dumlupinar Anit Parki projesine iliskin Kultur ve 
Turizm Bakanindan sozlu soru onergesi (6/856) 

390. - Nigde Milletvekili Miimin Inan'in, iicretsiz fidan yardimina iliskin Cevre ve Orman 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/857) 

391. - Nigde Milletvekili Miimin Inan'in, infaz koruma memurlannm ozliik haklanna iliskin 
Adalet Bakanindan sozlii som onergesi (6/858) 

392. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, alternatif enerji kaynaklarina iliskin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanindan sozlii som onergesi (6/859) 

393. - Nigde Milletvekili Miimin inan'in, TMO'nun findik ahmina iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/860) 

394. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, yurt disi seyahatlerine iliskin Basbakandan sozlii 
som onergesi (6/861) 

395. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Sabah Gazetesi ve ATV'nin bazi odemelerine 
ili§kin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/862) 

396. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, milletvekillerinin Hukumet iiyeleri ile birlikte 
katildigi yurt di§i seyahatlere iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/863) 

397. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, elektrik zammina iliskin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanindan sozlii som onergesi (6/864) 

398. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, 2 Temmuz Sivas olaylan davasma iliskin 
Adalet Bakanindan sozlu som onergesi (6/865) 

399. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Niksar OSB'deki tapu sorununa iliskin Sanayi ve 
Ticaret Bakanindan sozlu som onergesi (6/866) 

400. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, DSi'nin ozel baraj ve golet insaatlanni denetimine 
iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii som onergesi (6/868) 

401. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, Soma Termik Santralindeki filtre sorununa iliskin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlii som onergesi (6/869) 

402. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, belediyelerin elektrik borglanna iliskin igisleri 
Bakanindan sozlii som onergesi (6/871) 

403. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Kinm Kongo kanamah atesi hastahgindan hayatini 
kaybedenlere iliskin Saghk Bakanindan sozlii som onergesi (6/872) 

404. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Kinm Kongo kanamah atesi hastahgina karsi 
bilinglendirmeye iliskin Saghk Bakanindan sozlii som onergesi (6/873) 

405. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Kinm Kongo kanamah atesi hastahgina karsi 
uluslararasi gahsmalara iliskin Saghk Bakanindan sozlii soru onergesi (6/874) 

406. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, Kinm Kongo kanamah atesi hastahgina karsi asi 
gelistirilmesine iliskin Saglik Bakanindan sozlii som onergesi (6/875) 

407. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, TEDAS'in vadesi gegmis alacaklanna iliskin 
Maliye Bakanindan sozlu som onergesi (6/876) 

408. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, tanmsal proje hibelerinin kullanimma iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/877) 

409. - Manisa Milletvekili Mustafa Enoz'iin, veteriner hekimlerin mali haklannin 
iyilestirilmesine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/878) 

410. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, sektdrlerdeki is guvenligine iliskin Basbakandan 
sozlu som onergesi (6/879) 

- 23 - 9 UNCU BiRLESiM 
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411. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, vergi borcu nedeniyle yurt disina cikis tahdidi 
uygulamasina iliskin Maliye Bakanindan sozlu soru onergesi (6/880) 

412. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Antalya'da sivrisinekle mucadeleye iliskin Igisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/881) 

413. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Gazipa§a'daki bir derenin lslahma iliskin Cevre 
ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/882) 

414. - Antalya Milletvekili Tayfur Suner'in, Antalya'da toplu ta?imadaki Antkart 
uygulamasina iliskin Igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/883) 

415. - Nigde Milletvekili Miimin inanin, standart disi mallara karsi alinan ithalat tedbirlerine 
iliskin Devlet Bakanindan (Kursad Tuzmen) sozlu soru onergesi (6/884) 

416. - Nigde Milletvekili Mumin Inanin, elektrik zammi ile ilgili agiklamasina iliskin Devlet 
Bakanindan (Mehmet §im§ek) sozlu soru onergesi (6/885) 

417.- Nigde Milletvekili Mumin Inanin, ozellestirme gelirlerine ve istihdama yonelik 
yatinmlara iliskin Maliye Bakanmdan sozlii soru onergesi (6/886) 

418.- Nigde Milletvekili Mumin inanin, kayit disi ekonomiye iliskin Maliye Bakanindan 
sozlu som onergesi (6/887) 

419. - Nigde Milletvekili Miimin inanin, dis borgla edinilen kaynagin kullanim alanlanna 
iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet $im§ek) sozlu som onergesi (6/888) 

420. - Nigde Milletvekili Miimin inanin, Nigde-Kayseri demiryolundan OSB'lere baglanti 
yapilmasina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlu som onergesi (6/889) 

421.-Nigde Milletvekili Mumin Inanin, Nigde Havaalani insaatma iliskin Ulastirma 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/890) 

422. - Nigde Milletvekili Mumin inanin, Nigde Universitesinde Tip Fakultesi agilmasina 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu som onergesi (6/891) 

423. - Nigde Milletvekili Mumin inanin, Nigde Universitesinde Ziraat Fakiiltesi agilmasina 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu som onergesi (6/892) 

424. - Nigde Milletvekili Mumin Inanin, Nigde Universitesinde Hukuk Fakiiltesi agilmasina 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu som onergesi (6/893) 

425. - Nigde Milletvekili Mumin Inanin, ikili ticaret anlasmasi yapilan ulkelere iliskin Devlet 
Bakanindan (Kursad Tuzmen) sozlu som onergesi (6/894) 

426. - Nigde Milletvekili Mumin inanin, tuketiciyi magdur eden ithal mallara karsi tedbir 
alinmasina iliskin Devlet Bakanindan (Kursad Tuzmen) sozlu som onergesi (6/895) 

427. - Nigde Milletvekili Mumin Inanin, dahilde isleme rejiminin denetimine iliskin Devlet 
Bakanindan (Kursad Tuzmen) sozlu soru onergesi (6/896) 

428. - Nigde Milletvekili Mumin inanin, ihracatgilann karsdastiklan burokratik islemlere 
iliskin Devlet Bakanindan (Kursad Tuzmen) sozlii soru onergesi (6/897) 

429. - Nigde Milletvekili Mumin inanin, tesvik uygulamalarina iliskin Devlet Bakani ve 
Basbakan Yardimcisindan (Nazim Ekren) sozlu som onergesi (6/898) 

430. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, hakkinda sorusturma agilan belediye 
baskanlanna iliskin igisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/899) 

431. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, Tunceli Universitesinin kurulus islemlerine iliskin 
Milli Egitim Bakanindan sozlu som onergesi (6/900) 

432. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, kurakliktan etkilenen iliere mazot ve gubre 
destegine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu som onergesi (6/901) 
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433. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, enflasyondaki dusiise ve esnafin sikintilanna 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/902) 

434. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'iin, islam Konferansi Orgutu ile imzalanan bir 
anlasmaya iliskin Disisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/903) 

435. - Karaman Milletvekili Hasan Calls'in, tanm sektoriindeki olumsuz gelismelere iliskin 
Tanm ve Koyisleri Bakanmdan sozlii soru onergesi (6/904) 

436. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, beyaz esya fiyatlanndaki artisin evliliklere 
etkisine iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/905) 

437. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kredi karti borglularina iliskin Basbakandan sozlii 
soru onergesi (6/906) 

438. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Merkez Bankasimn kara listesine giren esnafa 
iliskin Basbakandan sozlii soru onergesi (6/907) 

439. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, emeklilerin sorunlanna iliskin Basbakandan sozlii 
soru onergesi (6/908) 

440. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, kagak kol saatlerine iliskin Basbakandan sozlu 
soru onergesi (6/909) 

441. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, polis ndbet kuliibelerinin guvenlik somnuna 
iliskin igisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/910) 

442. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, Mersin'in Gulnar ilgesindeki orman yanginina 
iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlii som onergesi (6/911) 

443. - Adana Milletvekili Yilmaz Tankut'un, Mersin'e havaalani yapimina ve Adana 
Havaalanina iliskin Ulastirma Bakanindan sozlii som onergesi (6/912) 

444. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, saghk kurumlanndaki yolsuzluk iddialanna 
iliskin Saghk Bakanindan sozlii som onergesi (6/913) 

445. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, RTUK'e ahnan personele iliskin Devlet 
Bakanindan (Mehmet Aydm) sozlii som onergesi (6/914) 

446. - Tunceli Milletvekili Kamer Geng'in, cemevlerinin aydinlatma giderlerinin ddenmesine 
iliskin Basbakandan sozlii som onergesi (6/915) 

447. - Kutahya Milletvekili Alim Isik'in, Aydinspor hakkinda verilen cezamn zamanlamasina 
iliskin Devlet Bakanindan (Murat Basesgioglu) sozlii som onergesi (6/916) 

448. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, Kayisi Festivalindeki yemek duasina 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/917) 

449. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, Kayisi Festivalindeki yemek duasina 
iliskin Devlet Bakanindan (Mustafa Said Yazicioglu) sozlii som onergesi (6/918) 

450. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yerli komiir rezervlerinin 
kullanilmasina iliskin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanindan sozlu som onergesi (6/919) 

451. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'in, Tiirk bayraginin indirildigi bazi olaylara iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/920) 

452. - Bahkesir Milletvekili Ergiin Aydogan'in, bazi yol yapimi projelerine iliskin 
Basbakandan sozlii soru onergesi (6/921) 

453. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'iin, giftgilerin sulama suyunda kullandiklan 
elektrik borglanna iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlii som onergesi (6/922) 

454. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyiiz'iin, RTUK'iin radyo ve televizyon yayin izni 
verdigi bir kurulusa iliskin Devlet Bakanindan (Mehmet Aydin) sozlu som onergesi (6/923) 
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455. - Karaman Milletvekili Hasan Cah§in, Ankara Buyuksehir Belediyesi ve ODTU 
arasindaki kagak yapi sorununa iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/924) 

456. - Karaman Milletvekili Hasan Cahs'm, kegilerin ormandan uzaklastinlmasinin 
sonuglarina iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu soru onergesi (6/925) 

457. - Karaman Milletvekili Hasan Cah§'rn> kagak etlere iliskin Tanm ve Koyisleri 
Bakanindan sozlii soru onergesi (6/926) 

458. - Kahramanmaras Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, keneye karsi bazi dnlemlere 
iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/927) 

459. - Sirnak Milletvekili Sevahir Bayindir'in, havaya ates a c a n bazi koruculara iliskin Igisleri 
Bakanindan sozlu soru onergesi (6/928) 

460. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, sehit aileleri yardimlasma derneklerine yapilan 
yardimlara iliskin Basbakandan sozlu soru onergesi (6/929) 

461. - Tokat Milletvekili Resat Dogru'nun, esnaf ve KOBI'lerin kredi kullamminda sicil affina 
iliskin Sanayi ve Ticaret Bakanindan sozlu som onergesi (6/930) 

462. - Kutahya Milletvekili Alim Isikin, kurakliktan etkilenen giftgilerin kredi borglannin 
ertelenmesine iliskin Tanm ve Koyisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/932) 

463. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir baraj projesine iliskin Cevre ve 
Orman Bakanindan sozlii som onergesi (6/933) 

464. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir baraj projesine iliskin Cevre ve 
Orman Bakanindan sozlii som onergesi (6/934) 

465. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir baraj projesine iliskin Cevre ve 
Orman Bakanindan sozlii som onergesi (6/935) 

466. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir saglik ocaginin personel ihtiyacina 
iliskin Saghk Bakanindan sozlu soru onergesi (6/936) 

467. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun, bir koye jandarma karakolu agihp 
agilmayacagina iliskin igisleri Bakanindan sozlu soru onergesi (6/937) 

468. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu'nun, bir cenaze merasimine katilanlann 
kihk kiyafetine iliskin Igisleri Bakanindan sozlii soru onergesi (6/938) 

469. - Karaman Milletvekili Hasan C a l l s i n > Giingdren'deki teror olayina iliskin Igisleri 
Bakanindan sozlu som onergesi (6/939) 

470. - Karaman Milletvekili Hasan (pahs'in, TRT'nin Gungoren'deki teror olayiyla ilgili 
yayinina iliskin Basbakandan sozlu som onergesi (6/940) 

471.- Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, Gaziantep'in egitimdeki basari duzeyine 
iliskin Milli Egitim Bakanindan sozlu som onergesi (6/941) 

472. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'un, TOKi hakkinda duzenlenen YDK raporlanna 
iliskin Basbakandan sozlu som onergesi (6/942) 

473. - Gaziantep Milletvekili Ya§ar Agyuz'un, ozel mulkiyette olduguna karar verilen bir 
orman arazisine iliskin Cevre ve Orman Bakanindan sozlu som onergesi (6/943) 

474. - Gaziantep Milletvekili Yasar Agyuz'iin, TOKi ihalelerine iliskin Basbakandan sozlu 
som onergesi (6/944) 

475. - Van Milletvekili Ozdal Uger'in, iade edilen ve cevaplandmlmayan soru onergelerine 
iliskin Turkiye Buyuk Millet Meclisi Baskamndan sozlii soru onergesi (6/972) 
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1. - Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Tasansi, 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapasaoglu'nun; Organize Sanayi Bolgeleri Kanununda 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi, Milliyetgi Hareket Partisi Grup Baskanvekili ve Izmir 
Milletvekili Oktay Vural ile Izmir Milletvekili Senol Bal'm; 4562 Sayih Organize Sanayi 
Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Izmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayih Organize Sanayi Bolgeleri Kanununa Bir Gegici Madde 
Eklenmesi Hakkinda Kanun Teklifi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlan Raporlan (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayisi: 222) 
(Dagitma tarihi: 2.5.2008) (*) 

2. - Yuksek Ogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Sivas 
Milletvekili Muhsin Yazicioglu'nun; Kahramanmaras Milletvekili Durdu Ozbolat ve 20 
Milletvekilinin; Samsun Milletvekili Osman Cakir'in; Istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 7 
Milletvekilinin; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/651, 2/20, 2/46, 2/61, 2/80) (S. Sayisi: 298) (Dagitma tarihi: 17.10.2008) 

3. X - Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumruk Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 
Kanun Tasansi ve Avmpa Birligi Uyum ile Plan ve Biitge Komisyonlan Raporlan (1/605) 
(S. Sayisi: 275) (Dagitma tarihi: 25.7.2008) 

4. - Sanayi ve Ticaret Bakanhginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun, Devlet 
Memurlan Kanunu ve Genel Kadro ve Usulii Hakkinda Kanun Hukmunde Kararnamede 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve Biitge Komisyonu Rapom (1/537) 
(S. Sayisi: 236) (Dagitma tarihi: 28.5.2008) 

5. - Kultur ve Tabiat Varliklanm Komma 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) 

6. - 1.8.2008 tarihli ve 5803 Sayih Elektronik Haberlesme Kanunu ve Anayasanin 89 uncu 
ve 104 iincii Maddeleri Geregince Cumhurbaskamnca Bir Daha Gdriisiilmek tizere Geri 
Gonderme Tezkeresi ile Bayindirhk, imar, Ulastirma ve Turizm Komisyonu Rapom (1/638) 
(S. Sayisi: 297) (Dagitma tarihi: 13.10.2008) 

7. - Posta Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Bayindirhk, imar, 
Ulastirma ve Turizm Komisyonu Rapom (1/491) (S. Sayisi: 230) (Dagitma tarihi: 16.5.2008) 

8. X - istanbul Milletvekili Mehmet Domag ile Antalya Milletvekili Hiisnii C ôllii ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Miistesarhginin Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmunde 
Kararnamede ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Butge 
Komisyonu Rapom (2/266, 2/268) (S. Sayisi: 257) (Dagitma tarihi: 24.6.2008) 

9. - Turkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasindaki Kara 
Sinin Boyunca Yapilacak Mayin Temizleme Faaliyetleri ile ihale islemleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ve Tanm, Orman ve Koyisleri ile Plan ve Butge Komisyonlan Raporlan (1/543) 
(S. Sayisi: 263) (Dagitma tarihi: 26.6.2008) 



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 § L E R 

- 2 8 - 9 UNCU BiRLE$iM 

10. 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) 

11. - Eri§me 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) 

12. X - Turkiye Cumhuriyeti Saglik Bakanhgi ve Dunya 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) 

13. 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) 

14. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Rusya Federasyonu Hukumeti Arasinda Savunma 
Sanayii Alaninda ikili is. Birligi Suresince Mubadele 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) 

15. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Rusya Federasyonu Hukumeti Arasinda Iki 
Tarafli Askeri Teknik Isbirligi Gergevesinde Kullanilan ve Elde Edilen Fikri ve Sinai Mulkiyet 
Haklannin Kar§dikh Korunmasina iliskin Mu§terek Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Di§isleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayisi: 67) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

16. 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) 

17. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasinda 
I§birligi Protokolunun Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/292) (S. Sayisi: 40) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

18. X - Asya Karayollan Agi Hukumetler Arasi Anlasmasina Katilmamizin Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayisi: 23) 
(Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

19. X - Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerin Kacakcihgina Karsi Birlesmis Milletler 
Sozlesmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasina iliskin Deniz Yoluyla Yapilan Kagakcihkla 
Mucadele Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayisi: 78) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

20. 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) 
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21. 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) 

22. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Birlesmis Milletler (BM) Gida ve Tanm Orgiitii 
(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) 

23. X - Turkiye Cumhuriyeti ve Korfez Arap Ulkeleri Isbirligi Konseyi Uyesi Ulkeler 
Arasinda Ekonomik Isbirligine Iliskin Cerceve Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayisi: 70) (Dagitma tarihi: 
4.12.2007) 

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

25. X - Irak'a Komsu Devletler Hiikiimetleri ile Irak Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Terdrizm, Sinirlardan Yasadisi Sizmalar ve Orgiitlii Suglarla Mucadele Konulannda Guvenlik 
Isbirligine iliskin Protokoliin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/347) (S. Sayisi: 73) (Dagitma tarihi: 7.12.2007) 

26. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ve Avustralya Hukumeti Arasinda Askeri Alanda is 
Birligi Cergeve Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/368) (S. Sayisi: 135) (Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

27. X - Denizde Seyir Guvenligine Karsi Yasadisi Eylemlerin Onlenmesine Dair 
Sdzlesmeye Ait 2005 Protokolunun Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/379) (S. Sayisi: 87) (Dagitma tarihi: 3.1.2008) 

28. X - Turkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Baskanligi ile Amerika Birlesik Devletleri 
Savunma Bakanligi Arasinda Savunma Uzay isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/395) (S. Sayisi: 136) 
(Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

29. X - C°k Uluslu Cografi Veri Ortak Uretim Programi Mutabakat Muhtirasinm 
Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/525) 
(S. Sayisi: 134) (Dagitma tarihi: 15.4.2008) 

30. X - Engellilerin Haklanna iliskin Sozlesmenin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/567) (S. Sayisi: 227) (Dagitma tarihi: 
14.5.2008) 

31. - Avmpa Toplulugunun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Cergeve Programinin (2007-
2013) Girisimcilik ve Yenilik Ozel Programma Turkiye Cumhuriyeti'nin Katihmi Konusunda 
Tiirkiye Cumhuriyeti ile Avmpa Toplulugu Arasinda Mutabakat Zaptinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/596) (S. Sayisi: 271) 
(Dagitma tarihi: 15.7.2008) 
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32. X - Birlesmis Milletler Iklim Degisikligi Cergeve Sozlesmesine Yonelik Kyoto 
Protokolune Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile Gevre ve Avrupa Birligi 
Uyum ile Disisleri Komisyonlan Raporlari (1/597) (S. Sayisi: 268) (Dagitma tarihi: 11.7.2008) 

33. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayih Denizcilik Mustesarhginm Kurulus ve 
Gorevleri Hakkinda Kanun Hukmunde Karamamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi 
ile Bayindirhk, Imar, Ulastirma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayisi: 228) (Dagitma 
tarihi: 16.5.2008) 

34. - Turk Ticaret Kanunu Tasansi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayisi: 96) 
(Dagitma tarihi: 1.2.2008) (**) 

35. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdol'un; C°cuklann Ugucu Maddelerin Zararlanndan 
Korunmasina Dair Kanun Teklifi ile Saglik, Aile, Cahsma ve Sosyal Isler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayisi: 89) (Dagitma tarihi: 4.1.2008) 

36. - Adiyaman Milletvekili Mehmet Erdogan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mucadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile Tanm ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu Kurulus v e Gorevleri 
Hakkinda Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mucadele ve Zirai 
Karantina Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum 
Komisyonu ile Tanm, Orman ve Koyisleri Komisyonu Raporlari (2/224, 1/545) (S. Sayisi: 229) 
(Dagitma tarihi: 20.5.2008) 

37. X - Turk Vatandashgi Kanunu Tasansi ve igisleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayisi: 
90) (Dagitma tarihi: 10.1.2008) (**) 

38. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Belarus Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Veterinerlik Alaninda Isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair 
Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayisi: 69) (Dagitma tarihi: 
4.12.2007) 

39. X - Turkiye Cumhuriyeti Kuguk ve Orta Olgekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme 
Idaresi Baskanhgi ile Romanya KOBI'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasindaki Mutabakat 
ve isbirligi Zaptimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayisi: 18) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

40. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Sudan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Denizcilik Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayisi: 20) (Dagitma tarihi: 10.10.2007) 

41. 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) 

42. 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) 
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43. X - Hava Yoluyla Uluslararasi Tasimacihga iliskin Belirli Kurallann Birlestirilmesine 
Dair Sozlesmenin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayisi: 28) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

44. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti, Misir Arap Cumhuriyeti Hukumeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Turizm Alaninda isbirligine iliskin Mutabakat Zaptinin 
Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayisi: 29) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

45. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Ticaret isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/340) (S. Sayisi: 30) (Dagitma tarihi: 11.10.2007) 

46. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hukiimeti Arasinda Bilim 
ve Teknoloji Alanlannda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/269) (S. Sayisi: 36) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

47. X - Turkiye Cumhuriyeti Basbakanlik Tiirk isbirligi ve Kalkinma idaresi Baskanligi ile 
Ozbekistan Cumhuriyeti Dis Ekonomik iliskiler Ajansi Arasinda isbirligi Protokolunun 
Onaylanmasimn Uygun Bulundugu Hakkinda Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayisi: 38) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

48. X - Turkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Orgiitii Genel Sekreterligi Arasinda 
Cergeve isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/287) (S. Sayisi: 39) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

49. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Giiney Afrika Cumhuriyeti Hiikiimeti Arasinda 
Gumruk Idarelerinin Karsihkh Yardimlasmasina iliskin Anlasmamn Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/297) (S. Sayisi: 41) 
(Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

50. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Bilimsel ve Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/298) (S. Sayisi: 42) (Dagitma tarihi: 17.10.2007) 

51. X - Cocuklarla Kisisel iliski Kurulmasina Dair Avrupa Sozlesmesinin Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/304) (S. Sayisi: 59) 
(Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

52. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Uluslararasi Terdrizm, Organize Suglar, Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunlann 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) 

53. X - Milletlerarasi Mal Satimina iliskin Sdzlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler 
Antlasmasina Katilmamizin Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayisi: 61) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 
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54. X - Guneydogu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulmasi Hakkmda 
Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayisi: 66) (Dagitma tarihi: 4.12.2007) 

55. X - Kalici Organik Kirleticilere Iliskin Stokholm Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ile Qevre ve Disisleri Komisyonlan Raporlan (1/412) 
(S. Sayisi: 76) (Dagitma tarihi: 8.12.2007) 

56. X - Turkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasinda Veterinerlik Alaninda 
Isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayisi: 79) (Dagitma tarihi: 14.12.2007) 

57. X - Ekonomik isbirligi Teskilati (EIT) Kacakcihk ve Gumriik Suclari Veri Bankasinin 
Kurulmasi ve isletilmesine Dair Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayisi: 83) (Dagitma tarihi: 24.12.2007) 

58. - Malatya Milletvekili Mahmut Mucahit Findikh ve 7 Milletvekilinin; Sivilastirilmis 
Petrol Gazlan (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina 
Dair Kanunda Degisiklik Yapilmasina iliskin Kanunda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun 
Teklifi ve Adiyaman Milletvekili Ahmet Aydin in; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayih Sivilastirilmis 
Petrol Gazlan (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina 
Dair Kanunda Degisiklik Yapilmasina iliskin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayisi: 86) (Dagitma tarihi: 
27.12.2007) 

59. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlut Aslanoglu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 
Odeneklerinin Arttinlmasina ve Sosyal Guvenliklerine Iliskin Kanun Teklifi ve igtiizugun 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/42) (S. Sayisi: 92) (Dagitma tarihi: 
10.1.2008) 

60. - Telsiz Kanununun Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Igisleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayisi: 99) (Dagitma tarihi: 1.2.2008) 

61. - Ozel Ogretim Kurumlari Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Cocuk 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) 

62. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 2 Milletvekilinin; Yuksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkmda Kanun Teklifi ve igtuzugun 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/47) (S. Sayisi: 106) (Dagitma tarihi: 
11.2.2008) 

63. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptanin; Turkiye Buyuk Millet Meclisi igtiizuguniin 
Bazi Maddelerinin Degistirilmesi Hakkinda igtuzuk Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayisi: 107) (Dagitma tarihi: 12.2.2008) 

64. X - Asya-Pasifik Uzay Isbirligi Orgutu (APSCO) Sozlesmesinin Onaylanmasimn Uygun 
Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayisi: 114) 
(Dagitma tarihi: 22.2.2008) 
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65. - Genel Kadro ve Usulii Hakkinda Kanun Hukmunde Karamamenin Eki Cetvellerin 
Genglik ve Spor Genel Miidiirliigune Ait Bdlumunde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi 
ile Plan ve Butge Komisyonu Rapom (1/518) ( S . Sayisi: 121) (Dagitma tarihi: 25.3.2008) 

66. - istanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkinda Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), igtiiziigiin 37 nci 
Maddesine Gore Dogrudan Giindeme Ahnma Onergesi ( S . Sayisi: 122) (Dagitma tarihi: 25.3.2008) 

67. X - Dariilaceze Miiessesesi Genel Muduriugu Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ile igisleri Komisyonu Raporu (1/479) ( S . Sayisi: 126) (Dagitma tarihi: 27.3.2008) 

68. - Tiirk Ticaret Kanununun Yiiriirlugii ve Uygulama Sekli Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Adalet Komisyonu Rapom (1/487) ( S . Sayisi: 131) (Dagitma tarihi: 4.4.2008) 

69. - Ankara Milletvekili Yilmaz Ates'in; Devlet Memurlan Kanununda Degisiklik 
Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifi ve igtiiziigiin 37 nci Maddesine Gore Dogrudan Giindeme 
Ahnma Onergesi (2/116) ( S . Sayisi: 132) (Dagitma tarihi: 7.4.2008) 

70. X - Corum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayih Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayih Toplu Is Sozlesmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Degisiklik Yapilmasi 
Hakkinda Kanun Teklifi ile Saghk, Aile, Cahsma ve Sosyal isler Komisyonu Rapom (2/240) 
( S . Sayisi: 235) (Dagitma tarihi: 28.5.2008) 

71. X - Turkiye Cumhuriyeti Tanm ve Koyisleri Bakanligi ile Avustralya Tanm, Bahkgihk 
ve Ormancihk Bakanligi Arasindaki Tanm Alaninda Teknik, Bilimsel ve Ekonomik isbirligi 
Konulu Mutabakat Zaptinin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/411) ( S . Sayisi: 243) (Dagitma tarihi: 10.6.2008) 

72. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Belarus Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Karantina ve Bitki Komma Alaninda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/416) ( S . Sayisi: 244) (Dagitma tarihi: 
11.6.2008) 

73. X - Turkiye Cumhuriyeti Tanm ve Koyisleri Bakanligi ile Yemen Cumhuriyeti 
Bahkgihk Bakanligi Arasinda Balikgihk 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) 

74. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Moldova Cumhuriyeti Hukiimeti Arasinda Bitki 
Komma (Bitki Karantina) Alaninda isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/530) ( S . Sayisi: 246) (Dagitma tarihi: 
11.6.2008) 

75. X - Dopingle Mucadele Kanunu Tasansi ile Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor 
Komisyonu Rapom (1/562) ( S . Sayisi: 250) (Dagitma tarihi: 16.6.2008) 

76. - iskan Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Bayindirlik, imar, 
Ula§tirma ve Turizm Komisyonu Rapom (1/539) ( S . Sayisi: 251) (Dagitma tarihi: 17.6.2008) 



8 - K A N U N T A S A R I V E T E K L J F L E R J 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 

- 3 4 - 9 UNCU BiRLESiM 

77. X - Kamu Ihale Kanunu ile Kamu ihale Sozlesmeleri Kanununda Degisiklik 
Yapdmasina Dair Kanun Tasansi ve Avrupa Birligi Uyum ile Bayindirlik, imar, Ulastirma ve 
Turizm Komisyonlan Raporlari (1/584) (S. Sayisi: 253) (Dagitma tarihi: 17.6.2008) 

78. - istanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Suner ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 
133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/102) (S. Sayisi: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

79. - Amasya Milletvekili Akif Gulle'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Ozkan ve 4 Milletvekilinin Igtiizugun 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) 

80. - 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 Igtuzugun 
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) 

81. - Trabzon Milletvekili Asim Aykan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin igtuzugiin 133 uncii Maddesine 
Gore Rapora Itirazi (3/105) (S. Sayisi: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

82. - Duzce Milletvekili Metin Kasikogiu'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 Igtuzugun 133 iincu 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/106) (S. Sayisi: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

83. - Konya Milletvekili Atilla Kartin 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 Kartin igtiizugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/107) (S. Sayisi: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 
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84. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdogan'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovustunnanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 4 Milletvekilinin igtiizugiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/108) (S. Sayisi: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

85. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapom 
ve Tekirdag Milletvekili Enis Tiitiincii ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/109) (S. Sayisi: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

86. - Trabzon Milletvekili Asim Aykan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkmda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/110) (S. Sayisi: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

87. - Bilecik Milletvekili Yasar Tiiziin'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve Bilecik Milletvekili Yasar Tiiziin'iin igtiizugiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/111) (S. Sayisi: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

88. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutiincii ve 4 Milletvekilinin igtiizugun 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) 

89. - Kutahya Milletvekili Hiisnii Ordu'nun Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve Tekirdag Milletvekili Enis Tutuncu ve 4 Milletvekilinin igtiizugiin 133 iincii Maddesine 
Gore Rapora itirazi (3/113) (S. Sayisi: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

90. - Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtiiziigiin 133 iincu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/114) (S. Sayisi: 151 ve 151'e 1 inciEk) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

91. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergun ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazhklannin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kumlu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporlari ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
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igtuziigun 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) 

92. - Gaziantep Milletvekili Mehmet San'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 Istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin Igtuzugun 133 uncii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/116) (S. Sayisi: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

93. - Kutahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin Igtuzugun 133 uncii 
Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/117) (S. Sayisi: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

94. - Karabuk Milletvekili Mehmet Ceylanin 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 igtiizugun 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/119) (S. Sayisi: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

95. - 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 igtiizugiin 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) 

96. - 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 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/121) (S. Sayisi: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

97. - 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 Guner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/122) (S. Sayisi: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

98. - 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 igtuzugiin 133 iincu Maddesine Gore 
Rapora Itirazi (3/123) (S. Sayisi: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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99. - istanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'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 igtuziigiin 133 iincii Maddesine Gore 
Rapora itirazi (3/124) (S. Sayisi: 161 ve 161'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

100. - Sanhurfa Milletvekili Abdunahman Miifit Yetkin'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kumlu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/125) (S. Sayisi: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

101. - 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 
Rapom 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) 

102. - 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 Rapom ve Ordu Milletvekili Rahmi Guner ve 4 Milletvekilinin igtuziigiin 
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) 

103. - 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 Rapom 
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) 

104. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi Hakkinda 
Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve Konya Milletvekili Atilla Kart'in igtiiziigun 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) 

105.- Burdur Milletvekili Bayram Ozgelik'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu 
Karma Komisyonun Kovustunnanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Rapom ve Ordu Milletvekili Rahmi Giiner ve 4 Milletvekilinin igtiizugiin 
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) 

106. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temur'iin Yasama 
Dokunulmazhklannin Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Uyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Ozdemir ve 
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4 Milletvekilinin igtuzugun 133 uncii Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/131) (S. Sayisi: 168 
ve 168'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

107. - istanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdogan, Idris Nairn $ahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Agikahn ve Kirsehir 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 Igtuzugiin 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) 

108.- 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 §evket Kose ve 4 Milletvekilinin igtuziigun 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) 

109. - Kutahya Milletvekili Husnu Ordu'nun 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 Adiyaman Milletvekili Sevket Kose ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/134) (S. Sayisi: 171 ve 171 'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

110.- Sanliurfa Milletvekili Abdurrahman 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) 

111. - Tokat Milletvekili Zeyid Asian 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 igtiizugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/136) (S. Sayisi: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008,23.6.2008) 

112.- 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 (3/137) (S. Sayisi: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

113. - Zonguldak Milletvekili Polat Tiirkmen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/138) (S. Sayisi: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

114.- Diyarbakir Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
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Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin ictiiziigiin 
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) 

115. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Ustiin'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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin Igtiiziigiin 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) 

116.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Acba'nin Yasama Dokunul
mazhklannin Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Uyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtuzugiin 133 uncii Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/141) (S. Sayisi: 178 ve 178'e 1 inci 
Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

117.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom 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) 

118. - Karabuk Milletvekili Mehmet Ceylan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu 
Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Rapom ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/143) (S. Sayisi: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

119.- 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 
igtiiziigiin 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) 

120. - Kirsehir Milletvekili Mikail Arslan'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 
igtuzugiin 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) 

121.- Kirklareli Milletvekili Ahmet Gokhan Sangam'in Yasama Dokunulmazhginin 
Kaldinlmasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kumlu Karma Komisyonun Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Rapom ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiiziigun 
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) 

122. - Zonguldak Milletvekili Fazh 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 

- 39 - 9 UNCU BiRLESiM 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiizugiin 133 iincii 
Maddesine Gore Rapora itirazi (3/147) (S. Sayisi: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

123.- Bahkesir Milletvekili Ismail Ozgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
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) 

124.- 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 iincii Maddesine Gore Rapora Itirazi (3/149) (S. Sayisi: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) 
(Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

125. - Eskisehir Milletvekili Kemal Unakitan'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 igtuziigun 133 uncii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/150) (S. Sayisi: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

126. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ve Slovak Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda 
Ekonomik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulundugu Hakkinda Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayisi: 258) (Dagitma tarihi: 24.6.2008) 

127.- II 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) 

128. - Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Genglik ve Spor Genel 
Mudurlugunun Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun 
Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayir ve 2 Milletvekilinin; Cesitli Kanunlarda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Milli Egitim, Kultiir, Genglik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayisi: 262) (Dagitma tarihi: 25.6.2008) 

129. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti, islam Konferansi Orgutii ve islam Konferansi Diyalog 
ve Isbirligi Genglik Forumu Arasinda islam Konferansi Diyalog ve Isbirligi Genglik Forumunun 
istanbul'da Kurulmasi Hakkinda Anlasmanin Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Tasansi ve Disisleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayisi: 265) (Dagitma tarihi: 27.6.2008) 

130. - Kutahya Milletvekili Husnu 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 Ankara 
Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin igtiizugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/151) (S. Sayisi: 188 ve 188'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008,9.7.2008) 

131. - Ordu Milletvekilleri Eyup Fatsa ve Enver Yilmazin Yasama Dokunulmazhklannin 
Kaidinimasi Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporlan ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akinci ve 4 Milletvekilinin 
Igtuzugun 133 uncu Maddesine Gore Raporlara itirazlan (3/152) (S. Sayisi: 189 ve 189'a 1 inci 
Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 
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132.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkmda 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 iincu Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/153) (S. Sayisi: 190 ve 190'a 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, Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Kog'un igtiiziigiin 133 iincu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/155) (S. Sayisi: 191 ve 191'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

134.- 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 iincu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/156) (S. Sayisi: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

135. - 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 igtuziigiin 133 iincu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/157) (S. Sayisi: 193 ve 193'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

136. - 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 igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/158) (S. Sayisi: 194 ve 194'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

137. - Ordu Milletvekili Eyiip Fatsa'mn 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 igtiiziigiin 133 iincu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/159) (S. Sayisi: 195 ve 195'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

138. - 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 igtiizugiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/160) (S. Sayisi: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

139.- istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun, Kovusturmamn Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom 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) 

140. - izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun, Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un igtuziigiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/162) (S. Sayisi: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

- 4 1 - 9 UNCU BiRLESIM 
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141.- Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtuzugiin 133 uncu Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/163) (S. Sayisi: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

142. - Edirne Milletvekili Rasim Cakir in Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi Hakkinda 
Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edime Milletvekili Rasim Cakirin ictuzugun 133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi 
(3/164) (S. Sayisi: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

143. - 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 igtuziigun 133 uncii Maddesine Gore Rapora 
Itirazi (3/165) (S. Sayisi: 201 ve 201'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

144. - 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 Zekeriya Akinci ve 4 Milletvekilinin igtuzugun 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) 

145. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Ba§bakanhk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Igtuzugun 133 iincu Maddesine Gore 
Rapora Itirazi (3/167) (S. Sayisi: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

146. - 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 iincu Maddesine Gore 
Rapora itirazi (3/168) (S. Sayisi: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

147. - Sanliurfa Milletvekili ibrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazhginin Kaidinimasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 133 iincu Maddesine Gore 
Rapora itirazi (3/188) (S. Sayisi: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

148. - 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 uncii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/189) (S. Sayisi: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

149. - 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 igtiiziigiin 133 iincii Maddesine Gore 
Rapora Itirazi (3/209) (S. Sayisi: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
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150. - Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Rapom ve Hatay Milletvekili Gokhan Durgun'un igtuziigiin 133 iincii Maddesine Gore Rapora 
itirazi (3/215) (S. Sayisi: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dagitma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

151.- Tunceli Milletvekili Serafettin Halis'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 Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 iincu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/217) (S. Sayisi: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

152.- Mardin Milletvekili Ahmet Tiirk'iin Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu 
Karma Komisyonun Kovusturmanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 uncii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/219) (S. Sayisi: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

153.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'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 Antalya Milletvekili Tayfur Siiner ve 4 Milletvekilinin igtiiziigiin 
133 iincii Maddesine Gore Rapora itirazi (3/220) (S. Sayisi: 211 ve 211 'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

154. - 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 igtiiziigun 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) 

155.- Nigde Milletvekili Miimin inan'in Yasama Dokunulmazhginin Kaldinlmasi 
Hakkinda Basbakanlik Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Uyelerinden Kumlu 
Karma Komisyonun Kovustunnanin Milletvekilligi Sifatinin Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Rapom ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin igtiizugiin 
133 uncu Maddesine Gore Rapora itirazi (3/234) (S. Sayisi: 213 ve 213'e 1 inci Ek) (Dagitma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

156.- Kahramanmaras Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevliit 
Cavusoglu'nun; Cesitli 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 
Yasasmda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapom (2/283, 
2/270,2/277) (S. Sayisi: 272) (Dagitma tarihi: 16.7.2008) 
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157.- Mersin Milletvekili Zafer Uskiil ve 21 Milletvekilinin; Insan Haklan Komisyonu 
Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapom (2/263) (S. Sayisi: 278) (Dagitma tarihi: 
28.7.2008) 

158.- Milli Egitim Bakanhginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve Biitge Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayisi: 279) 
(Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

159. X - Bakii-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Baglantisina iliskin Anlasmamn Onaylanmasimn 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/422) (S. Sayisi: 280) 
(Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

160. - Turkiye istatistik Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi ile Plan ve 
Biitge Komisyonu Rapom (1/628) (S. Sayisi: 281) (Dagitma tarihi: 29.7.2008) 

161. - Tekirdag Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un; Dernekler Kanununda Degisiklik 
Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile Ardahan Milletvekili Ensar Ogiit ve 22 Milletvekilinin; 
23.11.2004 Tarihli ve 5253 Sayih Dernekler Kanununun 27. Maddesinde Kizilay ile ilgili 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ile igisleri Komisyonu Raporu (2/290, 2/286) 
(S. Sayisi: 283) (Dagitma tarihi: 31.7.2008) 

162. - Tokat Milletvekili Resat Dogru ve 2 Milletvekilinin; 26 Subat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafindan Azerbaycan'in Hocali Kentinde Gergeklestirilen Katliamin "Katilam" 
Olarak Tanmmasi, 26 Subat'in "Hocali Katliamim Anma Giinii" Olarak Kabul Edilmesine iliskin 
Kanun Teklifi ve igtiiziigiin 37 nci Maddesine Gore Dogrudan Gundeme Ahnma Onergesi (2/148) 
(S. Sayisi: 285) ( Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

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

164. X - Turkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Ukrayna Bakanlar Kumlu Arasinda Bilimsel ve 
Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Rapom (1/326) (S. Sayisi: 287) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

165. X - Turkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Tayland Kralligi Hukumeti Arasinda Bilimsel ve 
Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve 
Disisleri Komisyonu Raporu (1/373) (S. Sayisi: 288) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

166. X - Avmpa 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) 

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

168. X - Turkiye Cumhuriyeti ile ispanya Kralligi Arasinda Bilimsel ve Teknolojik isbirligi 
Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi ve Disisleri Komisyonu 
Rapom (1/399) (S. Sayisi: 291) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

169. X - Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti ile Sudan Cumhuriyeti Hukumeti Arasinda Bilimsel 
ve Teknolojik isbirligi Anlasmasimn Onaylanmasimn Uygun Bulunduguna Dair Kanun Tasansi 
ve Disisleri Komisyonu Rapom (1/481) (S. Sayisi: 292) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 
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170. X - Afet ve Acil Durum Yonetimi Baskanligimn Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun 
Tasansi ile Bayindirhk, Imar, Ulastirma ve Turizm; Icisleri ile Plan ve Butge Komisyonlan 
Raporlari (1/552) (S. Sayisi: 293) (Dagitma tarihi: 1.10.2008) 

171. - Turk Akreditasyon Kurumu Kurulu? 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 Raporlari (1/613) (S. Sayisi: 294) (Dagitma 
tarihi: 1.10.2008) 



Donem: 23 Yasama Yih: 2 

T B M M ( S . S a y i s i : 2 7 5 ) 

S e r b e s t B o l g e l e r K a n u n u i l e G i i m r i i k K a n u n u n d a D e g i s i k l i k 

Y a p i l m a s i n a D a i r K a n u n T a s a n s i v e A v r u p a B i r l i g i U y u m i l e 

P l a n v e B i i t c e K o m i s y o n l a n R a p o r l a r i ( 1 / 6 0 5 ) 

Not: Tasari, Baskanhkca; tali olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile 
Avrupa Birligi Uyum Komisyonlanna, esas olarak da Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilmistir. 

T.C. 
Basbakanlik 

Kanunlar ve Kararlar 9/6/2008 
Genel Mudurlugu 

Sayi: B.02.0.KKG.010/101-1575/2536 
TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Baskanhginiza arzi Bakanlar Kurulunca 5/5/2008 tarihinde kararlastinlan "Serbest Bol
geler Kanunu ile Giimriik Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi" ile gerekce
si ilisikte gonderilmistir. 

Geregini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdogan 
Basbakan 

GENEL GEREKCE 

Tasan ile; serbest bolgelerin yirmi yilhk gegmi§ faaliyetleri degerlendirilerek, kurulus amaclari 
tekrar ele ahnmi§ ve serbest bolgelerin vizyonu; ihracata yonelik yatinm ve uretimi te§vik etmek, 
dogrudan yabanei yatinmlan ve teknoloji girisini hizlandirmak, isletmeleri ihracata yonlendirmek ve 
uluslararasi ticareti gelistirmek olarak belirlenmi§, serbest bolgelerde yapilan faaliyetleri 
degerlendirmek, bu bolgelerin gelistirilmesine ve sorunlann cozumune iliskin stratejileri belirlemek 
ve onerilerde bulunmak uzere, Serbest Bolgeler Koordinasyon Kurulu olu§turulmu§tur . 

Serbest bolgelerde arazi kiralayarak bina ve tesislerini in§a eden uretici firmalara otuz yd, uretim 
di§inda faaliyet gosteren diger kullanicilara ise yirmi yd sureli faaliyet ruhsati verilmektedir. Bu 
Kanun ile, mulkiyeti Hazineye ait serbest bolgelerde faaliyette bulunan yatinmci kullanicilara, 
Hazinenin mulkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalann, dogrudan veya irtifak hakki tesisi suretiyle 
49 yila kadar kiralanabilmesi imkani getirilmistir. 

Serbest bolgeleri Avrupa Birligine tarn uyeligin gercekle§tigi tarihe kadar, gumriik rejimleri 
agisindan Turkiye Giimriik Bolgesi di§inda, men§e hukumlerinin uygulanmasi bakimindan Tiirkiye 
Gumriik Bolgesi sayan bir hukiimle, Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumriik Kanununun uyumunun 
saglanmasi; halen Turkiye mahrecli ve bedeli 500 ABD Dolanna kadar olan mallann ihracat i§lemine 
tabi tutulmasmda esas alinan meblagin 5000 ABD Dolanna yukseltilmesi suretiyle serbest bolgele
re ozellikle giinliik ihtiyaclann ve sarf malzemelerinin girisjnin kolaylastinlmasi amaclanmisttr. 
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Ote yandan, 2008 yih sonu itibariyle serbest bolgelerde gah§anlar igin saglanan gelir vergisi 
muafiyetinin kalkacak olmasi nedeniyle ozellikle uretici firmalarda yasanan sikintilann giderilmesi 
ve bdlgelere uretici ihracatgi firmalann gekilmesi amaciyla bu muafiyetin ureticiler igin Avrupa Bir
ligine uyelik tarihine kadar devam ettirilmesi amaglanmistir. 

MADDE GEREKCELERI 

Madde 1- 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayih Serbest Bolgeler Kanununun 1 inci maddesi, serbest 
bdlgelere yeni bir vizyon kazandirmak amaciyla; ihracata yonelik yatinm ve uretimi tesvik edecek, 
dogrudan yabanci yatinmlan ve teknoloji girisini hizlandiracak, i§letmeleri ihracata ydnlendirecek 
ve uluslar arasi ticareti geli§tirecek sekilde degistirilmistir. 

3218 sayih Kanunun 4 iincu maddesi basjigi ile birlikte degistirilerek, serbest bolgelerde yapi
lacak faaliyetlerin Ekonomik isler Yuksek Koordinasyon Kurulunun yerine gegen Yuksek Planlama 
Kurulunca belirlenmesi, ayrica, fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kurulusla
rina verilen yetkilerin, bolgelerdeki uretici isletmelerin talepleri haricinde uygulanamayacagi esasi 
getirilmistir. Diger taraftan, Serbest Bolgeler Koordinasyon Kurulu olu§turularak, bolgelerin gelis
tirilmesi ve sorunlann, Kumlu olusturan kamu birimlerince ortaklasa ele alinmasi amaglanmistir. 

3218 sayih Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fikrasi degistirilerek, serbest bolgelerde arazi 
kiralayarak bina ve tesislerini in§a eden uretici kullanicilara 30 yil, iiretim di§inda faaliyet gosteren 
diger kullanicilara ise 20 yil siireli verilen faaliyet ruhsati surelerinin azami 49 yila gikartilmasi 
hedeflenmi? v e boylelikle mulkiyeti Hazineye ait serbest bolgelerde faaliyette bulunan yatinmci 
kullanicilara, Hazinenin mulkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalann, dogrudan veya irtifak hakki 
tesisi suretiyle 49 yila kadar kiralanabilmesi imkam getirilmistir. Ayrica, faaliyet izinlerinin Devlet 
Planlama Teskilati Miistesarhgi yerine Dis Ticaret Miistesarhginca verilmesi diizenlenmistir. 

3218 sayih Kanunun 6 nci maddesinin birinci fikrasi degistirilerek, serbest bolgelerin tammi 
yeniden yapilmis ve Giimruk Kanunu ile uyum saglanmasi amaglanmistir. 

3218 sayih Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fikrasi degistirilerek, ozellikle tersaneler gibi bii
yiik yatinmci iiretici firmalann yer aldigi serbest bolgelerde, giinliik ihtiyaglann somnsuz kar§ila-
nabilmesi amaciyla 500 ABD Dolan olan meblag 5000 ABD Dolanna gikanlmistir. 

3218 sayih Kanunun 12 nci maddesi, mevcut kanunlann isim ve sayilannin degismesi nedeniyle 
degisiklige ugramistir. Diger yandan, mulkiyeti Hazineye ait serbest bolgelerde, arazilerin ve Hazineye 
intikal eden binalann kiraya verilmesinde aynca binalann diger kullanicilara kullanim hakkinin 
devredilmesine iliskin islemlerde, 3218 sayih Serbest Bolgeler Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimleri 
uygulanmakla beraber, 2886 sayih Devlet ihale Kanununun bu tiir islemlerde uygulanmayacagmin 
ayrica belirtilmesiyle kansikhgin onlenmesi amaglanmistir . 

3218 sayih Kanunun gegici 3 uncii maddesinin ikinci fikrasi degistirilerek, 2008 yih sonu iti
bariyle serbest bolgelerde gahsanlar igin saglanan gelir vergisi muafiyetinin kalkacak olmasi nedeniyle 
ozellikle iiretici firmalarda yasanan sikintilann giderilmesi ve bdlgelere uretici ihracatgi firmalann 
gekilmesi amaciyla, bu muafiyetin ureticiler igin Avmpa Birligine uyelik tarihine kadar devam etti
rilmesi amaglanmistir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 275) 
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3218 sayih Kanuna eklenen gegici 5 inci madde ile, arazisi Hazineye ait serbest bolgelerde uretim 
di§inda faaliyet gosteren kullamcilann, mhsat surelerinin bitiminden sonra, daha yuksek kira odeyerek 
bolgede faaliyette bulunmak istememeleri nedeniyle binalann atd vaziyette kalmasini onlemek 
amaciyla, bu Kanunun yururluge girdigi tarihten once faaliyet ruhsati almis kullamcilann, faaliyet 
ruhsati siiresinin uzatdmasi yonunde bir duzenleme yapilmi§tir. 

3218 sayih Kanuna eklenen gegici 6 nci madde ile, Gumriik Kanunu ile uyumla§tinlan serbest 
bolge taniminin Avrupa Birligine tarn uyeligin gergekle§tigi tarihe kadar, giimriik rejimleri agisindan 
Tiirkiye Gumriik Bolgesi di§inda sayilacagi, men§e hiikiimler agisindan ise Turkiye Giimriik Bolgesi 
sayilacagina iliskin duzenleme yapilmi§tir. 

Madde 2- Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumriik Kanunu arasindaki farkli hukumlerin uygulan-
masinda karsilasilan zorluklann asilmasini teminen, Avrupa Birligine tarn uyeligin gergeklesecegi tarihe 
kadar, 4458 sayih Giimriik Kanununun 152 nci, birinci fikrasinin (a) bendi harig olmak iizere 157 nci, 
158 inci ve 185 inci maddelerinin, serbest bolgelerde uygulanmamasi amaglanmi§ ve 4458 sayih Kanuna 
bu amagla gegici madde eklenmistir. 

Madde 3- Yuriirluk ve yuriitme maddesidir. 
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A v r u p a B i r l i g i U y u m K o m i s y o n u R a p o r u 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi 

Avrupa Birligi Uyum Komisyonu 09/07/2008 

Esas No.: 1/605 

Karar No.: 13 

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Bakanlar Kurulu tarafindan 09/06/2008 tarihinde Baskanhginiza sunulan (1/605) esas numara
li "Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumriik Kanununda Degi§iklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi" 
Baskanhginizca, 17/06/2008 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Biitge Komisyonuna, tali ko
misyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Komisyo-
numuza havale edilmistir. 

Komisyonumuz, 03/07/2008 tarihli 21 inci toplantisinda, Di§ Ticaret Miistesarhgi, Devlet Plan
lama Te§kilati Muste§arhgi, Gumriik Muste§arhgi ve Avrupa Birligi Genel Sekreterligi (ABGS) 
temsilcilerinin de katihmiyla amlan Kanun Tasansmi inceleyip g6riismii§tiir. 

Tasannin tumii uzerindeki goriismeler sirasinda hiikumet temsilcisi tarafindan asagidaki husus
lar belirtilmistir: 

- Tasan ile serbest bolgelerin amaclari yeniden ele alinmakta; serbest bolgelerin ozellikle ure
tim ve ihracata yonelik olarak duzenlenmesi, boylece iilkeye yabanci sermaye ve teknoloji girisinin 
hizlanmasi ve uluslar arasi ticarette rekabet edebilirligin artinlmasi hedeflenmektedir. 

- Bu amaglar dogrultusunda Tasan ile; serbest bolgelerde yapilan faaliyetleri degerlendirmek, bu 
bolgelerin gelistirilmesine, giiniin §artlanna uyumlu hale getirilmesine ve sorunlann gdzumiine yo
nelik stratej ileri belirlemek ve onerilerde bulunmak iizere Serbest Bolgeler Koordinasyon Kurulu 
kurulmaktadir; soz konusu bolgelere saglanan te§viklerin, islevsel hale getirilerek, Avrupa Birligi'ne 
iiyelik tarihine kadar devam ettirilmesi ongoriilmektedir; serbest bolgelerde arazi kiralayarak bina ve 
tesislerini in§a eden uretici kullanicilara 30 yd, uretim disinda faaliyet gosteren diger kullanicilara 20 
yd, Hazine'ye ait serbest bolgelerde faaliyette bulunan yatinmci kullanicilara, Hazinenin mulkiye-
tinde bulunan arazi, arsa ve binalann, dogrudan veya irtifak hakki tesisi suretiyle 49 yila kadar kira-
lanabilmesi imkani getirilmektedir. • 

- Tasari ile AB'ye tarn iiyelik tarihine kadar, serbest bolgelerin gumriik rejimi agisindan Tiirki
ye Gumriik Bolgesi di§inda, men§e kurallan agisindan Turkiye Gumriik Bolgesi kapsaminda yer al
masi huknrii getirilmektedir. 

- AB iilkelerindeki serbest bolge uygulamalannda depolama, paketleme, serbest limanlar ve ure
tim tesvigi gibi politikalann uygulandigi gorulmektedir. AB'nin genel ticaret yapisini bozmadigi 
miiddetge bu tur ayncahklann devamini ongoren politikalar mevcuttur. Dolayisiyla tasan AB uygu
lamalan ile buyuk derecede uyumsuz olmayip AB uyelik tarihine kadar, ihracatta etkili olmak ama
ciyla bu te§viklerin etkin bir sekilde kullanilmasi gerekmektedir. 

Tasannin tumii uzerinde yapilan gorii§meler sirasinda Komisyon uyelerimiz tarafindan asagidaki 
hususlara dikkat gekilmi§tir: 
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- Serbest bolgeler AB ilerleme raporlannda ve benzer belgelerde de belirtildigi iizere mevzuat 
uyumsuzlugumuzun mevcut oldugu bir alandir. Soz konusu tasari ile uyumlu olmayan bir yapiyi da
ha da uyumsuz hale getirmek, AB ile miizakerelerde Turkiye'nin elini giiclendirmedigi takdirde ge
reksiz olacaktir. Bu durumun tespiti ancak ciddi etki analizleri ile yapilabilir. 

- AB'deki serbest bolge tammi ile Turkiye'deki uygulamalar birbirinden farkhhk arz etmekte
dir. Turkiye'de iiretimi ve ihracati artirmak maksadiyla, serbest bdlgelere verilen destegin yaninda, 
bolgesel politikalar, KOBI ya da AR-GE destekleri gibi araclar da kullamlabilir. 

Tiimii uzerinde yapilan gbriismelerin ardindan, Tasari ve gerekcesi Komisyonumuzca benim-
senerek Tasannin maddelerinin gdriisiilmesine gekilmistir. TBMM igtiizugiiniin 23. ve Avrupa Bir
ligi Uyum Komisyonu Kanununun 3. maddesi uyarmca, Komisyonumuz Tasannin sadece kendisini 
ilgilendiren maddeleri olan 1. maddenin (3), (4), (6) ve (7) numarah bentleri ile 2. maddenin gorii-
§ulmesini kabul etmistir. 

Tasannin 1. maddesinin (6) numarah bendi ile degistirilen 3218 sayih Serbest Bolgeler Kanu
nu'nun 12. maddesi uzerinde yapilan goriismelerde, ABGS temsilcisi tarafindan; serbest bolgelerin 
yatinmcilara kiralanmasinin, AB muktesebati dahilinde gahsma usulleri ile baglantih olmadigi ge
rekgesiyle Devlet Ihale Kanunu'ndan muaf olunmasi yoniindeki hiikmiin bagimsiz bir muafiyet ta
lebi oldugu; ozellikle devletin gelir getirici faaliyetlerine uygulanan bu kanundan muaf olmamn, AB 
ile miizakere fasillanndan "Kamu Ahmlan" fashnda yer alan seffafhk gibi temel ilkelere aykinlik tes
kil edecegi, dolayisiyla, ifadenin madde metninden gikartilmasi gerektigi belirtilmistir. 

Komisyon iiyelerimiz tarafindan, mevcut ihale mevzuatinin; kurumlann ihtiyaglanni karsila-
madigi ve bu durumun istisna taleplerine yol agtigi, mevcut mevzuatin AB' deki genel istisna yak-
lasimi ile uyumlu hale getirilmesi gerektigi ifade edilmistir. 

Hiikumet temsilcisi tarafindan Dis Ticaret Miistesarhgi Serbest Bolgeler Genel Mudurlugu'nun 
soz konusu Kanuna tabi oldugu, bu hiikmiin arazi uzerinde bir kira hakki alacak olan bolge igin ta
lep edildigi, boylece Hazineye gegen binalann kiralanmasinin kolaylasacagi ve dovizle yapilan i$-
lemlerden dogacak sikintilann giderilecegi ifade edilmistir. 

Tasannin 1. maddesinin (7) numarah bendi ile degistirilen Serbest Bolgeler Kanunu'nun gegi
ci 3. maddesinin gdriismeleri sirasinda, Devlet Planlama Teskilati Miistesarhgi yetkilisi tarafindan; 
tasan ile getirilen duzenlemelerin AB iiyelik tarihine kadar olan siireyi kapsamasi uzerinde durulmus 
ve Tiirk mevzuatinda AB muktesebati ile uyumsuz olan hiikiimlerin uyelikle uyumlastinlacagi ta-
ahhuduniin zaten iiyelikten kaynaklanan bir yiikiim oldugu, bunun yerine, karsihkh giiven iliskisi 
iginde uyelik tarihinin yaklasmasi ile birlikte ilgili duzenlemelerin yapilabilecegi belirtilmistir. 

ABGS temsilcisi tarafindan; AB'de serbest bolge muafiyetlerinin dis ticaret kurallannin uygu
lanmasi yonunde oldugu, gegici 3. maddede ise soz konusu muafiyetlerin iiretime yonelik olarak dii-
zenlendigi, bu durumun ileri bir asamada bir nevi devlet yardimi olarak kabul edilebilecegi, zira ser
best bolgedeki firmalarla yurt iginde faaliyet gosteren firmalar arasinda ciddi bir haksiz rekabete yol 
agilabilecegi, bunun da ileride rekabet politikasi kapsaminda AB ile mevzuat uyumlastmlmasi hu
susunda sikinti dogurabilecegi ifade edilmistir. 

Tasannin 1. maddesinin (7) numarah bendi ile diizenlenen Serbest Bolgeler Kanunu'na eklenen 
gegici 6. maddenin gbrii$meleri sirasinda ABGS temsilcisi tarafindan; maddenin AB muktesebati ile 
uyumsuzlugun bir baska yansimasi oldugu, madde ile Gumriik Kanunu ile uyumlu serbest bolgeler 
tanimina bir istisna getirildigi, giimruk bolgesi disinda mense hukumleri uygulanamayacagi igin mad
denin kendi iginde gelistigi belirtilmistir. 
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Tasanniri 2. maddesinin g6rii§meleri sirasinda ABGS temsilcisi tarafindan Gumriik Kanunu'na 
eklenen gegici 7. madde ile, kanundaki serbest bdlgelerle ilgili uyumlu maddelerin gecersiz kihna-
cagi ve AB'de serbest bolgeler hususunda kullanilan dahilde isjeme rejiminin uygulanabilirliginin 
ortadan kaldirilacagi belirtilmi§tir. 

Maddeler uzerine yapilan muzakereler sonucunda Tasannin 1. maddesinin (3), (4), (6) ve (7) nu
marali bentleri ile 2. maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmistir. 

Raporumuz, Plan ve Biitge Komisyonuna sunulmak uzere Yuksek Ba§kanhga saygi ile arz olunur. 

Ba§kan 

Yasar Yakis 

Ba§kanvekili 
Liitfi Elvan 

Katip 
Osman Cakir 

Duzce Karaman Samsun 

Uye 
A/if Demirhran 

Siirt 

Uye 

Burhan Kayaturk 
Ankara 

(Imzada bulunamadi) 
Uye 

(Imzada bulunamadi) 
Uye 

Cevdet Ydmaz 

Bingol 

Uye 
Ibrahim Kavaz Mehmet Sait Dilek 

Uye 
Mehmet Beyazit Denizolgun 

Istanbul Erzurum Isparta 
(imzada bulunamadi) 

Uye 
Musa Sivacioglu 

Uye 
Taha Aksoy 

Izmir Kastamonu 

Uye 
Ismail Hakki Bicer 

Kutahya 

Uye 
Ctineyt Yuksel 

Mardin 

Uye 
Cagla Aktemur Ozyavuz 

Sanliurfa 
(Imzada bulunamadi) 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 275) 



- 7 -

Plan ve Biitge Komisyonu Raporu 
Turkiye Biiyuk Millet Meclisi 

Plan ve Biitge Komisyonu 

Esas No.: 1/605 22/7/2008 

Karar No.: 34 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 
Bakanlar Kurulunca 9/6/2008 tarihinde Turkiye Buyiik Millet Meclisi Ba§kanhgma sunulan ve 

Ba§kanhkca 17/6/2008 tarihinde tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bil
gi ve Teknoloji Komisyonu ile Avrupa Birligi Uyum Komisyonuna, esas komisyon olarak da Ko
misyonumuza havale edilen 1/605 esas numarah "Serbest Bolgeler Kanunu ile Giimruk Kanununda 
Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasansi", Komisyonumuzun 15/7/2008 tarihinde yaptigi 59 un
cu Birlesiminde; Hukiimeti temsilen Devlet Bakani Kiirsat TUZMEN ile Maliye Bakanligi, icisleri 
Bakanligi, Hazine Miistesarhgi, Di§ Ticaret Miistesarhgi, Gumruk Mustesarhgi, Devlet Planlama 
Teskilati Mustesarhgi, Sosyal Guvenlik Kurumu Baskanligi, Kamu ihale Kurumu Baskanligi ve Ge
lir idaresi Baskanligi temsilcilerinin katihmlanyla incelenip, g6rii§ulmustiir. 

Bilindigi gibi; serbest bolgeler, ulkenin siyasi sinirlan iginde ama gumruk sinirlan disinda ka
lan, ozel tesvikler saglanmak suretiyle yabanci sermaye ve teknoloji girisini hizlandirarak ihracat, ya
tinm ve uretimi gelistirme amaci tasiyan bolgelerdir. Ulkemizde serbest bolge ile ilgili temel du
zenleme 1985 yihnda kabul edilen 3218 sayih Serbest Bolgeler Kanunu olup bu Kanun kapsamda 
1987 yihnda Mersin ve Antalya, 1990 yihnda Ege ve istanbul Ataturk Havalimam, 1992 yihnda 
Trabzon, 1995 yihnda istanbul Deri ve Endiistri, Dogu Anadolu ve Mardin, 1998 yihnda izmir Me
nemen Deri, Rize, Samsun, istanbul Trakya ve Kayseri, 1999 yihnda Avrupa, Gaziantep ve Adana-
Yumurtahk, 2001 yihnda Bursa, Denizli ve Kocaeli, 2002 yihnda TUBiTAK-Marmara Arastirma 
Merkezi Teknoloji ile 2007 yihnda Sakarya ipekyolu Serbest Bolgesi faaliyete gegmistir. Serbest 
bolgelerde yirmi yih asan siiredeki gelismeler dikkate alindigi takdirde ulkemizin ihracat hacminin da
ha da artinlmasi amaciyla 3218 sayih Kanunda bazi degisikliklerin yapilmasi geregi ortaya gikmistir. 

1/605 esas numarah Tasari ve gerekgesi incelendiginde; 
- Serbest bolgelerin yirmi yilhk gegmis faaliyetleri degerlendirilerek yeni bir vizyon kazandir-

mak amaciyla ihracata yonelik yatinm ve uretimi tesvik edecek, dogrudan yabanci yatinmlan ve 
teknolojik gelismeleri hizlandiracak sekilde kurulus amaglannin tekrar diizenlenmesinin, 

- Serbest bolgelerde yapilacak faaliyetlerin Ekonomik isler Yuksek Koordinasyon Kurulu yeri
ne, Yiiksek Planlama Kurulunca belirlenmesinin ve serbest bolgelerde yapilan faaliyetleri degerlen-
dirmek, bu bolgelerin gelistirilmesine ve sorunlarin gozumiine iliskin stratejileri belirlemek ve one-
rilerde bulunmak iizere Serbest Bolgeler Koordinasyon Kurulunun olusturulmasinin, 

- Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluslarina verilen yetkilerin, ser
best bolgelerdeki uretici isletmelerin talepleri haricinde uygulanamayacagina iliskin esasin getiril
mesinin, 

- Serbest bolgelerde arazi kiralayarak bina ve tesislerini insa eden uretici kullanicilara 30 yil, iire
tim disinda faaliyet gosteren diger kullanicilara ise 20 yil siireli verilen faaliyet ruhsati siirelerinin; 
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mulkiyeti Hazineye ait serbest bolgelerde faaliyette bulunan yatinmci kullanicilara, Hazinenin mul-
kiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar igin dogrudan veya irtifak hakki tesisi suretiyle 49 yila ka
dar gikartilmasinin, 

- Serbest bolgelerde faaliyet izinlerini verme yetkisinin, Devlet Planlama Te§kilati Mustesarh-
gindan ahnarak Di§ Ticaret Miistesarhginca verilmesinin, 

- Serbest bolgeleri; Avrupa Birligine tarn uyeligin gergekle§tigi tarihe kadar, giimriik rejimleri 
agisindan Tiirkiye Gumriik Bolgesi di§inda, mense hukumlerinin uygulanmasi bakimindan ise Tur
kiye Gumriik Bolgesi sayarak Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumriik Kanunu arasinda uyumunun sag-
lanmasimn, 

- Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumriik Kanunu arasindaki farkh hukumlerin uygulanmasinda 
kar§ila§ilan zorluklann a§ilmasi amaciyla, Avrupa Birligine tam uyeligin gergeklesecegi tarihe kadar 
Gumriik Kanunun bazi hukumlerinin serbest bolgelerde uygulanmamasimn, 

- Serbest bolgelere ozellikle gunluk ihtiyaglann ve sarf malzemelerinin girisinin kolayla§tinlmasi 
amaciyla ihracat isjemine tabi tutulacak Tiirkiye mahregli mallar igin esas alinan meblagin 500 ABD 
Dolanndan 5000 ABD Dolanna yukseltilmesinin, 

- Mulkiyeti Hazineye ait serbest bolgelerde, arazilerin ve Hazineye intikal eden binalann kira
ya verilmesi ile binalann diger kullanicilara kullamm hakkinin devredilmesine iliskin isjemler sira
sinda, kan§ikhgin onlenmesi amaciyla 2886 sayih Devlet ihale Kanununun uygulanmayacagimn hu-
kiim altina alinmasmin, 

- 2008 yih sonu itibariyle serbest bolgelerde gah§anlar igin saglanan gelir vergisi muafiyetinin 
kalkacak olmasi nedeniyle, ozellikle uretici firmalarda ya§anan sikintilann giderilmesi ve bolgelere 
uretici ihracatgi firmalann gekilmesi amaciyla, bu muafiyetin ureticiier igin Avrupa Birligine uyelik 
tarihine kadar devam ettirilmesinin, 

- Arazisi Hazineye ait serbest bolgelerde iiretim di§inda faaliyet gosteren kullamcilann ruhsat 
surelerinin bitmesi halinde daha yuksek kira ddeyerek bolgede faaliyetlerine devam etmek isteyebi-
lecekleri ve bu firmalara ait binalann atil vaziyette kalabilecegi dikkate ahnarak, onceden faaliyet ruh
sati almi§ kullamcilann faaliyet ruhsati surelerinin uzatilmasimn, 

ongdriildugii anlasilmaktadir. 
Komisyonumuzda Tasanlann geneli uzerinde yapilan gorii§melerde; 
- Ozellikle uretim igin saglanan tesvikler ile yatinmcilarm dikkatini geken serbest bolgeler igin 

getirilen vergi muafiyetlerinin maliyetinin ve neden olacagi gelir kayiplannin bir projeksiyon hesa-
bina tabi tutulmasi gerektigi, 

- Ulkemizin di§a agik bir sanayi sektoriine kavu§abilmesi igin para ve maliye politikalannda 
ciddi degisjmlere gidilmesi gerektigi, aksi taktirde ekonomide surdurulebilirligin saglanamayacagi 
ve kinlganhgin artacagi, 

- Serbest bolgelerde faaliyet gosteren firmalann ithal ettikleri yan mamul uriinlerin sadece mon
taj ini gergeklestirerek ithalat yapmalan dikkate ahnarak, bu bolgelerdeki mal uretiminin yam sira 
hizmet uretimini artirmaya yonelik olarak daha fazla tesyik getirilmesi gerektigi, 

- 2004 yihnda yururluge giren 5084 sayih Yatinmlann ve istihdamin Tesviki ile Bazi Kanunlarda 
Degisjklik Yapilmasi Hakkinda Kanun ile yurtiginde getirilen vergisel tesviklerin serbest bolgelere 
ilgiyi azalttigi ve serbest bolgeler uzerindeki bu oiumsuz etkilerin acilen giderilmesi gerektigi, 
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- Serbest bolgelerdeki ticari yapi incelendiginde ihracatin payinin zayif oldugu, ozelikle ihracata 
yonelik uretimi tesvik edecek bir destek mekanizmasina ihtiyag oldugu, 

- Serbest bolgelerde mukelleflerin istihdam ettikleri personele odedikleri ucretlerin gelir vergi-
sinden istisna tutulmasi igin uretilen urunlerin FOB bedelinin en az %85'ini yurtdisina ihrag etme 
sartinin agir bir yukumluluk oldugu, %85'lik oramn diisuriilmesi veya iig yilhk bir periyoda yayil-
masi gerektigi, ayrica bu tesvik kapsamina serbest bolgelerdeki isleticilerin de alinmasi gerektigi, 

§eklindeki goru§, elestiri ve dnerilerin ardindan Hukumet adina yapilan tamamlayici agik-
lamalarda; 

- Ulkemizin 2007 yihndaki 277 milyar ABD Dolar toplam ticaret hacmi dikkate ahnmakla bir
likte serbest bolgelerde yilhk ticaret hacminin 2007 yih sonu itibariyle 24,5 milyar ABD Dolanna 
ula§tigi, bu rakamlann ulkemizin toplam ticaretinin %9'una tekabiil ettigi, 2008 yihnin ilk be§ ayin
da da serbest bolgelerde 11,1 milyar ABD Dolarlik ticaretin gergekle§tigi, 

- Serbest bolgelerde 647'si yabanci olmak iizere 3.711 kullanici firmamn faaliyet gdsterdigi ve 
bu firmalann 48.576 kisiye i§ imkam sundugu, ayrica serbest bolgelerle baglantih i§ ve islemler dik
kate ahndiginda 200.000'e varan dolayh bir istihdamin soz konusu oldugu, 

- Serbest bolgelerdeki uygulamalar incelendiginde belli alanlardaki ihtisaslasmalarin ulkemizi 
Dunya piyasalarda iist siralara tasidigi, omegin; mega yat uretiminde bir Diinya markasi haline ge
len Antalya Serbest Bolgesinin iilkemizi bu alanda Diinya iigiinciisii haline getirdigi, Ege serbest bol
gesinde Dunya genelinde NASA'ya ait uzay kamplanndan birisini bunyesinde bulundurdugu ve ulke
mizdeki genglerin ufkunun genislemesine katki sundugu, gemi uretiminde ihtisasla§an Kocaeli ve Ada
na Yumurtahk serbest bolgelerinin iilkemizi gemi insa sanayinde Dunya sekizincisi haline getirdigi, 

- Serbest bolgelerin ticaret hacmi incelendiginde ulkemizin iginde bulundugu yapi ile paralellik 
gdsterdigi, omegin 2007 yih itibariyle yurtiginden bdlgelere 3,04 milyar ABD Dolan, bolgelerden 
yurtigine 7,92 milyar ABD Dolan, yurtdi§indan bdlgelere 8,3 milyar ABD Dolan ve bolgelerden 
yurtdisina 5,31 milyar ABD Dolan ticaret hacminin serbest bolgelerde gergekle§tigi, 

- 2004 yihnda 5084 sayih Kanun ile serbest bolgelerle ilgili olarak vergisel yonden yapilan du
zenlemelerin firmalar agisindan varolan avantajlan azalttigi ve bu dummun bir taraftan serbest bdl
gelere talebin azalmasina, diger taraftan serbest bolgeleri kuran ve isleten firmalann maliyetlerini 
karsilayamaz hale gelmesine neden oldugu, 

- 5084 sayih Kanun ile yapilan degisiklige gore serbest bolgelerde; 2004'ten once faaliyet ruh
sati alanlann vergisel muafiyetlerinin mhsat siirelerinin bitimine kadar korunacagi ve 2008 yih so
nu itibariyle bu firmalar tarafindan istihdam edilen personele iliskin gelir vergisi muafiyetinin kal-
kacagi, 2004'ten sonra faaliyet mhsati alan iiretici firmalara ise AB'ye iiye olunana kadar sadece ku
rumlar vergisi muafiyetinin saglandigi, ayrica istihdam edilen personel igin gelir vergisi muafiyetinin 
taninmadigi ve iiretim faaliyeti yuriitmeyen firmalara ise higbir vergi muafiyetinin saglanmadigi, 

- 5084 sayih Kanun ile ortaya gikan serbest bolgelerdeki sorunlann giderilmesi ve avantajlann 
artinlmasi amaciyla Maliye Bakanligi, Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Devlet Planlama Teskilati Miis
tesarhgi, Gumruk Miistesarhgi, Hazine Mustesarhgi ve Dis Ticaret Miistesarhgi iist duzey yetkilile-
rinin katihmiyla olu§turulan komisyon tarafindan hazirlanan Tasannin kanunlasmasiyla pek gok so
runun ortadan kalkmasinin ve serbest bdlgelere yonelik talebin artmasinin beklendigi, 

ifade edilmistir. 
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Komisyonumuzda Tasardann geneli uzerinde yapdan gorusmelerin ardindan, Tasari ve gerek-
geleri Komisyonumuzca da benimsenmi§ maddelerinin goriisiilmesine gegilmistir. 

Kanunlann hazirlanmasinda uygulanan usul ve esaslar cercevesinde Tasannin; 

- Cergeve 1 inci maddesinin birinci fikrasinin; (1) inci bendi yeni gergeve 1 inci madde olarak, 
(2) nci bendi yeni gergeve 2 nci madde olarak, (3) uncu bendi yeni gergeve 3 uncu madde olarak, (4) 
iincu bendi yeni gergeve 4 uncii madde olarak, (5) inci bendi yeni gergeve 5 inci madde olarak, (6) 
nci bendi yeni gergeve 6 nci madde olarak, (7) nci bendinin 3218 sayili Kanunun gegici 3 uncu mad
desinin ikinci fikrasinda degisiklik ongoren kismi yeni gergeve 7 nci madde olarak aynen ve (7) nci 
bendinin 3218 sayih Kanuna eklenmesinin ongordiigii gegici maddelerden gegici 5 inci maddenin re-
daksiyona tabi tutulmasi suretiyle gegici 6 nci madde ile birlikte yeni gergeve 8 inci madde olarak, 

- gergeve 2 nci maddesi yeni gergeve 9 uncu madde olarak aynen, 

- 3 iincu maddesinin yururluge iliskin kismi yeni 10 uncu madde olarak, yuriitmeye iliskin kis
mi ise yeni 11 inci madde olarak aynen, 

kabul edilmistir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayma sunulmak uzere Yuksek Baskanhga saygi ile arz olunur. 

Ba§kan 

Sait Agba 

Afyonkarahisar 

Katip 

Siireyya Sadi Bilgic 

Isparta 

Uye 

Mehmet Gunal 

Antalya 

(Imzada bulunamadi) 

Uye 

Cahit Bagci 

Corum 

Uye 

Necdet Budak 

Edime 

Ba§kanvekili 

M. Altan Karapasaoglu 

Bursa 

Uye 

Necdet Uniivar 

Adana 

Uye 

Ismail Ozgiin 

Bahkesir 

Uye 

Emin Haluk Ayhan 

Denizli 

(imzada bulunamadi) 

Uye 

Esfender Korkmaz 

Istanbul 

(Ayn§ik oy) 

Sozcu 

Hasan Fehmi Kinay 

Kutahya 

(Bu raporun sozcusii) 

Uye 

Halil Aydogan 

Afyonkarahisar 

Uye 

Ali Osman Sali 

Bahkesir 

Uye 

Mehmet Yuksel 

Denizli 

Uye 

Mustafa Ozyiirek 

Istanbul 
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Uye 

Biilent Baratah 

Izmir 

(Aynsilc oy yazim ektedir) 

Uye 

Tugrul Yemisci 

Izmir 

Uye 

Mustafa Kabakci 

Konya 

Uye 

Omer Faruk Oz 

Malatya 

Uye 

M. Mustafa Acikahn 

Sivas 

Uye 

M. Akif Hamzaqebi 

Trabzon 

(Aynsik oy yazisi ektedir) 

Uye Uye 

Ibrahim Hasgiir Harun Oztiirk 

Izmir Izmir 

(Bu raporun sozciisii) (Kar§i oy yazisi eklidir) 

Uye Uye 

Mustafa Ozbayrak Muzaffer Bastopcu 

Kinkkale Kocaeli 

(Aynsik oy yazisi ekte) 

Uye Uye 

Mustafa Kalayci Ferit Mevliit Aslanoglu 

Konya Malatya 

(Muhalefet serhi ektedir) (Aynsik oy yazisi ektedir) 

Uye Uye 

Erkan Akcay AliEr 

Manisa Mersin 

(Muhalifim) 

Uye Uye 

Faik Oztrak Osman Demir 

Tekirdag Tokat 

(Ayn§ik oy) 

Uye Uye 

Kerem Altun Abdulkadir Akgiil 

Van Yozgat 
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A Y R I S I K O Y 

Tasan Avmpa Birligine tam uyeligin gercekle§tigi tarihi igeren yihn vergilendirme doneminin 
sonuna kadar serbest bolgelerde uretilen urunlerin FOB bedelinin en az yuzde 85'ini yurtdi§ma ih
rag eden mukelleflerin istihdam ettikleri personele odedikleri ucretlerin gelir vergisinden istisna edil
mesini duzenlemektedir. Hizmet ihracmin aym kapsamda dii§iinulmemesini onemli bir eksiklik ola
rak goruyoruz. 

Ayrica 3218 sayih Serbest Bolgeler Kanununun 5 inci maddesindeki; Hazine'nin mulkiyetinde 
bulunan ta§inmazlann serbest bolgedeki yatinmci kullanicilara 49 yila kadar kiralanmasi veya bun
lann uzerinde irtifak hakki tesis edilmesi yonundeki i§leme yonelik olarak konulan, bu i§lemlerin 
2886 saydi Devlet ihale Kanunu hukumlerine tabi olmamasi yonundeki hiikme ihtiyag olmadigim dii-
sunuyoruz. Maddede sayilan i§lemleri 2886 sayih Kanuna tabi olarak da gergeklestirmek mumkun-
dur. Amlan hiikumle irtifak hakki tesis islemlerinin 2886 sayih Kanun di§ina gikanlmasi amaglan-
mi§ olmakla birlikte bu hukmiin varligi gelecekte bu tasinmazlann tahliyesine ihtiyag duyuldugun-
da tahliyenin amlan Kanunun 75 inci maddesine dayanilarak gergeklestirilmesini imkansizla§tir-
maktadir. 

Devlete ait arazi uzerinde, altyapimn Bolge Kurucu isletici Sirketler tarafindan yapilmasini ve 
bunun kar§ihginda serbest bolgeye giren ve gikan mallann FOB-CIF fatura degerleri uzerinden bin 
5 oramnda ozel hesaba yapilan tahsilatlardan pay almasini ongoren isletme sozle§mesi tahtinda bas
latilan uygulama modelinde, 4684 sayih Kanun ile yapilan degisiklik, Bolge Kurucu ve isletici Sir
ketlerin i§letme sozle§meleri ile almayi hak ettikleri gelir paylanm azaltmistir. Serbest bolgelerin ku
rulusunda altyapi yatinmi yapan Bolge Kurucu ve isletici Sirketlerin, kurulus asamasinda yaptikla
ri altyapi yatinminin karsiliginda i§letme sozlesmesi ile almayi hak ettikleri gelir paylanna iliskin ola
rak haklann korunmasi ydnlerinden Tasan eksiktir. 

M. Akif Hamzagebi 

Trabzon 

Ferit Mevlut Aslanoglu 

Malatya 

Mustafa Ozyiirek 

istanbul 

Esfender Korkmaz 

Istanbul 

Faik Oztrak 

Tekirdag 
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MUHALEFET SERHI 

Serbest Bolgeler Kanunu ile Gumruk Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Tasan-
sinda katilmadigimiz hususlar sunlardir. 

3218 sayih Serbest Bolgeler Kanununda; ekonominin girdi ihtiyacini ucuz ve duzenli sekilde te
min etmek hususu serbest bolgelerin kurulus amaclan arasinda yer ahrken Tasannin 1 inci maddesi 
ile Serbest Bolgeler Kanunun l'inci maddesinde yapilan degisiklikte bu husus zikredilmemekte ve 
iilke igindeki imalatgi/imalatgi-ihracatgi sektorler gozardi edilmektedir. 

Serbest bolgelerdeki faaliyetlere sadece ihracat terminolojisi ile yaklasilmaktadir. Bu baki§ agi
si yukanda zikredildigi iizere iilke igindeki firmalann ihmal edildigini gbstermekle birlikte serbest 
bolgelerin di§ ticareti artinci niteligini de ortadan kaldiran bir yaklasimdir. 

Tasari 2 nci maddesi ile Serbest Bolgeler Kanunun 4'iincii maddesinde yapilan degisiklikte, 
"Serbest bolgelerde Yiiksek Planlama Kurulu tarafindan uygun gdriilecek her tiirlii sinai, ticari ve hiz-
metlerle ilgili faaliyetler yapilabilir" hiikmii yeniden zikredilmektedir. 

Oysa ki, 4059 sayih Hazine ve Di§ Ticaret Mustesarhklari Te§kilat Kanununda soz konusu yet
ki Serbest Bolgeler Genel Miidiirliigu'ne verilmektedir. 

Anla§ilacagi uzere, serbest bolgelerdeki faaliyet konulannin belirlenmesi yetkisinin Yuksek 
Planlama Kuruluna verilmesi ve soz konusu yetkinin 4059 sayih kanuna ragmen YPK'da tutulmasi 
sadece burokratik isjemleri artinci bir etki yapacaktir. 

Netice olarak, bu yetkinin 4059 sayih kanundaki gibi Serbest Bolgeler Genel Miidiirliigii'ne ve
rilmesi, yeni bir duzenleme yapilacaksa da bu yetkinin kurulacak olan Serbest Bolgeler Koordinas
yon Kuruluna verilmesi daha mantikh olacaktir. 

Tasannin 6 nci maddesi ile Serbest Bolgeler Kanunun 12'inci maddesinde yapilan degisiklikte, 
serbest bolgelerde uygulanmayacak kanun hukumleri sayilmakta, ayrica Serbest Bolgeler Kanununa ay
kinlik teskil eden diger kanun hukumlerinin de uygulanmayacagi hususu hiikiim altina ahnmaktadir. 

Getirilen bu diizenlemeye karsin, ozellikle Maliye Bakanligi tarafindan getirilen kanun ve teb-
liglerde (OTV gibi) serbest bolgelerin aynca zikredilmemesi nedeniyle serbest bolgeler kanununa ay
kin olmasina ragmen yapilan duzenlemelerin serbest bolgelerde uygulanmasi yoluna gidildigi go-
riilmekte olup, bu ve buna benzer hususlann serbest bolgelerdeki yatinm ve ticaret iklimini bozdu-
gu miisahade edilmektedir. 

Erkan Akcay 

Manisa 

Mustafa Kalayci 

Konya 
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KARSI OY 
"Serbest Bolgeler Kanunu ile Giimriik; Kanununda Degisiklik Yapdmasina Dair Kanun Tasan

si "mn genel degerlendirmesine gecmeden once, dis ticaretten sorumlu sayin Bakamn kamuoyuna 
sunulmaya cah§ildiginin aksine gorevindeki ba§ansizhgini ortaya koyan bazi rakamlan dikkatleri
nize sunmak istiyomm. 

Asagida 2002 ve 2008 yillanna ait dis ticaret rakamlan (milyar dolar) karsdastirmali olarak ve
rilmektedir. 

Mavis Sonu itibariyle Yillik 
2002 2008 (*) Artis 2007 2008 Artis (%) 

ihracat 36,1 123,6 3,4 kat 94,1 123,6 31,2 
ithalat 51,6 193,3 3,7 kat 148,8 193,3 29,9 
Di§ Ticaret Acigi -15,5 -69,7 4,5 kat -54,8 -69,7 27,2 
(*) Mayis sonu itibariyle 12 ayhk rakamlan gostermektedir. 

Saym Bakamn doneminde ihracat 3,4 kat artarken ithalat 3,7 ve dis ticaret acigi da 4,5 kat art
mistir. Mayis sonu itibariyle 12 ayhk rakamlara baktigimizda ise, ihracat ve ithalat artismm ba§a ba§ 
gittigi ve tumuyle dis ticaret acigina bagh olan cari isjemler acigindaki tehlikeli tirmanisi onlemeye 
yonelik higbir tedbir ortaya konulmadigi gorulmektedir. 

Nitekim, Mayis sonu itibariyle 12 ayhk cari isjemler agigina baktigimizda da 2007 yihnda 31,6 
milyar dolar olan cari agigin 2008 yih Mayis ayinda 43 milyar dolara giktigini gormekteyiz. Hazi-
neden sorumlu sayin Bakamn kamuoyuna yaptigi agiklamalardan yd sonu cari islemler agigimn 50 
milyar dolarm iizerine gikacagi sjmdiden anla§ilmaktadir. Azalan sicak para ve dogrudan yabanci 
sermaye girisi ile yabancilann di§anya gikarmaya basjadiklan doviz fonlan dikkate alindiginda, fa-
izlerin arttigi dnumuzdeki donemde soz konusu agigin ozel sektor ve bankalann di§andan kullana-
caklan doviz cinsinden borglanmalarla karsilanacagi anlasilmaktadir. Bu da, AKP hukumetinin Tur
kiye'nin sirtina yukleyecegi yeni yukler demektir. 

AKP hukumetinin, sanki kendisi 60. Cumhuriyet Hukumeti degilmi? gibi surekli olarak ra
kamlan Cumhuriyet donemi ile kiyaslamasindan hareketle biz de bazi kryaslamalar yapahm. 

Turkiye Cumhuriyetinin kurulu§undan 2002 yih sonuna kadar Turkiye Cumhuriyeti hukumet-
leri 80 yilda 246,9 milyar dolar dis ticaret agigi vermisken AKP hiikumetleri sadece be§ yd be§ ay
da 245,9 milyar dolar dis ticaret agigi vermisjerdir. Yani be§ yd be§ ayda 80 yila e§deger dis ticaret 
agigi ... Bu agigin sonucudur ki 80 yilda Tiirkiye Cumhuriyeti hiikiimetlerinin biriktirdigi 221,3 
milyar dolarlik borg stokuna AKP hiikumetleri be§ yilda 258,2 milyar dolar borg stoku ilave et-
mislerdir. Yani Turkiye Cumhuriyetinin toplam borg stokunu 221,3 milyar dolardan 479,5 milyar 
dolara gikarmisjardir. 

Cari isjemler agiginda da dogal olarak benzer gelismeleri gormek mumkiindur. 
1975-2002 yillan arasinda 28 yilda toplam 40,2 milyar dolarlik cari isjemler agigi verilirken, 

AKP hiikiimetleri doneminde be§ yd be§ ayda verilen cari agik tarn 135 milyar dolar olmu§tur. Ma
yis sonu itibariyle 43 milyar dolar olan 12 ayhk cari agikla 28 yilda verilen 40,2 milyar dolarlik ca
ri agik kar§ila§tirddiginda sayin bakamn ve hukumetinin ne kadar ba§ansiz olduklan ortaya gika-
caktir. 
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Tasannin degerlendirilmesine iliskin du§iincelerimiz ise asagida belirtilmektedir. 
Dis ticaret hacminin % 9'unun serbest bolgelerden yapiliyor olmasimn ve bolgede 50 bine ya

kin kisinin istihdam ediliyor olmasimn onemi yadsinamaz. Ancak burasi igin alacagimiz tedbirlerin 
ve getirecegimiz tesviklerin, ihracatimizin ve istihdamimizin geri kalamm saglayan serbest bolge di
smdaki faaliyetlerimiz iizerinde haksiz rekabete yol acmamasi gerekmektedir. 

3218 sayih Serbest Bolgeler Kanununun, Tasannin gergeve 2 nci maddesi ile degistirilen 4 iin
cii maddesinin 2 nci fikrasinda yer alan "Uretici isletmelerin talepleri harig olmak uzere, fiyat, kali
te ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluslarina kanunlarla ve diger mevzuatla verilen 
yetkiler serbest bolgelerde uygulanmaz." hukmiinun, kamunun fiyat, kalite ve standartlar konusun
daki gabalanni etkisiz kilmasi agisindan uygun olmadigi dii§iiniilmektedir. 

3218 sayih Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fikrasina, Tasannin gergeve 3 iincii maddesi ile 
"Serbest bolgelerde faaliyette bulunan yatinmci kullanicilara Hazinenin mulkiyetinde bulunan ara
zi, arsa ve binalar 49 yila kadar kiralanabilir veya bunlann uzerinde irtifak hakki tesis edilebilir. " huk
mii ilave edilmekte ve gergeve 6 nci maddede yapilan degisiklikle de, 5 inci maddede belirtilen is
lemlerin 2886 sayih Devlet ihale Kanunu hukiimlerine tabi tutulmayacagi ongoriilmektedir. Bu hii
kiim, soz konusu i§lemlerle ilgili ihalelerin, 2886 sayih kanunun ongordiigii "ihalede agikhk ve re
kabetin saglanmasi esastir." ilkelerinin disina gikilarak yapilacagi anlamina gelmektedir ki bu duru
mun kamu yaran ile bagda§tinlmasi mumkun degildir. 

3218 sayih Kanunun gergeve 7 nci maddesi ile degisik Gegici 3 iincii maddesinin ikinci fikra-
sindaki "Avrupa Birligine tam uyeligin gergeklestigi tarihi igeren yilin vergilendirme doneminin so
nuna kadar" ibaresi, baslangigta ongorulemeyen ve gergekle§mesi tartismah olan bir tarihe kadar ba
zi vergi muafiyetleri ve tesviklerin devam edecegi anlamina gelmektedir. Bu duzenleme ayni za
manda hukiimetin AB'ye iiyelik konusunda bir tarih ongdremedigini ve iddiasim kaybettigini de gos
tennektedir. Bu nedenle AB'ye giris konusundaki iddiamizi da igerecek sekilde, ornegin 2014 tarihi 
muafiyet ve tesvikler igin ongdriilebilirdi. Bu tarihe kadar AB'ye giris gergeklesmedigi takdirde, 
muafiyet donemi gelismelere gore yeniden degerlendirilebilirdi. Bu sekilde hareket edilmis olmasi
mn iilke gikarlanna daha uygun olacagi dusunulmektedir. 

Anilan maddede yapilan bir diger degisiklikle de, serbest bolgelerde istihdam edilenlerin iicret-
lerinden gelir vergisi kesilmemesi igin serbest bolgede uretilen uretimin % 85'inin ihrag edilmesi ko-
Sulu getirilmektedir. Bu, ilk bakista uretimin gogunun ihrag edilmesi igin bir tesvik mekanizmasi gi
bi gdriilse de, ayni zamanda ilgililer! tesvikten yararlanabilmek amaciyla hayali ihracata ydnlendi-
rebilecek olmasi da dikkatlerden uzak tutulmamahdir. Bu ise, kayitdisi ekonominin ve ona bagh 
olumsuzluklann artmasi demektir. 

Yukanda agiklanan nedenlerle gogunluk gorusune istirak edilmemistir. 
Saygiyla arz olunur. 

Harun Oztiirk 

izmir 
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HUKUMETIN TEKLIF ETTIGi METIN 

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

M A D D E 1- 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayi
li Serbest Bolgeler Kanununun; 

1) 1 inci maddesi asagidaki sekilde degisti-
rilmistir. 

"MADDE 1- Bu Kanun; ihracata yonelik 
yatinm ve uretimi tesvik etmek, dogrudan ya
banci yatinmlan ve teknoloji girisini hizlandir-
mak, isletmeleri ihracata yonlendirmek ve ulus
lararasi ticareti gelistirmek amaciyla serbest bol
gelerin kurulmasi, yer ve sinirlanyla faaliyet ko-
nulanmn belirlenmesi, yonetimi, isletilmesi, 
bdlgelerdeki yapi ve tesislerin teskili ile ilgili 
hususlan kapsar." 

2) 4 uncu maddesi bashgi ile birlikte asagi
daki sekilde degistirilmistir. 

"Faaliyet konulan ve koordinasyon: 
MADDE 4- Serbest bolgelerde, Yuksek 

Planlama Kurulunca uygun goriilecek her tiirlu si
nai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapilabilir. 

Uretici isletmelerin talepleri haric olmak 
uzere, fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak 
kamu kurum ve kuruluslanna kanunlarla ve di
ger mevzuatla verilen yetkiler serbest bolgeler
de uygulanmaz. 

Serbest bolgelerde yapilan faaliyetleri de-
gerlendirmek, bu bolgelerin gelistirilmesine ve 
sorunlann cozumune iliskin stratej ileri belirle-
mek ve onerilerde bulunmak iizere Serbest Bol
geler Koordinasyon Kurulu olusmmlmu§tur. 
Kurulun teskili ile gahsma usul ve esaslan yo
netmelikle belirlenir." 

3) 5 inci maddesinin ikinci fikrasi asagida
ki sekilde degistirilmistir. 

"Yerli veya yabanci gergek veya tuzel kisi
ler Di§ Ticaret Muste§arhgindan ruhsat almak 
kaydiyla serbest bolgelerde faaliyette bulunabi-

P L A N VE BUTGE K O M I S Y O N U N U N 
K A B U L ETTIGi METIN 

S E R B E S T B O L G E L E R K A N U N U I L E 
G U M R U K K A N U N U N D A D E G i $ i K L l K 

Y A P I L M A S I N A D A I R K A N U N T A S A R I S I 

MADDE 1- 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayih 
Serbest Bolgeler Kanununun 1 inci maddesi asa
gidaki sekilde degisjirilmistir. 

"MADDE 1- Bu Kanun; ihracata yonelik ya
tinm ve iiretimi tesvik etmek, dogrudan yabanci 
yatinmlan ve teknoloji girisini hizlandirmak, is
letmeleri ihracata yonlendirmek ve uluslararasi ti
careti geli§tirmek amaciyla serbest bolgelerin 
kurulmasi, yer ve sinirlanyla faaliyet konulannin 
belirlenmesi, yonetimi, isletilmesi, bdlgelerdeki 
yapi ve tesislerin teskili ile ilgili hususlan kapsar." 

MADDE 2-3218 sayih Serbest Bolgeler 
Kanununun 4 uncu maddesi bashgi ile birlikte 
asagidaki sekilde degistirilmistir. 

"Faaliyet konulan ve koordinasyon: 
MADDE 4- Serbest bolgelerde, Yuksek 

Planlama Kurulunca uygun goriilecek her tiirlii 
sinai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapilabilir. 

Uretici isletmelerin talepleri haric olmak iizere, 
fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum 
ve kuruluslanna kanunlarla ve diger mevzuatla ve
rilen yetkiler serbest bolgelerde uygulanmaz. 

Serbest bolgelerde yapilan faaliyetleri de-
gerlendirmek, bu bolgelerin gelistirilmesine ve 
sorunlann cozumune iliskin stratej ileri belirle-
mek ve onerilerde bulunmak uzere Serbest Bol
geler Koordinasyon Kurulu olustumlmusmr. 
Kurulun teskili ile gahsma usul ve esaslan yo
netmelikle belirlenir." 

MADDE 3-3218 sayih Serbest Bolgeler 
Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fikrasi asa
gidaki §ekilde degistirilmistir. 

"Yerli veya yabanci gergek veya tiizel kisi
ler Dis Ticaret Miistesarhgindan ruhsat almak 

Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 275) 



- 1 7 -

(Hiikumetin Teklif Ettigi Metin) (Plan ve Biitge Komisyonunun 
Kabul Ettigi Metin) 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 275) 

kaydiyla serbest bolgelerde faaliyette bulunabi-
lirler. Serbest bolgelerde faaliyette bulunan ya
tinmci kullanicilara Hazinenin mulkiyetinde 
bulunan arazi, arsa ve binalar 49 yila kadar ki-
ralanabilir veya bunlann uzerinde irtifak hakki 
tesis edilebilir." 

MADDE 4-3218 sayih Serbest Bolgeler 
Kanununun 6 nci maddesinin birinci fikrasi asa
gidaki sekilde degistirilmistir. 

"Serbest bolgeler, Turkiye Gumriik Bolge
sinin pargalan olmakla beraber; serbest dola-
Simda olmayan esyanin herhangi bir gumriik 
rejimine tabi tutulmaksizin ve serbest dolasima 
sokulmaksizin, giimruk mevzuatinda ongoriilen 
haller disinda kullanilmamak ya da tuketilme-
mek kaydiyla konuldugu, ithalat vergileri ile ti
caret politikasi dnlemlerinin ve kambiyo 
mevzuatinin uygulanmasi bakimindan Tiirkiye 
Gumriik Bolgesi disinda oldugu kabul edilen ve 
serbest dolasimdaki esyanin bir serbest bolgeye 
konulmasi nedeniyle normal olarak esyanin ih-
racina bagh olanaklardan yararlandigi yerlerdir." 

MADDE 5-3218 sayih Serbest Bolgeler 
Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fikrasi asa
gidaki sekilde degistirilmistir. 

"Bedeli 5000 ABD dolan veya karsiligi 
Yeni Tiirk Lirasini gegmeyen Turkiye mahregli 
mallar, istege bagh olarak ihracat islemine tabi 
tutulmayabilir." 

MADDE 6-3218 sayih Serbest Bolgeler 
Kanununun 12 nci maddesi asagidaki sekilde 
degistirilmistir. 

"MADDE 12- Serbest bolgelerde 4817 sa
yih Yabancilann Calisma izinleri Hakkinda 
Kanun, 4875 sayih Dogrudan Yabanci Yatinm
lar Kanunu, 5393 sayih Belediye Kanununun 
oliim ve yangin halleri, kanalizasyonlann in$a 
ve tamiri ile igme, kullanma, endiistri suyunu 
saglamaya ve gaz, su, elektrik sarfiyatmi denet
lemeye yonelik maddeleri disinda kalan hu
kumleri, 5682 sayih Pasaport Kanunu, 5683 

lirler. Serbest bolgelerde faaliyette bulunan 
yatinmci kullanicilara Hazinenin mulkiyetinde 
bulunan arazi, arsa ve binalar 49 yila kadar ki-
ralanabilir veya bunlann uzerinde irtifak hakki 
tesis edilebilir." 

4) 6 nci maddesinin birinci fikrasi asagida
ki §ekilde degistirilmistir. 

"Serbest bolgeler, Turkiye Gumruk Bolge
sinin pargalan olmakla beraber; serbest do-
lasimda olmayan esyanin herhangi bir gumruk 
rejimine tabi tutulmaksizin ve serbest dolasima 
sokulmaksizin, gumruk mevzuatinda ongoriilen 
haller dismda kullanilmamak ya da tuketilme-
mek kaydiyla konuldugu, ithalat vergileri ile ti
caret politikasi dnlemlerinin ve kambiyo mev-
zuatinin uygulanmasi bakimindan Turkiye 
Gumruk Bolgesi disinda oldugu kabul edilen ve 
serbest dola$imdaki esyanin bir serbest bolgeye 
konulmasi nedeniyle normal olarak esyanin ih-
racina bagh olanaklardan yararlandigi yerlerdir." 

5) 8 inci maddesinin ikinci fikrasi asagida
ki sekilde degistirilmistir. 

"Bedeli 5000 ABD dolan veya karsiligi Ye
ni Tiirk Lirasini gecmeyen Tiirkiye mahrecli 
mallar, istege bagh olarak ihracat islemine tabi 
tutulmayabilir." 

6) 12 nci maddesi asagidaki sekilde degisti
rilmistir. 

"MADDE 12- Serbest bolgelerde 4817 
sayih Yabancilann Cahsma izinleri Hakkinda 
Kanun, 4875 sayih Dogrudan Yabanci 
Yatinmlar Kanunu, 5393 sayih Belediye Kanu
nunun olum ve yangin halleri, kanalizasyonlann 
insa ve tamiri ile igme, kullanma, endiistri su
yunu saglamaya ve gaz, su, elektrik sarfiyatmi 
denetlemeye yonelik maddeleri disinda kalan 
hukumleri, 5682 sayih Pasaport Kanunu, 5683 
sayih Yabancilann Tiirkiye'de ikamet ve Seya-
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(Hukumetin Teklif Ettigi Metin) (Plan ve Biitge Komisyonunun 
Kabul Ettigi Metin) 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 275) 

sayih Yabancilann Turkiye'de ikamet ve Seya-
hatleri Hakkinda Kanun ile diger kanunlann bu 
Kanuna aykin hukumleri uygulanmaz. Ayrica, 
5 inci maddenin ikinci fikrasinda belirtilen is
lemler, 2886 sayih Devlet ihale Kanunu hu
kiimlerine tabi degildir." 

MADDE 7-3218 sayih Serbest Bolgeler 
Kanununun Gegici 3 iincii maddesinin ikinci 
fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir. 

"Avrupa Birligine tam iiyeligin gergekles-
tigi tarihi igeren yilin vergilendirme ddneminin 
sonuna kadar; 

a) Serbest bolgelerde uretim faaliyetinde 
bulunan mukelleflerin bu bolgelerde imal ettik
leri iiriinlerin satisindan elde ettikleri kazanglan 
gelir veya kurumlar vergisinden mustesnadir. Bu 
istisnanin 5520 sayih Kurumlar Vergisi Kanu
nunun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyannca 
yapilacak tevkifata etkisi yoktur. 

b) Bu bolgelerde uretilen urunlerin FOB be
delinin en az %85'ini yurtdisina ihrag eden mu
kelleflerin istihdam ettikleri personele ddedikleri 
ucretler gelir vergisinden miistesnadir. Yilhk 
satis tutan bu oramn altinda kalan mukellefler-
den zamaninda tahsil edilmeyen vergiler cezasiz 
olarak, gecikme zammiyla birlikte tahsil edilir. 

c) Bu bolgelerde gergeklestirilen faaliyet-
lerle ilgili olarak yapilan islemler ve duzenlenen 
kagitlar damga vergisi ve harglardan mustesnadir. 

Bu maddenin uygulanmasma iliskin usul ve 
esaslan belirlemeye Maliye Bakanligi yetkilidir." 

MADDE 8-3218 sayih Serbest Bolgeler 
Kanununa asagidaki gegici maddeler eklenmistir. 

"GECiCi MADDE 5- Bu maddenin yiiriir
liige girdigi tarihten once serbest bolgelerde faa
liyet ruhsati almis olan kullanicilara kiralanan 
arazi, arsa ve binalardan Hazinenin mulkiye
tinde bulunanlann kira suresi, Dis Ticaret Miis
tesarhginca ruhsat siiresine bagh olarak 49 yila 
kadar uzatilabilir. Bu maddenin uygulanmasma 
iliskin hususlar ydnetmelikle belirlenir." 

hatleri Hakkinda Kanun ile diger kanunlann bu 
Kanuna aykin hukumleri uygulanmaz. Ayrica, 
5 inci maddenin ikinci fikrasinda belirtilen 
i§lemler, 2886 sayih Devlet ihale Kanunu hu
kiimlerine tabi degildir." 

7) Gecici 3 iincii maddesinin ikinci fikrasi 
a§agidaki sekilde degistirilmis ve Kanuna 
asagidaki gecici maddeler eklenmistir. 

"Avrupa Birligine tam iiyeligin gercek-
lestigi tarihi igeren yilin vergilendirme ddnemi-
nin sonuna kadar; 

a) Serbest bolgelerde uretim faaliyetinde 
bulunan mukelleflerin bu bolgelerde imal ettik
leri urunlerin satisindan elde ettikleri kazanglan 
gelir veya kurumlar vergisinden mustesnadir. Bu 
istisnanin 5520 sayih Kurumlar Vergisi Kanu
nunun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyannca 
yapilacak tevkifata etkisi yoktur. 

b) Bu bolgelerde uretilen urunlerin FOB be
delinin en az % 85'ini yurtdisina ihrag eden mu
kelleflerin istihdam ettikleri personele odedikle-
ri ucretler gelir vergisinden mustesnadir. Yilhk 
satis tutan bu oramn altinda kalan miikellefler-
den zamaninda tahsil edilmeyen vergiler cezasiz 
olarak, gecikme zammiyla birlikte tahsil edilir. 

c) Bu bolgelerde gergeklestirilen faaliyet-
lerle ilgili olarak yapilan islemler ve duzenlenen 
kagitlar damga vergisi ve harglardan mustesnadir. 

Bu maddenin uygulanmasma iliskin usul ve 
esaslan belirlemeye Maliye Bakanligi yetkilidir." 

"GECiCi MADDE 5- Bu Kanunun yiiriir
liige girdigi tarihten once serbest bolgelerde faa
liyet ruhsati almis olan kullanicilara kiralanan 
arazi, arsa ve binalardan Hazinenin mulkiyetin
de bulunanlann kira suresi, Dis Ticaret Miis
tesarhginca ruhsat siiresine bagh olarak 49 yila 
kadar uzatilabilir. Bu maddenin uygulanmasma 
iliskin hususlar ydnetmelikle belirlenir." 
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(Plan ve Biitge Komisyonunun 
Kabul Ettigi Metin) 

(Hiikiimetin Teklif Ettigi Metin) 

MADDE 2- 27/10/1999 tarihli ve 4458 
sayih Gumriik Kanununa a§agidaki gegici mad
de eklenmistir. 

"GECICi MADDE 7- Bu Kanunun 152 nci, 
birinci fikrasinin (a) bendi harig olmak uzere 
157 nci, 158 inci ve 185 inci maddelerinin 3218 
sayili Serbest Bolgeler Kanununa aykiri olan 
hiikumleri Avrupa Birligine tarn uyeligin ger-
ceklestigi tarihe kadar uygulanmaz." 

"GECICi MADDE 6- Serbest bolgeler, Av
rupa Birligine tarn uyeligin gergeklesjigi tarihe 
kadar, gumriik rejimleri agisindan Turkiye 
Gumriik Bolgesi disjnda, mense hiikiimlerinin 
uygulanmasi bakimindan ise Turkiye Gumriik 
Bolgesi sayihr." 

MADDE 9- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sa
yih Giimriik Kanununa asagidaki gegici madde 
eklenmi§tir. 

"GECICi MADDE 7- Bu Kanunun 152 nci, 
birinci fikrasinin (a) bendi harig olmak uzere 
157 nci, 158 inci ve 185 inci maddelerinin 3218 
sayih Serbest Bolgeler Kanununa aykiri olan 
hukiimleri Avrupa Birligine tarn uyeligin ger
geklesjigi tarihe kadar uygulanmaz." 

Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 275) 

"GECICi MADDE 6- Serbest bolgeler, Av
rupa Birligine tarn uyeligin gerceklestigi tarihe 
kadar, gumriik rejimleri agisindan Turkiye 
Gumriik Bolgesi disjnda, men§e hukumlerinin 
uygulanmasi bakimindan ise Turkiye Gumriik 
Bolgesi sayihr." 
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(Hukumetin Teklif Ettigi Metin) 

Recep Tayyip Erdogan 

Basbakan 
Devlet Bak. ve Basb. Yrd. 

C. Cigek 

Devlet Bakani 

M. Aydin 

Devlet Bakani 
N. Cubukgu 

Adalet Bakani 
M. A. Sahin 

Disisleri Bakani 
A. Babacan 

Bayindirhk ve iskan Bakani 

F. N. Ozak 

Tanm ve Koyisjeri Bakani 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakani 
M. H. Giiler 

(Plan ve Butge Komisyonunun 
Kabul Ettigi Metin) 

Devlet Bak. ve Basb. Yrd. 
H. Yazici 

Devlet Bakani 
M. Basesgioglu 

Devlet Bakani 
M. Simsek 

Milli Savunma Bakani 
M. V. Goniil 

Maliye Bakani 
K. Unakitan 

Saglik Bakani 
R. Akdag 

Cah§ma ve Sos. Guv. Bakani 
F. Gelik 

Kultur ve Turizm Bakani 
E. Giinay 

Devlet Bak. ve Basb. Yrd. 
N. Ekren 

Devlet Bakani 

K. Tuzmen 

Devlet Bakani 
M. S. Yazicioglu 

Igisleri Bakani 
B. Atalay 

Milli Egitim Bakani 
H. Celik 

Ulastirma Bakani 
B. Yildinm 

Sanayi ve Ticaret Bakani 
M Z Qaglayan 

Gevre ve Orman Bakani 
V. Eroglu 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 275) 

MADDE 10- Bu Kanun yayimi tarihinde 
yururluge girer. 

MADDE 11- Bu Kanun hukiimlerini Ba
kanlar Kurulu yurutiir. 

MADDE 3- Bu Kanun yayimini izleyen 
aybasinda yururluge girer. Bu Kanun hiikumle-
rini Bakanlar Kurulu yuriitiir. 
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Genel Muduriugu 
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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Milli Egitim Bakanhginca hazirlanan ve Baskanhginiza arzi Bakanlar Kurulunca 
24/9/2008 tarihinde kararlastirilan "Yuksekogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair 
Kanun Tasansi" ile gerekcesi ilisikte gonderilmistir. 

Geregini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdogan 
Basbakan 

GENEL GEREKGE 

Yuksekogretim kurumlanndan kayit yenilememe, basansizhk, devamsizhk, disiplin ve kendi is-
tekleri gibi nedenlerle ogrencilerin ilisjkleri kesilmektedir. Bunlardan yakla§ik olarak % 44'unun 
basansizhk nedeniyle, % 32,9'unun kendi istegiyle, % 16'simn devamsizhk ve % 7'sinin kayit ye
nilememe nedenleriyle ili§ikleri kesilmekte, disiplin nedeniyle i l isigi kesilenlerin orani ise % 1 'i bile 
bulmamaktadir. 

Yiiksekogretim kurumlanndan i l isigi kesilen ogrencilere, 1983 egitim-ogretim yilindan basla
yarak kanuni diizenlemelerle, ogrenimlerini tamamlamalanna firsat vermek amaciyla okullanna de
vam ve basansiz olduklan derslerden sinava girme haklan taninmistir. Zaman igerisinde bazi imkan-
sizhklann ya da basansizhk nedenlerinin ortadan kalkabilecegi du§iinuldugunden, universitelerinden 
i l isigi kesilmis olanlara ogrenimlerini tamamlamalari igin bir firsat verilmekte, kaybolacak bir 
emegin topluma hizmet olarak kazandinlmasi amaglanmaktadir. Nitekim 1983 egitim-ogretim yilin
dan bu yana onbir kez bu durumda olanlara bu nitelikte haklar taninmistir. 

1983 egitim-dgretim yilindan 1997 egitim-ogretim yihna kadar 9 kanunla tamnan haklardan 
toplam 163.851 ogrenci yararlanrmstir. Mevcut verilere gore soz konusu haklardan yararlananlann 
basan ortalamasi % 48'dir. Bu oran, bu haklardan yararlananlardan yanya yakimmn yiiksekogrenim-
lerini tamamlama firsati bulduklanni gostennektedir. 
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Yeni bir hak taninmasi halinde bircok ogrenciye daha yiiksekbgrenimlerini tamamlama firsati 
verilmis olacaktir. Diger taraftan, verilen haklar bir af niteliginde olmayip ek firsatlann verilmesin-
den ibarettir. Yapilan duzenlemelerde ogrencilerin basansiz olduklan derslerden ba§anh sayilarak muaf 
tutulmalari soz konusu olmamakta, dgrenciler, basansiz oldugu derslere devam ederek ve smavlanna 
girerek ba§anh olmalan halinde mezun olabilmektedir. Boyle olunca da yuksekogretim kurumlann
dan mezun olanlann sayisinda nicelik olarak bir arti§ sagiamrken yiiksekbgretimde nitelikten odun 
verilmemektedir. 

2547 sayih Yuksekogretim Kanununda daha once yapilan diizenlemelere benzer §ekilde, Tasari 
ile yuksekogretim kurumlannda hazirhk dahil biitun siniflarda intibak, on lisans, lisans tamamlama, 
lisans, pedagojik formasyon, lisans iistii, tipta uzmanhk ve sanatta yeterlik ogrenimi goren ogrenciler-
den; 28/6/2000 tarihinden Kanunun yuriirliige girdigi tarihten itibaren iki ayhk siirenin sonuna kadar, 
her ne sebeple olursa olsun ilisjgi kesilenler igin sinav ve devam hakki taninmasi ongoriilmektedir. 

MADDE GEREKCELERi 

M a d d e 1- Madde ile 2547 sayih Yuksekogretim Kanununa gegici 56 nci madde eklenmektedir. 
Gegici 56 nci madde ile; Yiiksekogretim kurumlannda hazirhk dahil butun siniflarda intibak, on 

lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisans iistii, tipta uzmanhk ve sanatta yeter
lik ogrenimi goren ogrencilerden; 28/6/2000 tarihinden Kanunun yururluge girdigi tarihten itibaren 
iki ayhk sure sonuna kadar her ne sebeple olursa olsun ilisjgi kesilenler igin sinav ve devam hakki 
taninmasi ongoriilmektedir. 

Gegici 56 nci maddenin birinci fikrasi ile sinav ve devam hakkinin kimleri kapsadigi, ba§vuru 
suresi ve farkh durumlarda basvurunun nasil yapilacagi belirlenmektedir. 

ikinci fikra ile 28/6/2000 tarihinden Kanunun yuriirliige girdigi tarihten itibaren iki ayhk sure 
igerisinde yiiksekogretim kurumlarinca haklarmda ilisik kesme islemi tesis edilen, ogrencilerden 
ili§ik kesme islemine kar§i idari yargi mercilerine ba§vurmu§ olanlann da sinav ve devam haklann-
dan yararlanacagi ongoriilmektedir. 

Uguncu fikra ile on lisans ve lisans duzeyinde, dorduncii fikra ile lisans iistii duzeyde ogrenim 
goriirken yiiksekogretim kummlanndan ili§igi kesilenlere ogrenimlerine devam ve ek sinav hakki 
tamnmaktadir. 

Maddede ayrica, 
- Doktora yeterlik sinavina girebilmek igin yabanci dil sinavmda basansiz olanlara da ek sinav 

hakki verilmekte, 
- Lisans ustu, tipta uzmanhk veya sanatta yeterlik ogrenimlerini tamamlayamadiklan igin yiik

sekogretim kummlanndaki gorevlerine son verilenlerin de bu Kanunla taninan haklardan yararlandinlarak 
ba§anh olmalan halinde eski gorevlerine veya dengi gorevlere iade edilmeleri saglanmakta, 

- Pedagojik formasyon programini tamamlayamayanlar igin iig sinav hakki verilmekte, 
- Agik ogretim sistemi ile ogrenim yapilan on lisans, lisans tamamlama ve lisans programlann-

dan kaydi silinenlere yeniden kayit hakki verilmekte, 
- Lisans programlanna devam ederken cesitli nedenlerle on lisans diplomasi alarak kumm

lanndan aynlanlara, lisans ogrenimlerine yeniden devam edebilme hakki verilmekte, 
- Yuksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kummuna ogrenim kredisi veya katki kredisi borcu bulu-

nanlann bu Kanunla taninan haklardan yararlanmasi halinde, borglannin odenmesi ertelenmektedir. 
M a d d e 2- Yiiriirluk ve yuriitme maddesidir. 

Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 298) 
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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

Yuksek Ogretim Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi ve Gerekcesi ekte 
sunulmu§tur. 

Geregini saygilanmla arz ederim. 

Muhsin Yazicioglu 

Sivas 

GENEL GEREKGE 
1980-1981 egitim- ogretim yilindan itibaren 1984, 1986, 1988, 1991, 1993, 1995, 1997, 2000 

ve 2005 yillannda ogrenci affi adi ile Universitelerden gesitli nedenlerle kaydi silinen veya kendi is
tegi ile okuldan aynlan ogrenciler igin ek sinav hakki taniyan yasal duzenlemeler yapilmis ve uygu
lanmistir. 2005 yihnda gikartilan 5316 sayih yasadan sonra 2007 egitim-ogretim yih sonuna kadar 
herhangi bir sebeple okullarmdan ilisigi kesilen ogrencilerde yigilma olmustur. 

Yine bir af umuduyla bekleyen ogrencilerimiz ve onlann anne-babalan igin belirsizligin rahat-
sizhgini ve onca yilin emeginin magduriyetini yasamaktadirlar. Bu magduriyetin kalkmasi ve belir
sizligin umuda ddnu§mesi igin kanun teklifi hazirlanmistir. 

Belirtilen nedenlerle Kanun teklifimin kabuliinii saygilanmla arz ve teklif ediyorum. 

MADDE GEREKGELERI 
Madde 1- Bugiin ki ekonomik sartlarda ve nufusun bu denli yogun oldugu siiregte Universiteye 

girmenin gok zor oldugu ve iiniversitede gocuk okutmamn ne kadar gug oldugu bilinmektedir. Bu 
madde ile egitimde gahsmanin urunu olarak bir kazanim ve umut kapisi goriilen universiteden her 
hangi bir sebeple ilisigi kesilen ogrencilerimiz ve onlann fedakar ailelerine bir firsat daha verilmis 
olacaktir. Bu sayede sokaga itilen genglerimiz meydanlardan kurtarilmis, meslek sahibi edilmis ve 
maddi kayiplan giderilmis olacaktir. 

Madde 2- Bu madde yiirurliik maddesidir. 
Madde 3- Bu madde yiiriitme maddesidir. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 298) 
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SIVAS MILLETVEKiLi MUHSIN YAZICIOGLU'NUN TEKLIFi 
YUKSEK OGRETIM KANUNUNDA DEGi§iKLIK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLIFI 
MADDE 1-4.11.1981 tarihli ve 2547 sayih Yuksek Ogretim Kanununa a§agidaki gegici madde 

eklenmistir. 
GECICI MADDE 52- Yuksekogretim kurumlannda; hazirhk ve ara similar dahil butiin siniflar

da on lisans ve lisans diizeyinde ogrenim yapan ogrencilerden, 1981 -1982 egitim-ogretim yilmdan 
2007 yih sonuna kadar, her ne sebeple olursa olsun iliskileri kesilmi§ veya kesilme durumuna gelmis, 
ogrencilere iliskilerinin kesilmesine sebep olan butun dersler igin devam, iki sinav ve butunleme 
hakki verilir (Ogrenciler, daha once basansiz olduklan kaldinlan derslerin yerine kurumlannca konu-
lacak muadil ba§ka derslerden sinava girerler.). Ogrencilerin bu sinavlarda ba§anh olmalan halinde 
ogrencilige intibaklan yapihr. Ogrenciler, dgrencilik haklannin devami igin yuriirliikteki kanun ve ka
nunlara uygun ilgili mevzuata uymak zorundadir. 

Birinci fikradaki haklar sakh kalmak kaydiyla, uygulamali egitim-ogretim yapan okullardan 
aynlan ogrencilere, devam edemedikleri dersler ve uygulamalar igin ilgili yuksekogretim kurumunca 
devam imkani saglanir. Bu ogrenciler igin yonetmeliklerindeki devam §artini tamamladiktan sonra 
Kanunun ongordugii sinav suresi ba§lar. 

Simf gegme sistemi uygulayan yuksekogretim kummlannda en gok iig dersten ba§ansiz olup bir 
ust simfa gegemeyen ogrencilere; iist sinifa devam etme ve alt sinifta basansiz olduklan dersler igin 
iki sinav ve bir butunleme hakki verilir. Not ortalamasi sebebiyle simf gegemeyen veya mezun ola
mayan ogrencilere, istedikleri iig dersten not yiikseltmek igin bir sinav hakki tammr. 

2547 sayih Kanunda ongoriilen azami ogrenim siirelerini doldurduklari igin, kurumlari ile ilis
kileri kesilen ogrencilere; alamadiklan dersler igin, bir defaya mahsus olmak uzere devam etme ve 
sinav hakki taninir. Bu ogrencilere normal ogrenim surelerine ilave olarak iki yd ek siire verilir. 
Ogrenimlerine devam eden ogrencilerden donem veya yd kaybetme dummunda olanlar da bu hak-
tan yararlamrlar. Bu ogrencilere istemeleri halinde derslere devam hakki tammr. Bunlardan ara sinav 
§arti istenmez. Diger ogrencilerle birlikte final ve butunleme smavlanna girerler. 

Smavlara girecek ogrencilerin haklan, hukuk disi herhangi bir sebeple engellenemez. Belirtilen 
miiracaat sureleri igerisinde askerlik suresi gelmi§ olanlar, bu Kanun hukumlerine gore verilmi§ hak
lan kullandiklari takdirde tecilli sayihrlar. Halen askerlik gorevini yapmakta olanlann terhislerinden 
sonraki iki ay igerisinde muracaat haklan sakhdir. Gozlem altinda veya tutuklu bulunanlar, bu hal
lerinin sona ermesini takip eden iki ay igerisinde muracaat ettikleri takdirde, bu Kanun hukumleri 
gergevesinde haklanm kullanabilirler. 

Universitelerin cesitli boliimlerinde ve konservatuarlarda di§andan bitirme smavlanna girerek 
ogrenimlerine devam eden ancak bu sinavlann kaidinimasi ile okullanni bitirememi§ veya ba§ansiz 
duruma du§mus ogrenciler de bu Kanunda diger ogrencilere taninan sinav haklanndan yararlamrlar. 

2000-2001 egitim-ogretim yilmdan ba§lamak iizere Giilhane Askeri Tip Akademisinde okurken 
bu Kanunun yayimi tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun ilisjgi kesilmi§ olanlann (yargiya in
tikal etmis ve disiplin sugu nedeniyle ilisjgi kesilenler harig) bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren 
iki ay igerisinde ba§vurmalan halinde, Yuksekogretim Kumlunca, okuyacaklan tip fakulteleri belir
lenir. Belirlenen tip fakiiltelerince intibaklan yapilan ogrenciler, 2547 sayih Kanunun gegici 40 inci 
maddesinin ilgili hukiimlerinden diger ogrenciler gibi yararlamrlar. 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 298) 
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Yukandaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren iki ay 
igerisinde ilgili yiiksekogretim kurumuna ba§vurmalan sarttir. 

1988 -1989 egitim-ogretim yilindan 2007 yih sonuna kadar, lisansiistii ogrenim gorurken, her ne 
sebeple olursa olsun kurumlan ile ilisigi kesilen ogrencilere basansiz oldugu dersler igin iki sinav 
hakki; yiiksek lisans ogrencileri igin bir yil, doktora ogrencileri igin de iki yil tez hazirlama suresi verilir. 
Doktora yeterlilik sinavma girebilmek igin, yabanci dil sinavinda basansiz olanlara iig sinav hakki 
tammr. 

Lisansiistii dgrencilik sifatini yeniden kazananlar, bu hakki kazandiklan tarihten itibaren arastir
ma gorevlisi olanlar, arastirma gdrevliligi kadrosuna yeniden atanirlar. Cah§tiklan iiniversitenin bu
lundugu sehir dismdaki baska bir iiniversitede lisansiistii egitim-ogretim programma kayitli iken, 
kayit-kabul islemlerinden sonra yururliige girmis Yiiksekogretim Kurulu karar ve talimatlanna gore 
kaydi silinenler, bu Kanunun yiiriirliige girdigi tarihten itibaren iki ay iginde muracaat etmeleri halinde 
ogrenimlerine kaldiklan yerden devam ederler. Bu Kanundan yararlanmak iizere muracaat eden 
dgrencilerden askerlik erteleme siireleri sona erenlerin askerlikleri, bir defaya mahsus olmak iizere 
bir yil daha ertelenir. 

1988 -1989 ogretim yilindan 2007 yih sonuna kadar; sanatta yeterlilik, tip fakiilteleri veya tip-
ta uzmanhk alanlannda basansiz olanlara, kendi istegi ile aynlanlara veya egitimini kesintiye ugratan-
lara, istemeleri halinde, basansiz olduklan derslerden laboratuvar ve uygulamak derslere devam ve 
ayrica eksik rotasyonlanni tamamlamalari sarti ile iki sinav hakki tammr. 

Yurt disina yiiksek lisans ve doktora yapmak uzere gonderilen, yurt disinda yuksek lisans ve 
doktora igin kalmalari gereken siire igerisinde her ne sebeple olursa olsun gahsmanin hangi asa
masinda olursa olsun Turkiye'ye ddnmiis veya gagnlmis olanlar veya yurt disinda kalmasi gereken 
sure doldugu igin geri gelmek zorunda kalan ve Tiirkiye'de gorevleri ile iliskileri kesilen ogrencilere; 
iki, doktora egitimi igin dort yan yil Yuksekogretim Kurulunun Tiirkiye'de belirleyecegi univer
sitelerde ogrenimlerine devam hakki tammr. 

Yukandaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yiirurliik tarihinden itibaren ku
rumlarina iki ay igerisinde miiracaatlan sarttir. 

1989 -1990 egitim-dgretim yih basindan, bu Kanunun yururliige girdigi tarihe kadar, yuksek 
ogretim kurumlannin hazirhk sinifi, on lisans ve lisans egitim-dgretim programlan ile yuksek 
okullarm herhangi bir sinifinda kayitli ogrencilerin, 2547 sayih Yiiksek Ogretim Kanunu ve bu Ka
nuna atif yapan Yuksek Ogretim Kurumlan Ogrenci Disiplin Yonetmeligi hukiimlerine gore aldik-
lan disiplin cezalan, butim sonuglan ile kaldirilmistir. Bunlann sicil dosyalanndaki cezai kayitlar, il-
gililerin muracaati aranmaksizm dosyalanndan gikanhr. 

MADDE 2- Bu Kanun yayimi tarihinde yiiriirliige girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hiikiimlerini Bakanlar Kurulu yiirutiir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 298) 
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TURKiYE BUYUK MILLET MECLISI BA$KANLlGlNA 

Durdu Ozbolat 

Kahramanmaras 
Isa Gok 

Mersin 
Hikmet Erenkaya 

Kocaeli 
Getin Soysal 

istanbul 
Tacidar Seyhan 

Adana 
Tayfur Siiner 

Antalya 
Vahap Secer 

Mersin 

Tekin Bingol 

Ankara 
M. Sevki Kulkuloglu 

Kayseri 
Mevlut Coskuner 

Isparta 
Rahmi Giiner 

Ordu 
Ali Kocal 

Zonguldak 
Biilent Baratah 

Izmir 
Atilla Kart 

Konya 

Yasar Agyiiz 

Gaziantep 
Gokhan Durgun 

Hatay 
Orhan Ziya Diren 

Tokat 
Akif Ekici 

Gaziantep 
Abdullah Ozer 

Bursa 
Canan Aritman 

Izmir 
Erol Tinastepe 

Erzincan 

GENEL GEREKCE 
Yilda ortalama 1,5 milyon gencimiz yiiksekogretime baslayabilmek icin mucadele vermekte; 

bunlardan, ancak 300 bin civarinda gencimiz universitelere kayit yaptirabilme sansina sahip olabil-
mektedir. Bir gencin yuksek dgrenime hazirlanmasi hi? de kolay degildir.Yuksekdgretimin onemini 
kavramis olan kirsal kesimin yoksul insanlan,anneler,babalar, her turlu ekonomik sikmtilanna ragmen 
cocuklanna yuksekogretim verdirebilmek icin,maddi ve manevi buyiik gabalar harcamak-
tadirlar.Ayrica psikolojik agidan da degerlendirilecek olursa, genclerin,iiniversiteye girinceye kadar 
ya§adiklan yogun stresin baskisi altinda gesitli ruhsal badireleri de atlattiklari bilinmektedir. 

Ancak bu ogrencilerimizin yeni bir §ehir, anne ve babadan uzak bir ya§am, yurt problemleri gi
bi pek gok sebeple yuksek ogretim kurumlanndan kaydi silinebilmekte, ba§ansiz duruma diisebil-
mektedirler. 

Devletimizin ve ailelerimizin genglere yaptigi yatinm oldukga biiyuk boyutlardadir. Universi
teye kadar gelmis, birkag yd okumus genglerimizi, gesitli sebeplerle okullardan uzakla§tiracak kadar 
zengin bir ulke degiliz; ulkemiz %11.2 mezuniyet orani ile OECD ulkeleri arasinda gorunen sirada 
yer almaktadir. Devletimizin bu sayiyi artirmak amaci ile agtigi yeni universiteler yapilan yatinmlan 
ve 1.5 milyon gencimizin ogrenim gormek igin mucadele, emek, para harcar iken bu hakki kazanan 
ogrencilerimizin sonradan telafisi miimkiin sebeplerle ogrenimlerine son verilmesi biiyuk bir geliski 
ve savurganhktir. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 298) 

Yuksekogretim Kanununda Degisjklik Yapdmasi Hakkindaki Kanun Teklifimiz ve Gerekgesi 
ilisikte sunulmu§tur. 

Geregini arz ederiz. 
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Bu nedenle dgrencilerimize bir firsat daha vermek; onlan topluma kazandiracak yanm kalmis 
egitimlerini tamamlayarak topluma daha yararh bireyler olmalanni saglayacaktir. 

Daha once cikan kanunlarda af yihnin 29.06.200 tarihi ile simrlandinlmasi da bu tarihten once
ki tarihlerde dgrenim goren ve egitimleri yanm kalan ogrenciler bakimindan olusan haksizhkla 1980-
81 tarihini de kapsayarak giderilmis olacaktir. Kanun teklifimiz de bu amagla hazirlanmi§tir. 

MADDE GEREKCELERI 

Madde 1 - Yuksekogretim kurumlannin biitiin siniflarinda onlisans ve lisans diizeyinde ogre
tim yapan ogrencilerden 1980-81 ogretim yilindan kanunun yiiriirliige girdigi tarihe kadar her ne se
beple olursa olsun ilisigi kesilen ogrencilere bir ogretim yih devam ve iig sinav hakki verilmek su
retiyle af getirmektedir. Kanun kapsami 1980-81 ogrenim yihm kapsamasi da daha once gikan ka
nunla 2000 ogrenim yih olarak getirilen kapsam genisletilerek bir haksizhgin da giderilmesi amag-
lanmaktadir. 

Madde 2 - Bu madde ile 1980-81 ogrenim yihnda kanunun yiiriirliige girdigi tarihe kadar lisans iis
tii ogrenim goriirken her ne sebeple olursa olsun kurumlan ile ilisigi kesilen ogrencilere yeterlilik igin 
2 sinav hakki, yuksek lisans igin bir, doktora ogrencileri igin 2 yil tez hazirlama suresi verilmektedir. 

Aynca sanatta yeterlilik veya tipta uzmanhk alanlannda basansiz olanlara da eksik rotasyonlanni 
tamamlama sarti ile 2 sinav hakki taninmaktadir. 

Madde 3- Yiiriirliik maddesidir. 

Madde 4- Yuriitme maddesidir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 298) 
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KAHRAMANMARAS MILLETVEKiLi DURDU OZBOLAT VE 
20 MiLLETVEKiLINiN TEKLIFi 

YUKSEKOGRETIM KANUNUNDA DEGi§iKLlK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLIFt 

MADDE 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayih Yuksekogretim Kanununa asagidaki gegici mad
deler eklenmistir. 

"GECICi MADDE 55- Yuksekogretim kurumlannin hazirhk ve diger biitun siniflannda on li
sans ve lisans duzeyinde ogrenim yapan ogrencilerden, 1980-1981 ogretim yilmdan bu Kanunun yii-
riirluge girdigi tarihe kadar kendi istegi ile ilisigi kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilisik
leri kesilmis ogrencilere ilisiklerinin kesilmesine neden olan butiin dersler igin bir ogretim yih devam 
ve iig sinav hakki verilir. Ogrenciler, daha once basansiz olduklan dersler programdan gikanlmis ise 
bu derslerin yerine kurumlannca belirlenecek baska derslerden sinava girerler ve bu sinavlarda 
ba§anh olmalan halinde ogrencilige intibaklan yapihr. 

Birinci fikradaki haklar sakh kalmak kaydiyla, uygulamali egitim-ogretim yapan okullardan 
aynlan ogrencilere, devam edemedikleri dersler ve uygulamalar igin ilgili yiiksekogretim kurumun
ca devam imkani sagiamr. Bu ogrenciler igin Kanunun ongordugu sinav siireci ilgili yonetmelikler-
deki devam sartini tamamladiktan sonra ba§lar. 

Simf gegme sistemi uygulayan yuksekogretim kurumlannda en gok ug dersten basansiz olup bir 
iist sinifa gegemeyen ogrencilere; iist sinifa devam etme ve alt simfla basansiz olduklan dersler igin 
ug sinav hakki verilir. Not ortalamasi sebebiyle simf gegemeyen ogrencilere de bir ust sinifa devam 
etme ve istedikleri ug dersten not yukseltmek igin bir smav hakki tammr; mezun olamayan ogrenci
lere ise istedikleri ug dersten not yukseltmek igin bir sinav hakki tammr. 

2547 sayih Kanunda ongoriilen azami ogrenim surelerini doldurduklan igin, kurumlan ile ilisik
leri kesilen ogrencilere; alamadiklan dersler igin, bir defaya mahsus olmak uzere bir yd devam etme 
ve sinav hakki tammr. 

Yiiksekogretim Kurulu tarafindan yiiriitulen denklik islemlerine esas olmak uzere yapilan sevi
ye tespit sinavlannda ba§ansiz olan ogrencilere ek bir sinav hakki verilir. 

Muracaat sureleri igerisinde askerlik zamani gelmis olanlar, bu Kanun hukumlerine gore 
verilmi§ haklan kullandiklari takdirde tecilli sayihrlar. Halen askerlik gorevini yapmakta olanlann 
terhislerinden sonraki iki ay iginde muracaat haklan sakhdir. Gozlem altinda veya tutuklu bulunan
lar, bu hallerinin sona ermesini takip eden iki ay iginde muracaat ettikleri takdirde, bu Kanun 
hukumleri gergevesinde haklarini kullanabilirler. 

Yukandaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren iki ay 
iginde ilgili yiiksekogretim kurumuna basvurmalan §arttir." 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 298) 
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"GECICi MADDE 56- 1980-1981 ogretim yilindan bu Kanunun yiiriirliige girdigi tarihe kadar, 
lisansiistii ogrenim gdriirken, her ne sebeple olursa olsun kurumlan ile ilisigi kesilen ogrencilere 
ba§ansiz olduklan dersler ve yeterlilik igin iki sinav hakki; yuksek lisans ogrencileri igin bir yil, 
doktora ogrencileri igin iki yil tez hazirlama suresi verilir. Doktora yeterlik sinavina girebilmek igin 
yabanci dil sinavinda basansiz olanlara iki sinav hakki tammr. 

1980-1981 ogretim yilindan bu Kanunun yuriirluge girdigi tarihe kadar; sanatta yeterlilik veya tipta 
uzmanhk alanlannda basansiz olanlara, basansiz olduklan derslerden laboratuar ve uygulamah ders
lere devam ve eksik rotasyonlanm tamamlamalari sarti ile iki sinav hakki tammr. 

Yukandaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yiiriirliik tarihinden itibaren iki ay 
iginde kurumlanna muracaatlan sarttir." 

M A D D E 2- Bu Kanun yayimi tarihinde yiiriirliige girer. 
M A D D E 3- Bu Kanun hukumlerini Bakanlar Kurulu yiiriitur. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 298) 
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TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA 

2547 sayili Kanuna Gegici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, gerekgesi ile birlikte ekte 
sunulmustur. 

Geregini saygilanmla arz ederim. 

Osman Cakir 

Samsun 

GEREKCE 

Anayasamiz, kisiligin gelistirilmesini bir amag olarak benimsemi§tir. Her ne suretle olursa 
olsun, yiiksekbgrenim gormekte olan ogrencilerin ogretimlerinin yanda kalmasi iilke ekonomisi igin 
ciddi zararlar dogurmaktadir. 

Vatandaslanmizin yiiksekogrenim gormesi igin oldukga buyiik miktarda kaynak aynlmakta iken, 
yuksekdgreniminin belirli bir bolumiinii tamamlamis olan kimselerin, kalan kismini daha az kaynak kul
lanmak suretiyle tamamlamasini saglamak, Anayasanin yukanda belirtilen amacina uygun diisecektir. 

Toplum diizenini ve ahlakini ciddi sekilde zedeleyen eylemlerde bulunan kimseler igin; bu 
hakkin kullanilmasini kisitlamak da yasamn amacina uygun diisecektir. 

Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 298) 
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SAMSUN MILLETVEKiLi OSMAN CAKIR'IN TEKLIFI 
2547 SAYILI YUKSEKOGRETIM KANUNUNA EK MADDE EKLENMESINE DAIR 

KANUN TEKLIFI 
MADDE 1- 2547 sayih Yuksekogretim Kanununa asagidaki madde eklenmi§tir. 
GECICI MADDE - 01.01.1995 tarihinden sonra bu kanunun yayimlandigi tarihe kadar, Yukse

kogretim Kurumlan Ogrenci Disiplin Yonetmeligi'nin 10. maddesinin a, d, e, f, g, h, i, j , k, 1, m, n, o, 
6 maddeleri nedeniyle dgrencilikle iliskileri kesilenler haric olmak uzere her ne sebeple olursa olsun 
Yuksekogretim kurumlan ile iliskileri kesilen ogrenciler, bu kanunun yayimi tarihinden itibaren iki 
ay iginde ba§vurmalan halinde yeniden yuksekogretim ogrenciligine kabul edilirler. 

Basansizhk nedeniyle dgrencilikle ili§igi kesilen ogrencilere, kanunun ongordiigii ba§vuru 
siiresinin tamamlanmasindan sonra basjayacak ilkogretim doneminden once, basansiz oldugu tiim 
derslerden iki smav hakki verilir. Sinav sonuclanna gore mezun olabilecek olan dgrenciler mezun 
olur. Smav sonuglanna gore ogrencilerin ba§ansiz oldugu ders sayisi, ilgili yuksekogretim kurumu
nun ders gecme ve sinav yonetmeligine gore ogrenimine devam etmesine engel olmadigi takdirde, 
bu ogrencilerin ogretimlerine devam etmesi saglanir. 

Lisansustu ogretim ogrencilerinden tez a§amasinda ilisjgi kesilenlere, tezlerini tamamlamalan 
igin iki yd sure verilir. 

Tezli yiiksek lisans programma kayith ogrencilerin, bu kanunun yayimi tarihinden itibaren iki 
ay iginde ba§vurmalan halinde; kayith bulunduklan yiiksekogretim kurumunda tezsiz yuksek lisans 
programi bulunmakta ise bu programa gegisjeri yapihr, bu kanunun yayimlandigi tarih itibariyle 
kayith bulunduklan veya bu kanunun uygulanmasi sonucunda kayit hakki kazandiklan Yukse
kogretim kurumunun lisansustu ogretimi duzenleyen kurallanna gore tezsiz yuksek lisans igin on
goriilen asgari krediyi tamamlamis. oldugu kabul edilenlerin bu kanunun yayimi tarihinden itibaren 
iki ay iginde ba§vurmalan halinde, tezsiz yuksek lisans programini tamamlamis. kabul edilirler. 

Bu kanunun yayimlandigi tarih itibariyle ogrenimine devam edenler ile bu kanunun uygulanmasi 
sonucu ogrencilik hakkim kazananlann azami ogretim siirelerine iki yd ilave edilir. 

MADDE 2- Bu Kanun yayimi tarihinde yuriirluge girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hiikiimlerini Bakanlar Kurulu yuriitur. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 298) 
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TURKTYE BUYUK MILLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Sebahat Tuncel 

Istanbul 
Emine Ayna 

Mardin 
Osman Ozcelik 

Siirt 

Selahattin Demirtas 

Diyarbakir 
Sim Sakik 

Mu§ 

Akin Birdal 

Diyarbakir 
Serafettin Halis 

Tunceli 
Ozdal Ucer 

Van 

GENEL GEREKGE 

Gelismis bir egitim sisteminin en onemli niteliklerinden birisi de dgrenciye yonelik kolaylastinci 
ve hosgoriilu bir egitim ve ogretim tavndir. Hata affetmeyen, mazeret kabul etmeyen bir universite 
egitim sisteminin ogrenim igin gereken maddi ve manevi destegi dgrencilerimize sunmakta basanh 
olamayacagi agik goriinmektedir. 

Bugune kadar, esit egitim ve hazirhk olanaklanndan yoksun olarak hazirlandiklan zorlu bir 
sinav siirecinden gegip iiniversiteye adim atmi§ olan ogrencilerden binlercesi siyasal nedenler veya 
ge§itli ekonomik sikintilar nedeniyle ogrenimlerini yanda birakmak zorunda kalmistir. Yillar itiba
riyle yuksekogretim kurumlanmizdan ilisigi kesilen ogrencilerin sayisma iliskin Yuksek Ogretim 
Kurumu'nun elinde mevcut istatistiki veri bulunmamaktadir. Bununla beraber, en son gikan affin 
kapsamadigi 2000 yih oncesi ogrencilerini ve yasa gikana kadar kaydi silinecek olan ogrencileri de 
hesaba kattigimizda ogrenci affimn bir milyondan fazla eski dgrenciyi ilgilendirdigini soylemek 
mumkun goriinmektedir. 

Bu ogrencilere ogrenimlerini tamamlama firsatini vermek yalnizca daha fazla insammizin uretim 
siirecine dahil edilmesini saglamak agisindan degil, ayni zamanda gagdas, demokratik bir toplum 
yapisina kavusmamiz bakimindan da atilacak onemli bir adim olacaktir. Ogrenci affi birgok geng 
insammizin okuma umudunu yesertecek bir giindem olarak oniimiizde durmaktadir. 

Kanun teklifimiz de artik bir toplumsal sorun halini alan af konusunda, kapsayici ve anayasada 
yeri olan egitim hakkinin iadesini saglayacak bir duzenleme olmasi amaciyla hazirlanmistir. 

MADDE GEREKGELERI 

Madde 1- Yiiksekogretim kurumlannin biitiin siniflarinda onlisans ve lisans diizeyinde ogretim 
yapan ogrencilerden 1980-1981 egitim ve ogretim yilindan kanunun yurtirliige girdigi tarihe kadar 
her ne sebeple olursa olsun ilisigi kesilen ogrencilere bir ogretim yih devam ve iig sinav hakki ve-
rilmek suretiyle af getirilmektedir. Kanun kapsami son gikan affin kapsamadigi 2000 yih oncesi 
ogrencilerini de igerecek bigimde diizenlenmistir. 

Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 298) 

Yuksekogretim Kanunu'nda Degisiklik Yapilmasi Hakkindaki Kanun Teklifimiz gerekge
siyle birlikte ilisikte sunulmustur. 

Geregini arz ederiz. 21/11/2007 
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Madde 2- Lisansustu ogrenimine devam eden ogrencilerden 1980-1981 egitim ve ogretim ydindan 
kanunun yururluge girdigi tarihe kadar her ne sebeple olursa olsun kurumlanyla ili§igi kesilen ogren
cilere yeterlilik igin iki sinav hakki verilmektedir. Tez a§amasinda iken kurumlanyla ilisigi kesi
len ogrencilerden yuksek lisans duzeyindekilere bir, doktora duzeyindekilere iki yd ek tez hazirlama 
suresi verilmektedir. 

Ek olarak, sanatta yeterlilik veya tipta uzmanhk alanlarinda ba§ansiz olanlara da eksik rotas-
yonlanni tamamlama sarti ile iki sinav hakki tamnmaktadir. 

Madde 3- Yuriirluk maddesidir. 
Madde 4- Yuriitme maddesidir. 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 298) 
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ISTANBUL MILLETVEKiLi SEBAHAT TUNCEL VE 7 MiLLETVEKiLiNIN TEKLIFi 
YUKSEKOGRETIM KANUNU'NDA DEGi$iKLiK YAPILMASINA DAIR KANUN TEKLIFi 

MADDE 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayih Yuksekogretim Kanunu'na a§agidaki gegici maddeler 
eklenmistir. 

"GECICi MADDE 55- Yuksekogretim kurumlannin hazirhk ve diger biitiin siniflannda onlisans 
ve lisans diizeyinde ogrenim yapan ogrencilerden, 1980-1981 egitim ve ogretim yilmdan bu Kanu
nun yuriirliige girdigi tarihe kadar -kendi istegi ile ili§igi kesilenler de dahil olmak uzere- her ne se
beple olursa olsun ilisikleri kesilmi§ ogrencilere ilisiklerinin kesilmesine neden olan butiin dersler igin 
bir ogretim yih devam ve ug sinav hakki verilir. Daha once ba§ansiz olduklan dersler program-
dan gikanlmis. olan ogrencilere bu derslerin yerine kurumlannca belirlenecek olan derslere devam 
hakki verilir. Daha sonra bu derslerden sinava alinan ogrencilerin, sinavlarda ba§anh olmalan 
halinde ogrencilige intibaklan yapihr. 

Birinci fikradaki haklar sakh kalmak kaydiyla, uygulamali egitim-ogretim yapan okullardan 
aynlan ogrencilere, devam edemedikleri dersler ve uygulamalar igin ilgili yiiksekogretim kurumunca 
devam imkani saglanir. Bu ogrenciler igin kanunun ongordiigu sinav siireci ilgili ydnetmeliklerdeki 
devam sartini tamamladiktan sonra ba§lar. 

Simf gegme sistemi uygulayan yuksekogretim kummlannda en gok iig dersten basansiz olup bir 
ust sinifa gegemeyen ogrencilere iist sinifa devam etme ve alt sinifta ba§ansiz olduklan dersler igin 
ug sinav hakki tammr. Not ortalamasi sebebiyle sinifi gegemeyen ogrencilere bir iist sinifa devam etme 
ve istedikleri ug dersten not yukseltmek igin bir sinav hakki, mezun olamayan ogrencilere ise iste
dikleri iig dersten not yukseltmek igin bir sinav hakki tammr. 

2547 sayih Kanunda ongoriilen azami ogrenim siirelerini doldurduklan igin kurumlan ile ilisikleri 
kesilen ogrencilere alamadiklan dersler igin bir defaya mahsus olmak iizere bir yd devam ve sinav 
hakki tammr. 

Yiiksekogretim Kurulu tarafindan yurutiilen denklik islemlerine esas olmak iizere yapilan seviye 
tespit sinavlarmda ba§ansiz olan ogrencilere ek bir sinav hakki verilir. 

Muracaat sureleri igerisinde askerlik zamani gelmis olanlar bu Kanun hukumlerine gore verilmis 
haklan kullandiklari takdirde tecilli sayihrlar. Halen askerlik gorevini yapmakta olanlann terhisle-
rinden sonraki iki ay iginde muracaat haklan sakhdir. Gozlem altinda veya tutuklu bulunanlar, bu hal
lerinin sona ermesini takip eden iki ay iginde muracaat ettikleri takdirde bu Kanun hukiimleri gerge
vesinde haklanni kullanabilirler. 

Yukandaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren iki ay 
iginde ilgili yiiksekogretim kurumuna ba§vurmalan §arttir." 

"GECiCI MADDE 56- 1980-1981 egitim ve ogretim yilmdan bu Kanunun yururluge girdigi ta
rihe kadar, lisansustu ogrenim goriirken, her ne sebeple olursa olsun kurumlari ile ili§igi kesilen 
ogrencilere ba§ansiz olduklan dersler ve yeterlilik igin iki sinav hakki; yiiksek lisans ogrencileri igin 
bir yil, doktora ogrencileri igin iki yd tez hazirlama siiresi verilir. Doktora yeterlilik sinavina gire-
bilmek igin yabanci dil smavinda ba§ansiz olanlara iki sinav hakki verilir. 

1980-1981 egitim ve ogretim yilmdan bu Kanunun yuriirliige girdigi tarihe kadar, sanatta ye
terlilik veya tipta uzmanhk alanlarinda ba§ansiz olanlara basansiz olduklan derslerden laboratuvar 
ve uygulamali derslere devam ve eksik rotasyonlanni tamamlamalan sarti ile iki sinav hakki verilir. 

Yukandaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yiiriirluk tarihinden itibaren iki ay 
iginde kurumlanna miiracaatlan §arttir." 

MADDE 2- Bu Kanun yayimlandigi tarihte yiiriirluge girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hukiimleri Bakanlar Kurulu tarafindan yiiriitiilur. 
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Mi l l i E g i t i m , K u l t u r , Genc l i k v e S p o r K o m i s y o n u R a p o r u 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi 

Milli Egitim, Kiiltiir, Genglik ve 

Spor Komisyonu 

Esas No.: 1/651, 2/20, 2/46, 2/61, 2/80 15/10/2008 

Karar No.: 13 

TURKIYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA 

Mill! Egitim Bakanhginca hazirlanan ve Bakanlar Kurulunca 6/10/2008 tarihinde Turkiye 
Biiyuk Millet Meclisi Baskanligma sunulan, Baskanhkga 9/10/2008 tarihinde esas komisyon olarak 
Komisyonumuza havale edilen 1/651 esas numarah "Yuksekogretim Kanununda Degisiklik Yapil
masina Dair Kanun Tasansi" ile Baskanhkga gesitli tarihlerde esas komisyon olarak Komisyonumuza 
havale edilmis. bulunan ayni mahiyetteki; Biiyiik Birlik Partisi Genel Baskani ve Sivas Milletvekili 
Muhsin YAZICIOGLU'nun 2/20, Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaras Milletvekili Durdu 
OZBOLAT ve 20 Milletvekilinin 2/46, Milliyetgi Hareket Partisi ve Samsun Milletvekili Osman 
CAKIR'in 2/61, Demokratik Toplum Partisi istanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL ve 7 Mil-
letvekili'nin 2/80, esas numarah kanun teklifleri, Komisyonumuzun 14/10/2008 tarihli 14 iincu toplan-
tisinda incelenip gdru§ulmu§tur. 

Toplantiya, Hukumeti temsilen Milli Egitim Bakani Huseyin CELiK, Maliye Bakanligi, Milli 
Egitim Bakanligi ile Yuksekogretim Kurulu yetkilileri katilmisjardir. 

Komisyonumuzca, 1/651 esas numarah Kanun Tasansi ile ayni mahiyette olan 2/20, 2/46, 2/61 
ve 2/80 esas numarah kanun teklifleri; igtiiziigiin 35 inci maddesi geregince birle§tirilerek gdriisulme-
sine ve gdrii§melerin 1/651 esas numarah Kanun Tasansi uzerinden yapilmasina karar verilmistir. 

2/20 esas numarah Kanun Teklifi 1981-1982 egitim ve ogretim yilindan; 2/46 ile 2/80 esas nu
marah kanun teklifleri 1980-1981 egitim ve ogretim yilindan; 2/61 esas numarah Kanun Teklifi ile 
de 1/1/1995 tarihinden itibaren universiteleriyle ilisjgi kesilen; on lisans, lisans, lisansiistii, tipta uz
manhk ve sanatta yeterlilik dgrencilerine devam ve sinav hakki verilmesi ongoriilmektedir. 

Tasari ile; yuksekogretim kurumlannda hazirhk dahil biitiin siniflarda intibak, on lisans, lisans 
tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansustii, tipta uzmanhk ve sanatta yeterlilik ogrenimi 
goren ogrencilerden; 28/6/2000 tarihinden Kanunun yururliige girdigi tarihten itibaren iki ayhk 
siirenin sonuna kadar, her ne sebeple olursa olsun ilisigi kesilenler igin smav ve devam hakki tanin-
maktadir. 

Tasannin tiimii uzerindeki goriismelerde Hiikumet temsilcisi Milli Egitim Bakani Huseyin CELiK: 

- Tiirkiye'de yuzbinlerce ogrencinin; ekonomik, ailevi, devamsizhk, ba§ansizhk, kayit yenile-
meme, disiplinsizlik ile 7 yilhk okuma siiresinde mezun olamama gibi degisik nedenlerle iiniver-
siteleriyle ilisiklerinin kesildigini ifade etmi§tir. 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 298) 



- 1 6 -

- Yiiksekogrenim gormekte iken ogrencilikle iliskileri kesilenlerin gogunlukla kendilerinden kay-
naklanmayan nedenlerle ya§adiklan bu magduriyetlerin giderilmesi amaciyla, gegmis donemlerde be
lirli arahklarla ogrenci affina iliskin yasal duzenlemelerin yapildigim, bu duzenlemelerin 1983'ten 
bugune kadar 11 defa tekrar edildigini; diger bir ifadeyle; sorun degil sorundan kaynaklanan sikin
tilann cozumlenmeye gah§ildigini, bu kisir dongiinun sona erdirilmesi igin, yuksekogretim sisteminde 
kapsamh bir degisiklige gidilerek, ogrencilerin yuksekdgrenimlerini tamamlamalanna imkan saglayan 
bir uygulamamn hayata gegirilmesi gerektigini ifade etmistir. 

- Bu Kanun uygulamasinda dogabilecek tereddiitleri ortadan kaldirmak, uygulama birligi 
pratigini saglamak, egitim-ogretime iliskin uygulama esaslannin belirlenmesinde bir idari tasarnifla 
aynntih duzenleyici islem yapma konusunda Yuksekogretim Kurulu'nun yetkili kihndigini belirtmistir. 

Tasannin tiimii iizerindeki goriismelerde soz alan milletvekilleri §u goriisleri ifade etmislerdir: 

- Af yasalannin daha gozumsel uygulanmasi ve sonuglan arastinlmis, net agiklamalan olan bir 
yasa ile universite ve ogrenciyi karsi kar§iya getirmeyecek, yeniden yigilmaya sebep olmayacak kahci 
goziim getirilmesi gerektigini ifade etmislerdir. 

- Yuksekogretim ogrencilerine bir firsat daha verilerek, yanm kalmis egitimlerini tamamlama 
imkam saglayarak onlan kazanmak suretiyle topluma daha yararh bireyler olmalan igin bir firsat daha 
verilmesi gerektigini ifade etmislerdir. 

- Daha once gikanlan kanunlarda af tarihinin 28/6/2000 tarihi ile sinirlandinlmasi, bu tarihten 
onceki tarihlerde ogretim gdren ve egitimleri yanm kalmis ogrenciler bakimindan bir esitsizlik olu§-
turacagini, bu haksizhgi onlemek igin affin baslangig tarihinin daha onceye gekilmesi gerektigini be-
lirtmislerdir. 

- Egitim sisteminin ilkokuldan iiniversiteye yeniden gozden gegirilmesi gerektigini, egitim sis
temi boyle devam ettigi siirece af yasalanna ihtiyag duyulacagini, bu sorunu kahci bir sekilde 
goziime kavusturulmasi gerektigini ifade etmi§lerdir. 

- Af ile gelen ogrenciler ile mevcut ogrenciler arasinda esitsizlik yaratacak bir hakkin tamnma-
masi gerektigini, universitelerin basan ve sinav sistemlerini de dejenere etmeyecek bir duzenleme 
yapma zorunlulugunun oldugunu belirtmislerdir. 

- Aflann uygulanabilir olma ve pratik olma, sorunu gozme dzelligi tasimasi gerektigini, bugune 
kadar gikanlan yasalann uygulama pratigi ta§imadiklan igin ba§an saglamadiklanni, bu diizenlemenin 
bir kereye mahsus ve kahci gdzum getirilmesini saglamak igin yapilmasi gerektigini, bu nedenle gok 
genis §ekilde hazirlanmis bu Tasannin desteklenmesi gerektigini ifade etmislerdir. 

- Bugune kadar gikanlan aflann gok dar bir zaman kapsami iginde gok az sayida sinav hakki vererek 
aftan gelen ve zaten egitim formasyonundan bir miktar uzaklasmis ve adaptasyon sorunu yasayan kisi-
leri yeniden yiiksekogretime kazandirmayacagim, bu kimselerin universiteden tekrar atilacaklanm, 
bu nedenlerle gikanlacak bu onemli yasamn sorunu gozecek olanaklan saglamasi gerektigini ifade 
etmislerdir. 

- Diger taraftan yiiz kizartici sug i?lemi§, toplum duzenini ve ahlakini ciddi sekilde zedeleyen 
eylemlerde bulunan kimseleri, bu haktan faydalandirmanin kamu vicdanini yaralayacagini ifade et
mislerdir. 
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Agiklanan goriisler ve yapilan elestiri ve onerilere, Hiikiimet adina Milli Egitim Bakani Hiiseyin 
CELIK tarafindan yapilan tamamlayici aciklamada: 

- Her insanin kendine gore mazeretinin olmasinin anlayisja karsjladigini, ama her insanin mazeretine 
gore kanunun basjangic tarihinin belirlenmesinin rasyonel olmayacagim, bir duzenleme yapihrken uygu
lamaya da bakilmasi gerektigini, tarihi cok eskilere gotiirmenin faydadan cok zarara sebep olabilecegini, 
cunku iiniversitelerde kirtasiyeciligin artmasindan baska bir i§e yaramayacagini ifade etmistir. 

- Ogretim uyesi sifatiyla bakildiginda sik sik af cikarmanin egitim-ogretim sistemini dejenere et-
tigini, ancak gelinen noktada kamuoyunun beklentisi, olusan toplumsal talep bu konunun sonuca 
ula§tinlmasini gerekli kildigim belirtmistir. 

- Bu Tasan ile kimseye akademik unvan ya da kendiliginden mezuniyet verilmedigini, verilen, 
sadece sinav ve derslere devam hakki oldugunu, ba§anh olanlann mezun olacaklanm, dolayisiyla 
sadece topluma yeni profesyonel insanlar kazandinlacagim belirtmistir. 

Tasannin turnu uzerinde yapilan goru§melerin ardindan, Tasan ve gerekcesi Komisyonumuzca 
benimsenerek, Tasannin maddelerinin gdrii§ulmesine gegilmesi kararla§tinlmi§tir. Tasari metni 
iizerindeki kabul ve degisiklikler sirasi ile asagida aciklanmistir: 

Tasannin gergeve 1 inci maddesi iizerinde verilen onergenin kabul edilmesiyle; 1, 2, 4, 10, 11 
ve 12 nci fikralarda degisiklik yapilmis, maddeye 14 uncii ve 15 inci fikralar eklenmisjtir. 

Tasannin 1 inci maddesinin; 1 inci ve 2 nci fikralannda gegen "28/06/2000" tarihi daha fazla 
ogrencinin bu firsattan yararlanmasini saglamak amaciyla "07/06/1995" olarak degistirilmi§, aynca 
1980 sonrasmda gesitli tarihlerde gikanlan sinav ve devam hakkina iliskin kanunlardan higbir §ekilde 
yararlanmami§ olan ogrencilere bu Kanunun tamdigi haklardan yararlanma imkani verilmis, 4 iincii 
fikranin (g) bendindeki 2 yilhk doktora tez hazirlama suresi 3 yila gikanlmi§, 11 inci fikraya bir cumle 
eklemek suretiyle, "ogrenci affindan yararlanacak yiikiimliilerin askere sevk yas sinirlan konusun
daki tereddudun giderilmesi igin halen ogrenci olanlar ile aftan yararlanacak ogrenciler arasinda doga-
bilecek esjtsizliklerin giderilmesi amaciyla degisiklik yapilmi§", 12 nci fikrasinda gegen "vakif iiniver-
sitesinin yonetim kurulu" ibaresi, "vakif universitesinin mutevelli heyeti" §eklinde degi§tirilmi§tir. 

Tasannin gergeve 1 inci maddesine yeni iki fikra eklenmis, buna gore 14 uncu fikrada; egitim-
ogretimde firsat esitligi saglamak amaciyla, Gulhane Askeri Tip Akademisi, Harp Akademileri, Ast-
subay Meslek Yuksekokulu ogrencilerine, bu Kanunun tamdigi haklardan yararlanma imkani saglan-
mis, 15 inci fikrada ise; 2004 yihnda kapatilmi§ olan Gevher Nesibe Saghk Egitim Enstitusii gibi ka-
patilmis olan okullarla ilisigi kesilen ogrenciler bu Kanun kapsamina ahnmis, ayrica bu Kanunun 
uygulamasinda dogabilecek tereddutleri ortadan kaldirmak, uygulama birligini saglamak, egitim-ogre-
time iliskin uygulama esaslarimn belirlenmesinde Yuksekogretim Kurulu yetkili kihnmi§tir. 

Tasannin yuriirluk ve yuriitme maddeleri ayni gergeve maddede duzenlenmi§tir. Ancak, 
23/05/1928 tarihli ve 1322 sayih "Kanunlann ve Nizamnamelerin Sureti Nesir ve ilam ve Meriyet 
Tarihi Hakkinda Kanunun" 3 uncu maddesi yuriirluk maddesi zorunlulugunu getirmemekle birlikte, 
giinumuze kadar gelen uygulamada, yuriirluk ve yuriitme maddeleri ayn maddelerde duzenlen-
misbr. Yiiriirluk ve yuriitme maddelerinin tek maddede duzenlemenin kanun yapim teknigi agisin
dan uygun olmayacagi dusiincesine ve Turkiye Biiyiik Millet Meclisi'nin bugune dek olan uygula
masimn surdiiriilmesi gerekgesiyle, yiiriirliik maddesi gergeve 2 nci ve yuriitme maddesi de gergeve 
3 iincu madde olarak kabul edilmistir. 
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Tasan, kanun teknigine uygunlugunun saglanmasi amaciyla redaksiyona tabi tutulmustur. 
Tasannin tiimii oya sunulmus ve Komisyonumuzca benimsenerek kabul edilmistir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayina sunulmak iizere Yuksek Ba§kanhga saygi ile arz olunur. 

Ba§kan Baskanvekili Sozcii 
Mehmet Saglam Necat Birinci Yuksel Ozden 

Kahramanmaras istanbul Mugla 
Katip Uye Uye 

Gulsen Orhan Avni Erdemir Ahmet Duran Bulut 

Van Amasya Bahkesir 
(Yasamn 1995'ten 

itibaren baslamasini istiyor) 

Uye Uye Uye 

Fetani Battal Cemal Tasar Beytullah Asil 

Bayburt Bitlis Eskisehir 
Uye Uye Uye 

Necla Arat Avni Dogan Durdu Ozbolat 

Istanbul Kahramanmaras Kahramanmaras 
Uye Uye Uye 

Fikri Isik Sami Giiclu Akif Akkus 

Kocaeli Konya Mersin 

Uye Uye Uye 
Ibrahim Mete Dogruer Abdurrahman Dodurgah Hamza Yerlikaya 

Osmaniye Sinop Sivas 

Uye Uye Uye 
Osman Kihc Engin Altay Serafettin Halis 

Sivas Sinop Tunceli 
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HUKUMETTN TEKLIF ETTiGi METiN 

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

K A N U N T A S A R I S I 
M A D D E 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sa

yih Yuksekogretim Kanununa asagidaki madde 
eklenmistir. 

"Sinav ve devam hakki 
GECiCi MADDE 56- (1) Yuksekogretim 

kurumlannda hazirhk dahil butiin siniflarda in
tibak, on lisans, lisans tamamlama, lisans, peda
gojik forcnasyon, lisans ustu, tipta uzmanhk ve 
sanatta yeterlik ogrenimi gdren ogrencilerden; 
28/6/2000 tarihinden bu Kanun yuriirluge girdi
gi tarihe kadar, kendi istegi ile ilisikleri kesilen
ler dahil her ne sebeple olursa olsun ilisigi kesi
lenler ile bu Kanunun >airiiiiuge girdigi tarihten 
itibaren iki ayhk basvuru suresi icerisinde ilisi
gi kesilenler, bu Kanunun yuriirluge girdigi ta
rihten itibaren iki ay iginde ilgili yuksekogretim 
kunmiuna basvuruda bulunmalan sartiyla bu 
maddede belirtilen haklardan yararlanirlar. Bas
vuruda bulunanlar, ilgili wksekdgretim kurum
lan tarafindan, iki ayhk ba§vuru suresinin dol-
masi beklenmeden de bu haklardan yararlandi-
nlabilir. Bu Kanunun yiirurliige girdigi tarihte as
kerlik gorevini yapmakta olanlar terhislerini, 
gozaltinda veya tutuklu bulunanlar ise bu halle-
rinin sona ermesini takip eden iki ay icinde ilgi
li yuksekogretim kurumuna basvurmalan halin
de bu maddede belirtilen haklardan yararlandi-
nhr. 

(2) 28/6/2000 tarihinden birinci fikrada be
lirtilen basvuru suresi sonuna kadar yiiksekog
retim kurumlannca haklarinda ilisik kesme isle
mi tesis edilen yiiksekogretim kurumlannda ha
zirhk dahil biitiin siniflarda intibak, on lisans, li
sans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, 
lisans iistii, tipta uzmanhk ve sanatta yeterlik og
renimi goren ogrencilerden, ilisik kesme islemi-
ne karsi idari yargi mercilerine basvurmus olan-

MiLLi EGiTiM, KULTUR, GENCLIK 
VE SPOR KOMiSYONUNUN 

KABUL ETTiGi METiN 
Y U K S E K O G R E T I M K A N U N U N D A 
D E G i S I K L i K Y A P I L M A S I N A D A I R 

K A N U N T A S A R I S I 
M A D D E 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 

sayih Yiiksekogretim Kanununa asagidaki gegi
ci madde eklenmistir. 

"GECiCi MADDE 56- (l)Yiiksekogretim 
kurumlannda hazirhk dahil biitiin siniflarda in
tibak, on lisans, lisans tamamlama, lisans, 
pedagojik formasyon, lisansustii, tipta uzmanhk 
ve sanatta yeterlik ogrenimi goren ogrenciler
den; 07/06/1995 tarihinden bu Kanunun yiirur
liige girdigi tarihe kadar, kendi istegiyle ilisikleri 
kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilisigi 
kesilenler, bu Kanunun yiiriirliige girdigi tarihten 
itibaren iki ayhk basvuru suresi igerisinde ilisigi 
kesilenler ile 1980 sonrasinda bu igerikte 
gikanlan kanunlann kapsamina girmekle birlik
te saglanan haklardan yararlanmak iizere 
basvurmayan veya basvurduklan halde yarar-
lanamamis olanlar, 2547 sayih Yuksekogretim 
Kanununun 35 inci maddesi uyannca bir yiik
sekogretim kurumu adina yurt iginde baska bir 
yiiksekogretim kurumunda lisansiistii ogrenim 
yapanlardan basansiz olmalan nedeniyle ilisigi 
kesilenler, bu Kanunun yiiriirliige girdigi tarihten 
itibaren iki ay iginde ilisiklerinin kesildigi kuru
ma basvuruda bulunmalan sartiyla bu maddede 
belirtilen haklardan yararlanirlar. Basvuruda bu
lunanlar, ilgili yiiksekogretim kurumlan tarafin
dan, iki ayhk basvuru suresinin dolmasi beklen
meden de bu haklardan yararlandinlabilir. Bu 
Kanunun yururliige girdigi tarihte askerlik 
gorevini yapmakta olanlar terhislerini, gozaltin
da veya tatuklu bulunanlar ise bu hallerinin sona 
ermesini takip eden iki ay iginde ilgili yuk
sekogretim kurumuna basvurmalan halinde bu 
maddede belirtilen haklardan yararlandinhr. 

(2) 07/06/1995 tarihinden birinci fikrada 
belirtilen basvuru suresi sonuna kadar yiik-
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(Hukumetin Teklif Ettigi Metin) (Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor 
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sekogretim kurumlarinca haklannda ili§ik 
kesme isjemi tesis edilen yuksekogretim ku
rumlannda hazirhk dahil biitun siniflarda in
tibak, on lisans, lisans tamamlama, lisans, 
pedagojik formasyon, lisansustu, tipta uzmanhk 
ve sanatta yeterlik ogrenimi goren ogrenciler
den, ilisjk kesme isjemine kar§i idari yargi mer-
cilerine basvurmus olanlar da birinci fikrada be
lirtilen basvum suresi igerisinde ilgili yiik
sekogretim kurumuna ba§vurmalan halinde bu 
maddede belirtilen haklardan yararlamr. Da
vanin davacimn aleyhine sonuglanmasi 
ogrencinin bu maddede belirtilen haklardan 
yararlanmasma engel teskil etmez. 

(3) Birinci fikra kapsamina girenlerden on 
lisans ve lisans diizeyinde ilisigi kesilenlere; 

a) Devam §artini yerine getirmedikleri dersler 
igin bir egitim-ogretim yih, donemlik dersler igin 
bir donem devam etme hakki ve dort sinav hakki, 

b) Devam §artim yerine getirip basansiz 
olanlara, basansiz olduklan dersler igin dort si
nav hakki; istemeleri halinde ba§ansiz olduklan 
derslere bir egitim-ogretim yih, donemlik dersler 
igin bir donem devam etme hakki, 

c) Devam zorunlulugu bulunmayan dersler 
igin dort sinav hakki, 

g) Not ortalamasi nedeniyle simfta kalmi§ 
olanlara, bir ust sinifa bir egitim-ogretim yih de
vam etme hakki ve istedikleri ug dersten not 
yukseltmek igin iki sinav hakki, 

d) Not ortalamasi nedeniyle mezun ola-
mayanlara, istedikleri iig dersten not yukseltmek 
igin iki sinav hakki, 

verilir. 
(4) Birinci fikra kapsamina girenlerden 

lisansustu diizeyde ilisjgi kesilenlere; 
a) Devam §artini yerine getirmedikleri dersler 

igin bir egitim-ogretim yih, donemlik dersler igin 
bir donem devam etme hakki ve iig sinav hakki, 
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lar da birinci fikrada belirtilen basvuru suresi 
icerisinde ilgili yuksekogretim kurumuna bas-
vurmalan halinde bu maddede belirtilen haklar
dan yararlamr. Davanin davacimn aleyhine so-
nuclanmasi ogrencinin bu maddede belirtilen 
haklardan yararlanmasma engel teskil etmez. 

(3) Birinci fikra kapsamina girenlerden on 
lisans ve lisans diizeyinde ilisigi kesilenlere; 

a) Devam sartmi yerine getirmedikleri 
dersler icin bir egitim-ogretim yih, donemli 
dersler icin bir donem devam etme hakki ve dort 
sinav hakki, 

b) Devam §artim yerine getirip basansiz 
olanlara, basansiz olduklan dersler icin dort si
nav hakki; istemeleri halinde basansiz oldukla-
n derslere bir egitim-ogretim yih, donemlik 
dersler icin bir donem devam etme hakki, 

c) Devam zorunlulugu bulunmayan dersler 
igin dort sinav hakki, 

c) Not ortalamasi nedeniyle simfta kalmi? 
olanlara, bir ust smifa bir egitim-ogretim yih de
vam etme hakki ve istedikleri iig dersten not 
yukseltmek igin iki sinav hakki, 

d) Not ortalamasi nedeniyle mezun olama-
yanlara, istedikleri ug dersten not yukseltmek 
igin iki sinav hakki, 

verilir. 
(4) Birinci fikra kapsamina girenlerden li

sans ustii diizeyde ilisigi kesinelere; 
a) Devam sartini yerine getirmedikleri 

dersler igin bir egitim-ogretim yih, donemlik 
dersler igin bir donem devam etme hakki ve iig 
sinav hakki, 

b) Devam sartini yerine getirip basansiz 
olanlara, basansiz olduklan dersler igin iig sinav 
hakki; istemeleri halinde bu dersleri degistire-
rek bir egitim-ogretim yih, donemlik dersler igin 
bir donem devam etme hakki, 

c) Yeterlik icin iig sinav hakki, 
g) Yuksek lisans ogrencileri igin bir, dok

tora ogrencileri igin iki yd tez hazirlama siiresi, 
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b) Devam sartim yerine getirip basansiz 
olanlara, basansiz olduklan dersler igin iig sinav 
hakki; istemeleri halinde bu dersleri degistirerek 
bir egitim-ogretim yih, donemlik dersler igin bir 
donem devam etme hakki, 

c) Yeterlik igin iig sinav hakki, 
g) Yuksek lisans ogrencileri igin bir, dok

tora ogrencileri igin iig yil tez hazirlama suresi, 
d) Doktora yeterlik sinavma girebilmek 

igin yabanci dil sinavinda basansiz olanlara iig 
sinav hakki, 

e) Sanatta yeterlik veya tipta uzmanhk 
alanlannda basansiz olanlara, basansiz olduk
lan derslerden laboratuvar ve uygulamah derslere 
devam ve eksik rotasyonlarini tamamlamalari 
§artiyla tig sinav hakki, 

verilir. 
(5) Uguncu ve dordiincii fikralarla verilen 

haklann kullamlmasi sureci sonunda basanh 
olanlann dgrencilige intibaklan yapihr ve hak
larinda, yil kaybetmemis ogrenciler gibi islem 
yapihr. 

(6) Basansiz olunan derslerin programdan 
gikanlmis olmasi halinde bu derslerin yerine, il
gili yiiksekogretim kurumu tarafindan muadil 
baska dersler belirlenir. 

(7) Birinci fikra kapsamina girenlerden; 
a) Pedagojik formasyon programmi 

tamamlayamayanlar igin iig sinav hakki verilir; 
yapamadiklan uygulamalar igin ilgili yiik
sekogretim kurumu tarafindan devam imkam 
saglanir, 

b) Agik ogretim sistemi ile ogrenim yapilan 
on lisans, lisans tamamlama ve lisans program
lanndan kaydi silinenlere yeniden kayit hakki 
verilir. 

(8) Uguncu ve dordiincii fikralardaki hak
lar sakh kalmak kaydiyla uygulamah egitim-
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d) Doktora yeterlik sinavma girebilmek 
igin yabanci dil sinavinda basansiz olanlara iig 
sinav hakki, 

e) Sanatta yeterlik veya tipta uzmanhk 
alanlannda basansiz olanlara, basansiz olduk
lan derslerden laboratuvar ve uygulamah ders
lere devam ve eksik rotasyonlarini tamamlama
lari sartiyla iig sinav hakki, 

verilir. 
(5) Uguncu ve dordiincii ftkralarla verilen 

haklann kullamlmasi sureci sonunda basanh 
olanlann dgrencilige intibaklan yapihr ve hak
larinda, yil kaybetmemis ogrenciler gibi islem 
yapihr. 

(6) Basansiz olunan derslerin programdan 
gikanlmis olmasi halinde bu derslerin yerine, il
gili yiiksekogretim kuramu tarafindan muadil 
baska dersler belirlenir. 

(7) Birinci fikra kapsamina girenlerden; 
a) Pedagojik formasyon programmi ta-

mamlayamayanlar igin iig sinav hakki verilir; ya-
• pamadiklan uygulamalar igin ilgili yiiksekogre
tim kurumu tarafindan devam imkam saglanir, 

b) Agik ogretim sistemi ile ogrenim yapan-
lardan on lisans, lisans tamamlama ve lisans 
programlanndan kaydi silinenlere yeniden ka
yit hakki verilir. 

(8) Uguncu ve dordiincii fikralardaki hak
lar sakh kalmak kaydiyla uygulamah egitim-
ogretim yapan yuksekogretim kurumlanndan 
aynlanlara, devam edemedikleri dersler ve uy
gulamalar igin ilgili yiiksekogretim kunimu ta
rafindan devam imkam saglanir. Bunlar igin 
uguncu ve dordiincii fikralarda ongoriilen sinav 
sureci, ilgili yonetmeliklerdeki devam sarti ta-
mamlandiktan sonra baslar. 

(9) Lisans programlanna devam ederken 
gesitli nedenlerle on lisans diplomasi alarak ku
rumlanndan ayrilanlar da uguncu fikrada belir
tilen haklardan yararlandinhr. 
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ogretim yapan yuksekogretim kurumlanndan 
aynlanlara, devam edemedikleri dersler ve 
uygulamalar igin ilgili yuksekogretim kummu 
tarafindan devam imkani saglanir. Bunlar igin 
uguncii ve dorduncu fikralarda ongoriilen sinav 
sureci, ilgili yonetmeliklerdeki devam §arti 
tamamlandiktan sonra baslar. 

(9) Lisans programlarina devam ederken 
gesitli nedenlerle on lisans diplomasi alarak ku
rumlanndan aynlanlar da uguncu fikrada belir
tilen haklardan yararlandinhr. 

(10) Birinci fikra kapsamina girenlerden 
lisansustu ogrenimlerini tamamlayamadiklan 
igin yuksekogretim kurumlarmdaki gorevlerine 
son verilenler bu madde uyannca taninan hak
lardan yararlanarak ogrenimlerini kendilerine 
taninan siire igerisinde tamamlamalan kaydiyla 
mezuniyetlerini miiteakip 30 gun igerisinde 
Yiiksekogretim Kumlu Baskanhgina basvur-
malan halinde 2 ay igerisinde adina ogrenim 
gordukleri yiiksekogretim kurumuna veya Yuk
sekogretim Kumlu'nun uygun gorecegi ba§ka 
bir yuksekogretim kurumuna ara§tirma gorevlisi 
olarak atanirlar. Bunlardan para borglan olan
lann bu borglan hizmet borcuna d6nii§tiiriiliir, 
haklannda bu borglanndan dolayi takibata 
gegilmis olanlann bu Kanundan yararlanarak 
ogrenime basjadiklanni belgelendirip ba§vuruda 
bulunmalan halinde ogrenim igin taninan siire 
igerisinde takibatlan durdurulur. Kanunun 
yururluge girmesinden once yapilan borg 
odemeleri iade edilmez. 

(11) Birinci fikrada belirtilen ba§vuru siire
si iginde askere ahnmalan gerekenler, bu 
maddede belirtilen haklan kullandiklari takdirde 
tecilli veya tehirli sayihr. Bu Kanundan yararla
narak ogrencilige intibaklan yapilanlann asker
lik tecil veya tehir islemleri hakkinda 21/6/1927 
tarihli ve 1111 sayih Askerlik Kanununun 35 in
ci maddesi hukmu uygulanir; bunlardan askere 
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(10) Birinci fikra kapsamina girenlerden li
sans iistii, tipta uzmanhk veya sanatta yeterlik 
ogrenimlerini tamamlayamadiklan igin yiiksekog
retim kurumlarmdaki gorevlerine son verilenler, 
dordiincii fikrada taninan haklardan yararlana-
rak basanh olmalan halinde eski gorevlerine ve
ya dengi gorevlere iade edilir; bunlann para 
borglan hizmet borcuna donu§tiiriilur. 

(11) Birinci fikrada belirtilen basvum siire
si igerisinde askere ahnmalan gerekenler, bu 
maddede belirten haklan kullandiklari takdirde 
tecilli veya tehirli sayihr. 

(12) Vakif iiniversitelerinde ogrenimlerine 
burslu olarak devam ederken ilisigi kesilenlerin, 
bu maddede belirtilen haklardan yararlanarak 
ogrencilik hakkim elde etmeleri halinde, burs-
luluk stariileriirin devam edip etmeyecegine il
gili vakif universitesinin ydnetim kurulunca ka
rar verilir. 

(13) Yuksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumuna ogrenim kredisi veya katki kredisi bor
cu bulunanlarm bu maddede belirten haklardan 
yararlanmasi halinde bu borglann odenmesi er-
telenir. Borg ertelemeyle ilgili usul ve esaslar 
Yuksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ta
rafindan belirlenir." 
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ahnmasi gerekenlerin ise istemeleri halinde 
askerlik suresi boyunca ogrenim haklan don-
durulur. 

(12) Vakif iiniversitelerinde ogrenimlerine 
burslu olarak devam ederken ilisigi kesilenlerin, 
bu maddede belirtilen haklardan yararlanarak 
ogrencilik hakkim elde etmeleri halinde, burslu-
luk statulerinin devam edip etmeyecegine ilgili 
vakif universitesinin mutevelli heyetince karar 
verilir. 

(13) Yuksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumuna ogrenim kredisi veya katki kredisi borcu 
bulunanlann bu maddede belirtilen haklardan 
yararlanmasi halinde bu borglann odenmesi erte-
lenir. Borg ertelemeyle ilgili usul ve esaslar Yiik
sek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kummu tarafin
dan belirlenir. 

(14) Tiirk Silahh Kuwetlerine bagh egitim 
kurumlannda on lisans ve lisans duzeyinde 
ogrenim goriirken 07/06/1995 tarihinden bu Ka
nunun yiiriirluge girdigi tarihe kadar her ne se
beple olursa olsun okullan ile ilisigi kesilenler 
ile bu Kanunun yururluge girdigi tarihten 
itibaren iki ayhk ba§vuru siiresi igerisinde ilisigi 
kesilenlerin, bu Kanunun yayimi tarihinden 
itibaren iki ay igerisinde basvurmalan halinde, 
Yiiksekogretim Kurulunca ogrenim gorecekleri 
fakulte veya yuksekokullan belirlenir. Belir
lenen yuksekogretim kurumlannca intibaklan 
yapilan ogrenciler de bu madde kapsamindan 
diger dgrenciler gibi yararlamrlar. 

(15) Bu Kanunun egitim-dgretime iliskin 
uygulama esaslanmn belirlenmesinde Yiik
sekogretim Kurulu yetkilidir. Gevher Nesibe 
Saghk Egitim Enstituleri gibi kapatilmi§ ku-
rumlarla ilisjgi kesilen ogrenciler veya kurum
lanna donmeleri miimkiin olmayanlar igin Yiik
sekogretim Kumlu'nca denklik yonunden uy
gun yuksekogretim kurumlari belirlenerek bu 
Kanunla verilen haklann kullanilmasi saglanir. 
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Recep Tayyip Erdogan 
Basbakan 

Devlet Bak. ve Basb. Yrd. 
C. Cicek 

Devlet Bakani 
M. Aydin 

Devlet Bakani V. 
M. M. Eker 

Adalet Bakani V. 
C. Cigek 

Disisleri Bakani V. 
H. Yazici 

Bayindirhk ve Iskan Bakani 
F. N. Ozak 

Tanm ve Kdyi§leri Bakani 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakani 
M. H. Giiler 

(Milli Egitim, Kultur, Genglik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettigi Metin) 

MADDE 2- Bu Kanun yayimi tarihinde 
yiiriirliige girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hiikiimlerini Bakan
lar Kurulu yurutiir. 

Devlet Bak. ve Ba§b. Yrd. 
H. Yazici 

Devlet Bakani 
M. Basesgioglu 

Devlet Bakani V. 
K. Unakitan 

Milli Savunma Bakam 
M. V. Goniil 

Maliye Bakani 
K. Unakitan 

Saghk Bakam 
R. Akdag 

Cah§ma ve Sos. Guv. Bakani 
F. Celik 

Kultur ve Turizm Bakani 
E. Giinay 

Devlet Bak. ve Baijb. Yrd. 
N. Ekren 

Devlet Bakani 
K. Tiizmen 

Devlet Bakani 
M. S. Yazicioglu 
igisleri Bakani 

B. Atalay 
Milli Egitim Bakani 

//. Celik 
Ula$tirma Bakani 

B. Yildinm 
Sanayi ve Ticaret Bakani 

M. Z. Caglaycin 
Cevre ve Orman Bakani 

V. Eroglu 
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MADDE 2- Bu Kanun yayimi tarihinde 
yiirurliige girer ve hiikiimlerini Bakanlar Kuru
lu yuriitiir. 
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