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43 5 üncü Birleşim 
13 Ocak 2009 Salı 

I Ç I N D E K I L E R 
S a y f a 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 943 
II. - GELEN KÂĞITLAR 944 

III. - YOKLAMA 948 
IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 948 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 948:95 7 

1.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'm, 2009 bütçesinde tarımsal destek

leme ödeneklerinin kısılmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve 

Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 948:949,951:953 

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, 10 Ocak 

2009'da kutlanan tarımsal öğretimin 163'üncü yılma ilişkin gündem dışı ko

nuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakam Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 950:951,951:953 

3.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ'ın, Ermeni mağdurla

rından özür dilenmesi kampanyasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre 

ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 954:957 
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V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER 
1.- Başbakanın önerisi üzerine, Devlet Bakanı sayısının 10'a çıkarıl

masının onaylandığına ve İstanbul Milletvekili Egemen Bağış'ın Devlet Ba
kanlığına atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/657) 

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal Toptan'ın, Cezayir'e 
yapacağı resmî ziyarete iştirak edecek heyeti oluşturmak üzere siyasi parti 
gruplarınca ismi bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/658) 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 22 milletvekilinin, seçmen kü

tüklerinin sağlıklı oluşturulmadığı iddialarının araştırılarak alınması gere
ken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/300) 

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 29 milletvekilinin, Beyoğlu 
Sütlüce'deki Karaağaç Tekkesi'nin bulunduğu alanın kullanımı ve imar du
rumlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) 

3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 26 milletvekilinin, erken yaşta 
evlilik konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/302) 

C) ÖNERGELER 
1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket 

Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 657 Sayılı Dev
let Memurları Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin 
(2/294) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/108) 

VI.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeni

den düzenlenmesine; 13 ve 20 Ocak 2009 Salı günlerindeki birleşimlerinde 
1 saat süre ile sözlü soruların görüşülmesinin ardından diğer denetim konu
larının görüşülmeyerek, kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesine, 14 ve 21 
Ocak 2009 Çarşamba günlerindeki birleşimlerinde sözlü soruların görüşül
memesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, ulusal Bor Araştırma Ens

titüsüne ve Eti Bor Genel Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kent aydınlatmasına ve elektrik 
enerjisi tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/338) 
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3.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, petrol kaçakçılığı kapsamında 
dağıtılan ikramiyeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) ve 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

4.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, yurt dışı gezilerinin harcırahına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/351) ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı 

5.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/370) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

6.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir köydeki şiddet olaylarına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/414) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

7.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir siyasi partinin basın açıkla
ması sırasında yaşanan olaylara ilişkin sözlü soru önergesi (6/419) ve İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

8.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gazipaşa'da kara nokta olarak 
belirlenen kavşaklara ilişkin sözlü soru önergesi (6/425) ve İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay'ın cevabı 

9.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla 
kurulan derneklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/429) ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı 

10.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Kepez Gülveren Mahalle
sinin şebeke suyunun kirliliği iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/430) ve 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/437) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

12.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, nüfusu ikibinin 
altında olan belediyelerin kapatılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/446) 
ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

13.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'daki ruhsatsız iş
yerlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/448) ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı 

14.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bazı belediyele
rin kapatılarak Malatya Belediyesi sınırları içine alınmasına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/450) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Anayasa değişikliği sıra
sında Meclis çevresinde görevlendirilen Emniyet personeline ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/468) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

16.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu İl Genel Meclisi Başkanı 
ile ilgili iddialara ilişkin sözlü soru önergesi (6/472) ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı 

17.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, polislerin özlük haklarına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/502) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
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18.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, İl Genel Meclisi üyeleri

nin sosyal ve özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/504) ve İçişleri 

Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 975:997 

19.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bazı bele

diyelerin kapatılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/506) ve İçişleri Bakanı 

Beşir Atalay'ın cevabı 975:997 

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, şehit ve gazi 

yakınlarının istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/523) ve İçişleri Bakanı 

Beşir Atalay'ın cevabı 975:997 

21.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'daki dilencilere iliş

kin sözlü soru önergesi (6/545) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 975:997 

22.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi

yesince bastırılan İstanbul Bültenine ilişkin sözlü soru önergesi (6/549) ve 

İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 975:997 

23.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki İlçesinin su sorununa 

ilişkin sözlü soru önergesi (6/552) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 975:997 

24.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı belediye ve köylerin Çift

lik Belediyesine katılım sürecine ilişkin sözlü soru önergesi (6/561) ve İçişleri 

Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 975:997 

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite mezunlarından polis 

alımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/572) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın 

cevabı 975:997 

26.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir üstgeçitteki 

büfelerin kiralanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/574) ve İçişleri Bakanı 

Beşir Atalay'ın cevabı 975:997 

27.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eylemlere yapılan müda

halelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/604) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın 

cevabı 976:997 

VIII .- KANUN TASARI VE T E K L İ F L E R İ İLE KOMİSYON

LARDAN GELEN DİĞER İŞLER 998 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 998:1014 

1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 

(S. Sayısı: 96) 998 

2.- Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/526) 

(S. Sayısı: 218) 998:1014 
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IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir cinayetin ve bazı faaliyetlerin 

soruşturulmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in ce
vabı (7/5192) (Ek Cevap) 

2.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Nutuk hakkında yaptığı bir 
konuşmaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/5324) 

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, adlî emanet paralarının değerlendi
rilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5368) 

4.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, bir hâkim hakkında dava açıl
masına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5452) 

5.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bazı milletvekillerinin yasama do
kunulmazlığı dosyalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı (7/5454) 

6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, işkenceyle mücadeleye 
yönelik Birleşmiş Milletler İstanbul Protokolü standartlarına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5588) 

1 - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Çerkezköy'e Adalet Sarayı 
yapımına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/5754) 

8.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, seçmen kütüklerine ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/5788) 

9.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Fonu'nun kullanımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/5888) 

10.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, bir TOKİ projesindeki yükle
nici firmanın yükümlülüklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/5891) 

11.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, İstanbul'da muhtaçlara yapı
lan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/5894) 

12.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Karaburun ilçe
sine su sağlayacak gölete ve sahildeki kirliliğe ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/5910) 

13.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Fonu'na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/5917) 

14.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa Vakıflar Şube Mü
dürlüğünün kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/5918) 

15.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirme sonucu nakledilen 
atıl işçilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/5927) 

16.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin opera ve tiyatro 
binalarından daha rahat yararlanmalarını sağlayacak düzenlemelere ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/5955) 
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17.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izleme ölçümleriyle ilgili bir iddiaya 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/5970) 

18.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Habur Smır Kapısı'ndaki 
yoğunluğa ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hayati Yazıcı'nin cevabı (7/5972) 

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cansuyu kredisinden faydala
namayan işletmelere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet 
Zafer Çağlayan'ın cevabı (7/5994) 

20.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, kuvvet komutanlıkları bünye
sinde yapılan golf sahalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı M.Vecdi Gönül'ün cevabı (7/6002) 

21.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Kestel TOKİ konutlarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek'in cevabı (7/6005) 

22.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Arnavutköy TOKİ konutla
rındaki sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/6016) 

23.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, kamudaki zorunlu özürlü is
tihdamına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğ-
lu'nun cevabı (7/6021) 

24.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Erzurum'da TOKİ'den ihale 
alan firmaların borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/6024) 

25.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir'deki balık çiftliklerine 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/6056) 

26.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, TRT'de bazı kadroların iptal 
edilmesine, 

TRT Genel Müdürlüğündeki bazı danışmanlara, 
İlişkin, soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/6069) , 

(7/6070) 
27.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, bir KDV Genel Tebli

ğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/6103) 
28.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'daki esnafın duru

muna ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan'ın 
cevabı(7/6126) 

29.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Habur Sınır Kapısı'ndaki yo
ğunluğa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati 
Yazıcı'nin cevabı (7/6138) 

30.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, sabit gelirli
lerin maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/6159) 

31.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, 5. Dünya Su Forumu or
ganizasyonuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun 
cevabı(7/6168) • 
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L- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

Birinci, İkinci, Üçüncü Oturum 

Ankara Milletvekili Zeynep Dağı, Nazım Hikmet Ran'ın Türk vatandaşlığına geri dönmesine 
imkân veren Bakanlar Kurulu kararına, 

Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren 7 
gencimize, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir'in çevre ve su sorunlarına ilişkin gündem dışı 
konuşmasına, Çevre ve Orman Bakam Veysel Eroğlu cevap verdi. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Çamlı Barajı'yla ilgili bir açıklamada bulundu. 

Oturum Başkanı ve TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, tüm milletvekillerinin İç Tüzük'ün 
ve Anayasa'nın koyduğu kurallara uymak zorunda olduğuna, kendisinin de Riyasette olduğu zaman 
son derece adil ve tarafsız olmaya gayret ettiğine; milletvekillerinin nezaket kuralları dışına çıkmadan, 
iyi niyetle görüşmeleri sürdürmesi gerektiğine ilişkin bir açıklamada bulundu. 

İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 milletvekilinin, Bandırma açıklarında batan gemi 
olayının araştırılması (10/297), 

Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 23 milletvekilinin, öğretmen atamalarmdaki haksızlık ve 
usulsüzlük iddialannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/298), 

Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 24 milletvekilinin, Maraş olaylarının 
araştırılması (10/299), 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın; 

Hindistan'a, 

Amerika Birleşik Devletleri'ne, 

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, İngiltere'ye, 

Yaptıkları resmî ziyarete iştirak eden milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının; 

l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 9l ' inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96) görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadığından ertelendi. 

2'nci sırasında bulunan, Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı ile Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu'nun (1/526) (S. Sayısı: 218) tümü üzerindeki 
görüşmeleri tamamlanarak, 1 'inci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

İsviçre'ye, 

Meral AKŞENER 
Başkan Vekili 

Harun TÜFEKÇİ 
Konya 

Kâtip Üye 

Fatma SALMAN KOTAN 
Ağrı 

Kâtip Üye 
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Dördüncü, Beşinci O tu rum 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının; 

2'nci sırasında bulunan, Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu'nun (1/526) (S. Sayısı: 218) görüşmelerine 
devam edilerek, 2'nci maddesine kadar kabul edildi, 2'nci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

13 Ocak 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.58'de son verildi. 

Nevzat PAKDİL 

Başkan Vekili 

Harun TÜFEKÇİ Fatma SALMAN KOTAN 

Konya Ağrı 

Kâtip Üye Kâtip Üye • 
No.: 46 

II.- GELEN KÂĞITLAR 

9 Ocak 2009 Cuma 

Rapor lar 

1.- Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Ra
poru (1/663) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 9.1.2009) (GÜNDEME) 

2.- Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıt
ların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Millet
vekilinin; Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 6 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Serdaroğlu ve 2 Milletvekilinin; Giresun Milletvekili Ali Temür'ün; Benzer Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/664, 
2/59, 2/261, 2/357, 2/370) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 9.1.2009) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in rekabetçilik endeksindeki yerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İŞKUR'a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kamudaki tasarruf çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Paris Turizm Müşavirliği Ateşe Yardımcılığına 
yapılan atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6240) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008) 

2.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, BOTAŞ'ın teminat mektubu talebine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/6241) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008) 
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3.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, bir şirketin ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6242) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008) 

4.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki yeşil kartlılara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/6243) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008) 

5.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, TOKİ'den ihale alan bir şirketin Sarıkamış esnafını mağ
dur etmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6244) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

6.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, seçmen kütüklerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/6245) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008) 

7.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, tutuklu sayısındaki artışa ilişkin Adalet Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/6246) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008) 

8.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen bazı uy
gulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı som önergesi (7/6247) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008) 

9.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Ceza İnfaz Kurumu personelinin özlük haklanna iliş
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6248) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Hac organizasyonunda yerli ürünlerin tercih 
edilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Sait Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/6249) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22/12/2008) 

11.- İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin 
bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Sait Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/6250) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

12.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, BOTAŞ'ın sanayi kuruluşlarından teminat istemesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6251) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2008) 

13.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, EPDK'nın bazı işlemlerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6252) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

14.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Ankara'daki hava kirliliğine ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6253) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008) 

15.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Besni'deki bazı köy yollarının yapımına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6254) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008) 

16.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, seçmen kütüğüne yazılan teröristlere ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6255) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008) 

17.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı taslağındaki 
bazı düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6256) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23/12/2008) 

18.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, İstanbul'daki kaçak kazı iddialarına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6257) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008) 

19.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Ankara'da sanat ve kültür hayatının geliştirilmesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı som önergesi (7/6258) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008) 

20.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'taki bir türbenin korunmasına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6259) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

21.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, hukuka aykırı olduğu iddia edilen bir atamaya 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6260) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008) 

- 9 4 5 -



T B M M B : 4 3 1 3 . 1 . 2 0 0 9 

22.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'da taşımalı eğitim sorunlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6261) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008) 

23.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Halk Eğitim Merkezlerindeki sınavlara hazırlık ve 
destek kurslarının kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6262) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008) 

24.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, muayene ücretlerinin eczanelerden tahsiline ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6263) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

25.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, provizyon sisteminin etkin çalıştırılmasına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6264) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

26.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, avans ödeme uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/6265) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

27.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, eczacılara ilaç bedeli ödemelerinin geciktirilmesine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6266) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

28.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kan ürünü ilaçların eşit ve sıralı dağıtımına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6267) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

29.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, eczanelerin bir mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/6268) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

30.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Manyas Gölündeki balıkçılığa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6269) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008) 

31.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, tarım sektörünün desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6270) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

32.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Horasan ile Ağrı arasına demiryolu yapılmasına iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6271) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2008) 

33.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki madde bağımlısı çocuklara ilişkin Devlet Bakanından 
(Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/6272) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008) 

34.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, ÇASGEM'in sertifika programlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6273) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

35.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Türkbükü'ndeki orman yangınlarına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6274) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

36.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, sözleşmeli personelin ek ödeme düzenlemesinden yarar
lanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6275) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

37.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, spor tesisleriyle ilgili bir projeye ilişkin Devlet 
Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6276) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

38.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bir hastanede yaşandığı iddia edilen bazı olaylara 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6277) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2008) 

39.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, TRT'de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6278) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 
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No.: 47 

13 Ocak 2009 Salı 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 22 Milletvekilinin, seçmen kütüklerinin sağlıklı oluş

turulmadığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 

98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner

gesi (10/300) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2008) 

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 29 Milletvekilinin, Beyoğlu Sütlüce'deki Karaağaç 
Tekkesi'nin bulunduğu alanın kullanımı ve imar durumlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.12.2008) 

3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 26 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/302) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29.12.2008) 

• 
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13 Ocak 2009 Salı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER : Fatoş GÜRKAN (Adana), YusufCOŞKUN (Bingöl) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43'üncü Birleşimini açıyorum. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz, bütçede tarımsal destekleme ödeneklerinin kısılmasıyla ilgili söz isteyen 
İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'a aittir. 

Buyurunuz Sayın Oyan. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

L- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan 'ın, 2009 bütçesinde tarımsal destekleme ödeneklerinin kısıl
masına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 

OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; efendim, şimdi tarımsal destek
lerle ilgili, biliyorsunuz, bütçemizin son müzakere günlerinde 9'uncu madde ve 29'uncu maddede kı
sıtlamalar yapılmıştı. Türkiye henüz IMF ile bir anlaşma imzalamadan IMF'nin ön müdahalelerine 
açık hâle getirilmiştir. Bu öncü darbeler tarımın 2009 yılı bütçe ödeneğinin yüzde 11,7'sini daha baş
langıçta silip almıştır. Uygulamada bunun daha ne kadarının gideceğini göreceğiz ama bunun ne an
lama geldiğini şöyle bir hatırlamaya çalışalım. Yani AKP İktidarı döneminde acaba tarım hangi 
ölçüde destekleniyor, bunu bir görmeye çalışalım. Sayın Bakan burada, şimdi, herhalde benden sonra 
konuşacak. Ben çok net soruyorum: 2006 yılında Tarım Kanunu çıkaran Hükümetiniz değil midir? 
Bu Tarım Kanunu'nda tarıma desteklerde, bütçeye konulan tarım desteklerinde millî gelirin en az 
yüzde 1 'i kadar bir destek, bir ödenek öngören siz değil misiniz? Kendi çıkardığınız kanun acaba size 
bugün dar mı geliyor? Yani bunun içine sığamıyor musunuz? 

Bakın, ben size destekleri söyleyeyim: Sizin iktidar döneminizde gene sizin döneminizin bel
gelerine göre bütçe gerekçesi ve Maliye Bakanlığının diğer yayını "2008 Yıllık Ekonomik Rapor'dan 
yararlanarak söylüyorum, sayfalarını da söylerim: "Tarımsal destek ödemelerinin gayrisafi yurt içi 
hasılaya oranı 2003-2008 arasında yüzde 0,6 düzeyinde kalmıştır." Açınız bütçe gerekçesi sayfa 28 
Sayın Bakan, yani, buna itirazınız varsa oraya edin. Yüzde 0,6. Yani 2006'da yüzde 1 dediniz, bir tek 
2007'de 0,7 olabildi; 0,7 -hâlâ altında- 2008'de gene 0,6'ya düştünüz ve 2009 bütçesinde, bütçe tek
lifi olarak buraya getirdiğiniz, komisyona getirdiğiniz, son güne kadar buraya getirdiğiniz teklifte de 
yüzde 0,5; yani, kendi Bütçe Kanunu'nuzda öngördüğünüzün, Tarım Kanunu'nda öngördüğünüzün 
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sadece yansını öngördünüz, yüzde 0,5. İsterseniz binde 5 de diyebilirsiniz ya da binde -küsuratı da 
var- 5,2. Ama 9'uncu madde görüşmelerinde 2009 bütçesi ödeneği olarak koyduğunuz 5 milyar 750 
milyondan 675 milyonu bir çırpıda IMF talimatlarıyla kesip attığınız için -bundan belki sizin bile ha
beriniz yoktu ya da sizin bile buna itirazınız vardı, o ayrı mesele ama sonuçta bunu uyguluyorsunuz-
şu an eğer bu haliyle uygulanırsa, bütçe büyüklükleri, gayrisafı yurt içi hasıla bu büyüklüklerle ger
çekleşirse sizin tarım desteklerinizin bütçeye oranı 0,46 düzeyine düşüyor yani 0,5 bile değil, yüzde 
yarımın bile altına düşen bir ödenek koymuş oluyorsunuz millî gelire oranla. Bütçeye oranla baktı
ğınızda, yüzde 2 ile 2,5 arasında bir tarım desteğiniz var. 

Tabii, bütçeden iç ve dış borç faizlerine aktardığınız ödeneklerin yüzde 25 dolayında olduğunu 
görürsek, bunun onda 1 'i kadar, sadece bütçe borç faizlerinin onda 1 'i kadar bir ödeneği tarıma layık 
gördüğünüz anlaşılıyor ve ben buradan size soruyorum: Kendi Bütçe Kanunu'nuzu uygulamakta 
niye bu kadar zorlanıyorsunuz? Bu ülkeyi IMF'siz yönetemiyor musunuz? 

Tabii, başka birtakım şeyleri daha söyleyeyim. Tarımdaki çözülmenin üç diğer göstergesini daha 
burada size söyleyeyim. Birisi, tarım sektörünün millî gelirden aldığı paydır. Tanmın millî gelir için
deki payı sizin döneminizde... Bakın, 2002'de tarımın millî gelir içindeki payı yüzde 12 idi. Bu, 
2003'te 11 oldu, 2004'te 10,7 oldu, 2005'te 10,5 oldu, 2006'da 10'a düştü, 2007'de 8,9'a düştü, 
2008'de 8,5 civarına gerilemiş olacak. Yani, siz, yüzde 12'de aldığınız bir payı, AKP iktidarında 
yüzde 8,5'a gerilettiniz. Yani dolayısıyla çiftçi hanelerinin refah düzeyini gerilettiniz. 

Bir başka şeyi daha söyleyeyim. Sizin döneminizde tarım ürünleri ihracat ve ithalatı giderek ne
gatif bakiyeler vermeye başladı. Bakınız, 2000 yılından itibaren bir tarım reformu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

OĞUZ OYAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 

2000 yılından itibaren bir tarım reformu uygulama projesi var. Dünya Bankası yürütüyor IMF 
desteğiyle. Bu program sonucunda, Türkiye, tarım ürünlerinde ithalatçı duruma düşürülmüştür. Tür
kiye'de gıda güvenliği çok ciddi anlamda tehlikededir. Hele dünyanın bugünkü konjonktürü dikkate 
alındığında bu son derece kritiktir. 

2000 yılında tarım ürünleri dış ticareti açık verdi. Daha sonra sizin döneminizde, 2003 yılında 
açık, 2004 yılında açık, 2007 yılında açık verdi ve şimdi 2008 yılı, tamamladığımız yılda da yakla
şık 2,5 milyar dolarlık tarım ürünleri dış ticareti açık veriyor. Yani Türkiye'nin, tarım gibi iddialı ol
duğu bir sektörde -bütün gerilemelere rağmen hâlâ istihdamının dörtte l 'inin tarımda olduğu bir 
ülkede- siz, tanm ürünlerinde negatif bakiye veriyorsunuz. Bu, tanmda çok ciddi anlamda bir çözülme 
anlamındadır. Tarımsal istihdamda da keza benzer gelişmeler var. 

Sayın Bakan, IMF'siz bir şekilde masaya oturup yeniden tanmı gözden geçirmek zamanı gelmiş
tir. Size bu daveti buradan yapıyorum. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Oyan. 

Gündem dışı ikinci söz, 10 Ocak 2009'da kutlanan tarımsal öğretimin 163'üncü yılı hakkında 
söz isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'a aittir. 

Buyurunuz Sayın Paksoy. (MHP sıralarından alkışlar) 
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2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, 10 Ocak 2009'da kutlanan tarımsal 
öğretimin 163 'üncü yılına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker 'in cevabı 

MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zirai öğ
renimin 163'üncü yıl dönümü dolayısıyla gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce he
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Toprak, su, bitki gibi kutsal varlıklarla uğraşan ziraat mühendisliği mesleğinin çok değerli tem
silcilerinin hayatta olanlarını sevgi ve saygıyla, ebediyete intikal edenlerini ise minnet ve rahmetle 
anarak sözlerime başlıyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, ülkemiz, tarıma uygun işlenebilir arazi varlığı bakımından dünyada on 
ikinci, Avrupa Birliğinde ise birinci sırada bulunmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki reel sektör dediği
miz sektör sadece ticaret ve sanayiden ibaret değildir. Tarım sektörü de üreten, istihdam sağlayan, ih
racat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan bir sektördür. Millî gelirimizin yüzde 7'si, 
ihracatımızın yüzde 9'u, istihdamın yüzde 25'i bu sektör tarafından karşılanmaktadır. Tarımsal po
tansiyelimiz, toprak ve su varlığımız, temiz arazi ve su kaynaklarımız, doğal çevremiz, iş gücü po
tansiyelimiz, ziraat mühendisleri varlığımız itibanyla, tarımsal üretimde dünyada her yönden ilk 
sıralarda bulunmamız gerekmektedir. Ancak, yanlış politikalar ve projeler nedeniyle bu hedeflere 
ulaşmak zor görünmektedir. Tohumculukta dünyanın neresindeyiz? Sulama tekniklerinde, damızlık 
hayvan üretiminde, tarımsal verimlilikte dünyada kaçıncı sıradayız? Tarımsal potansiyeli olmayan, 
çok daha zor şartlarda bulunan ülkeler bile bizi geride bırakmışlardır. 

Tanmsal işletmelerin küçüklüğü, birinci sınıf tarım arazilerinin sanayi ve iskâna açılması, erozyon 
ve çölleşmenin artması Türk tanmının başlıca sorunlandır. Buna ilave olarak, çiftçilerin gelir düzeyinin 
düşüklüğü, altyapı ve pazarlama sisteminin yetersiz ve üretici aleyhine işlemesi de başka bir sorundur. 

Çiftçilerimiz çok zor durumdadır. Son bir yılda tarımsal üretimde kullanılan temel girdilerdeki 
-gübrede yüzde 180, mazotta yüzde 40'lara varan- fiyat artışlarıyla beli bükülen çiftçi, elektrik fi
yatlarındaki fahiş artışla birlikte üretimden kopma noktasına gelmiştir. Üretimi bırakmaya zorlanan 
köylümüz yumurtayı, eti, sütü satın almak ve yapılacak sosyal yardımlardan payını beklemek duru
muna düşürülmüştür. Türk çiftçisi KDV ve ÖTV'sini peşin olarak ödemektedir. Tüccar gibi sattığı 
maldan K D V sini mahsup edememektedir. Zarar etmesine rağmen, sattığı maldan stopaj vergisini 
ödemektedir. Sadece mazota ödenen KDV ve ÖTV, destekleme bütçesini aşmaktadır. Yapılan ke
sintiden sonra 5 milyar TL'nin altına düşen destekleme bütçesine karşılık, çiftçilerimizin kullandık
ları mazota ödedikleri vergilerin toplamı 5,1 milyar TL'ye ulaşmıştır. IMF bile "Kriz ortamında tanm 
öncelikli sektör." derken, Hükümetin destekleme bütçesini yüzde 10 azaltmasını ve krizle ilgili alı
nan önlemlerde tarımı göz ardı etmesini anlamak mümkün değildir. 

Üreticilerimizin içinde bulunduğu bu darboğazdan çıkabilmeleri ve borçlarını ödeyebilmeleri ba
kımından icralar durdurulmalı, hâlihazırda kesik olan elektrikleri açılmalı, yeni bir elektrik kesintisi 
yapılmamalı, BAĞ-KUR borçlarında olduğu gibi faiz affı yapılmak suretiyle elektrik borçları yeni
den yapılandırılmalıdır. 

Sonuçta üç yılda kırsalda oturan yoksul sayısı yaklaşık 1,5 milyon artış göstermiştir. Yani sözde 
10 bin doların üstünde millî gelire rağmen, tarımla uğraşanların yarıya yakını yoksulluk sınırının al
tında yaşamaya itilmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu olumsuzluklara rağmen Türk tarımcıları bu ül
kede güzel şeyler de yapmışlardır. Kendi çabaları ve geliştirdikleri tekniklerin yanında, dünyadaki ge
lişmeleri de eş zamanlı olarak ülkemize kazandırmışlardır. Bütün zorluklara rağmen nüfusun artışına 
eş değer, hatta daha fazla üretim yapılarak ülkenin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. Birkaç örnek 
vermek gerekirse; yem bitkileri üretiminin çeşitliliği ve verimi artırılmış, aynı başarı hayvansal üre
timde de sağlanmıştır. Elbette ki bu gelişmeye en önemli katkı ziraat mühendisleri tarafından sağ
lanmıştır. Bunları herkesin görmesi ve takdir etmesi gerekmektedir. Ben şahsım, partim ve 
çiftçilerimiz adına kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Ancak ziraat mühendislerinin de birtakım 
sorunları bulunmaktadır. Diğer kurumlardaki teknik personele oranla daha az ücret almaktadırlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

MEHMET AKİF PAKSOY (Devamla) - Meslek saygınlığını ve meslektaş onurunu korumak 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına düşer. Bu konuda Sayın Bakanın gerekli gayret ve titizliği göstere
ceğine inanıyorum. 

Burada ziraat fakülteleriyle ilgili de bir cümle etmek istiyorum: Bugün üniversitelerimizin ço
ğunda ziraat fakültesi bulunmaktadır. Mevcutlar bir yana, en azından yeni kurulan üniversitelerde 
belli bir plan proje dâhilinde ziraat fakültesi açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bir yandan uygula
nan ekonomik politikalarla tarım küçülürken, bunun tam tersi olarak neredeyse her üniversiteye bir 
ziraat fakültesi açmak istihdam sorunlarını gündeme getirmiştir. 

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemiz tarımının önümüzdeki süreçte hak ettiği konuma gelmesi, 
çiftçimizin, ziraat mühendislerinin, tarım camiasının ve topyekûn ülke insanının huzur ve refah dü
zeyinin yükselmesiyle mesleğimizin sorunlarının daha az olacağı nice yıllarda hep birlikte olmak di
leklerimle hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Paksoy. 

İlk iki konuşmacımıza Hükümet adına Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker cevap 
verecektir. 

Buyurun Sayın Eker. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri^ gündem dışı konuşma yapan Sayın Oyan ve Sayın Paksoy'un konuş
malarına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de tarım sektörünün 2002'den bu yana, aslında 
Türkiye'nin tarihine baktığımız zaman tarım sektörünün genel yapısının gelişmesine aykırı olarak, 
çok sık görülmeyen bir şekilde üç yıl üst üste büyüme kaydettiğini görürüz; 2004, 2005 ve 2006 yıl
larında tanm sektörü üst üste büyüdü. 2002 yılında da önemli bir büyüme kaydetti. Tabii, 2007 yılında 
Türkiye'de bazı bölgelerde yaşanan çok şiddetli kuraklık sebebiyle tarım sektöründe yüzde 6,9'luk 
önemli bir küçülme yaşandı. Ancak 2008 yılının -tabii, biz daha on iki aylık dönemi almadık, bu ra
kamları almadık ama- ilk dokuz aylık göstergesi de yüksek olmamakla birlikte, yüzde 0,8'lik pozitif 
bir büyüme gösteriyor. Tabii, tarım sektörünün gayrisafı yurt içi hasıla içerisindeki payı eğer konuşu
lacaksa, bu payın giderek nispi olarak azalması aslında kendi başına çok anlamlı değil. Çünkü eğer bir 
ülkede sanayi sektörü, hizmet sektörü, kısaca diğer sektörler yani katma değeri tarıma nispetle daha 
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yüksek olan sektörlerde büyük bir gelişme sağlanmışsa... Ki Türkiye'de öyle oldu. Yani Türkiye'nin 
toplam gayrisafi yurt içi hasılası 200 küsur milyar dolarlardan 750 milyar dolarlara çıktı. Bunun içe
risinde tarımın oransal olarak düşme kaydetmesi... Yani diyelim 2002'de yüzde 10,3 idi, 2008 yılı
nın ilk dokuz ayında yüzde 7,8. Toplamda mesela geçen sene 2007 yılında yüzde 7,5'tu, bir önceki 
yılda, 2006'da yüzde 8,3'tü. Bunu bu şekilde yorumlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü 
asıl olan, burada tarımın verimliliği artıyor mu azalıyor mu; tarımda birim alanda elde edilen üretim 
ve toplam hasılada bir gelişme var mı, yok mu; önemli olan budur. Bu eğer sağlanıyorsa anlamlıdır, 
eğer bu sağlanmamışsa, zarar görülmüşse, gerçekte bir hasar varsa ve bu da tanm gibi açıkta üretimi 
yapılan tabiat şartlarına bağlı bir sektörün normal durumu dışında bir durumdan kaynaklanıyorsa, o 
zaman onu sorgulamak lazım. Ama Türkiye'de, mesela 2002 yılında tarımsal gayri safı yurt içi hasıla 
36 milyar iken, 2007 yılında, küçülmeye rağmen, o günkü parayla 64,3 milyar YTL'dir. Dolayısıyla, 
Türkiye'de aslında tanm sektörü giderek daha verimli ve üretim itibarıyla da daha iyi bir noktaya ge
liyor, bunu söyleyebiliriz, eğer büyük doğal afetler -kuraklık gibi- olmazsa. Olmadığı yıllarda da, bu
güne kadar, 2002'den bu yana bu şekilde oldu. Bu da tabii durup dururken olmadı çünkü bu geçen 
zaman içerisinde gerek uygulanan tarımsal politikalar gerek uygulanan yeni projeler gerekse tarımsal 
desteklemelerdeki önemli artış bunun sağlanmasına, bu sonucun alınmasına ciddi bir katkı sağladı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2002-2007 döneminde tanmsal desteklemelerin artış oranı 
-2002-2007 arasındaki değişim- YTL olarak yüzde 196, dolar bazında yüzde 246'dır. Tabii gayrisafi 
millî hasıla içerisinde -nispetle- tarımsal desteklemelerin payının düşük olduğu, düştüğü eleştirisine 
gelince, burada tabii tarımsal desteklemeler sadece bütçeden ayrılan ve çiftçinin doğrudan cebine 
konan nakit paradan ibaret değildir. Nitekim, gerek doğrudan yapılan destekler gerek sübvansiyon
lar -mesela kredi faiz sübvansiyonları- gerekse tarıma yapılan yatırımlar, bunlar dikkate alındığında 
ve hatta OECD'nin uluslararası norm olarak, uluslararası standart olarak belirlediği değerlendirme
lere, hesaplamalara baktığımızda da Türkiye'de aslında, örneğin 2007 yılı için tarımsal destekleme
lerin millî gelire oranı yüzde 2,76'dır. OECD'nin yayınları da bunu bu şekilde belirtiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımsal dış ticaretle ilgili olarak tabii bunun giderek düştüğü 
yönünde eleştiriler var. Aslında burada tanm sektörüne yapılan, bir sınıflandırmadan kaynaklanan, tanm 
sektörüne yapılan bir haksızlık var çünkü tarımsal ham maddeler tanm sektörünün ithalatı olarak gö
rünüyor ama bu tarımsal ham maddelerden elde edilen ürünlerin ihracatı ise sanayi ihracatı olarak gö
rünüyor; o nedenle tarım sektörünün ithalatıyla ihracatı arasında bir fark ortaya çıktığı söyleniyor. Şimdi 
ben size şunu arz edeceğim: Örneğin, Türkiye'nin 2007 yılında gıda maddeleri ihracatı 9 milyar dolar
dır, tarımsal ham madde 762 milyon dolardır; tanmsal ihracatı toplam 9 milyar 762 milyon dolardır. İt
halatının 4,6 milyar dolan ise tanmsal ham maddedir. Şimdi bu 4,6 milyar dolar tanmsal ham maddenin 
bir kısmı sanayinin ihtiyacı olan uzun elyaflı pamuk ve diğer tanmsal ham maddelerdir. Bunlar tekstil 
olarak kullanılıyor, tekstil ihracatı yapılıyor. Tekstil ihracatı sanayi ihracatı olarak görünüyor, tanm ih
racatı olarak görünmüyor, ama bu, işte sanki tanmsal dış ticaret, tanm kötüye gidiyor diye bazen bu eleş
tirilere konu oluyor. Bu da çok haklı bir eleştiri değildir eğer bu şekilde olursa çünkü Türkiye'nin burada 
esasen aslolan tarım sektörü içerisinde gıda maddeleri ithalatı ve ihracatıdır ve gıda maddeleri ithalatı 
ve ihracatında da, ticaretinde de Türkiye çok şükür ihracat fazlasına sahiptir, eksiğine değil. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de tarımsal öğretimin 163'üncü yılı geçtiğimiz 10 
Ocak günü kutlandı. Tabii, yüz altmış üç yıldır Türkiye'de tarımla ilgili gerek zirai öğretim gerek 
tarım sektörünün diğer alt sektörleri hayvancılıkla ilgili, veteriner hekimlikle ilgili eğitim yapılıyor. 
Bugün itibarıyla Türkiye'deki üniversitelerde 25 ziraat fakültesi var ve bunların 22'sine öğrenci alı
nıp eğitim ve öğretim yapılmaktadır. 
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Tabii, Türkiye'de ziraat mühendislerinin en yüksek düzeyde istihdam edildiği kuruluş Tarım 
Bakanlığıdır ve biz de ziraat mühendisi meslektaşlarımızı giderek daha çok istihdam ediyoruz ve 
daha iyi bir noktada onlara imkân sağlamaya çalışıyoruz, tabii imkânlar elverdiğince. 

Türkiye'de, 2002 yılında Hükümeti devraldığımız noktada Tarım Bakanlığındaki ziraat mü
hendisi sayısı 7.051 idi, bugün 2008 yılında ziraat mühendisi sayısı 10.121 'e çıktı. Yani Hükümeti
miz döneminde 2.500-2.600 civarında yeni ziraat mühendisi alındı. Keza veteriner hekimler için de 
aynı şekilde, 2.312 veteriner hekim var iken, bugün 2008 yılında 3.447 veteriner hekim istihdamı sağ
lanmakta ve maaşlarıyla ilgili olarak da, tabii bütçe imkânlarının elverdiği şekilde kamu personeli
nin hepsi gönül ister ki çok daha iyi noktada, çok daha yüksek bir gelir elde etsin ama biz de Hükümet 
olarak da Bakanlık olarak da bu konuda imkânlar ölçüsünde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nitekim, 
geçtiğimiz haftalarda bu konuda da bir düzenleme yapıldı, ziraat mühendisleri ve veterinerler lehine, 
hatta diğer bütün sektörlerde çalışan diğer branşlardaki mühendisler de bundan istifade ettiler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zirai öğretimin daha nitelikli, daha iyi hâle gelmesi ve 
gerçekte bu eğitim ve öğretimin Türkiye'de tanm sektörünün gelişmesine daha yüksek düzeyde katkı 
sağlaması bakımından Bakanlığımızın hazırladığı birtakım projeler var, gerek üniversitelerle gerekse 
özel sektörle biz önemli ölçüde iş birliğine önem veriyoruz. Bu alanda dört farklı program uygulandı 
Hükümetimiz döneminde. Bunlardan birisi, öğretim üyelerinin geliştirdiği çeşitlerden "ıslahçı hakkı" 
almalarına imkân sağlanmış, Tohumculuk Kanunu ile -k i Hükümetimiz döneminde çıkanlan önemli 
kanunlardan birisi- genetik kaynaklann kayıt altına alınması mümkün hâle gelmiş. Bu Kanun'la özel
likle endemik türlerin karakterize edilmesi ve kayıt altına alınması daha hızlanacaktır. 2009 yılında 
Ankara'da 250 bin örnek kapasiteli bir gen bankası inşa edilecektir. Burada özellikle Anadolu'nun 
bitki gen kaynaklarının daha işlevsel hâle gelmesi, gerek tarımın gerek tarımsal üretimin ve çeşitli
liğin hizmetine sunulması açısından son derecede önemli. 

Türkiye'de tohumculuk alanında çok önemli gelişmeler var. Özellikle 2004 yılında Bitki Islahçı 
Hakları Kanunu çıkarıldıktan sonra Bakanlığımızın başlattığı Fİ Hibrit Sebze Tohumculuğu Geliş
tirme Projesi üniversitelerle ve araştırma enstitüleriyle birlikte yapılmakta ve daha önceden sadece 
yüzde 10 düzeyinde içeride üretilen, Türkiye'de üretilen hibrit sebze tohumluğu miktan bugün yüzde 
25'e çıkarıldı birkaç yıl içerisinde. 2010 yılında bu yüzde 30'a çıkmakta, 2012'de de hazırladığımız 
projelerle -bunlar devam edecek- yüzde 60 düzeyine çıkacaktır. Bu çok çok büyük bir gelişme. Özel
likle hibrit teknolojisinin, çeşit geliştirme teknolojisinin hem masraflı hem yoğun teknoloji hem 
zaman gerektiren bir iş olmasını dikkate aldığımızda, herhangi bir çeşidin geliştirilmesinin bazen 
dört yıl, beş yıl, altı yıl sürdüğünü dikkate aldığımızda bunun aslında, dört yıl içerisinde sağlanan ge
lişmenin çok büyük bir gelişme olduğunu görürüz. Bizim gönlümüz tabii, imkânlann artması ve artan 
imkânlarla birlikte Türkiye'de gerek çiftçilere sağlanan desteklerin gerekse tarım sektöründe çalışan 
meslektaşlarımızın daha yüksek bir gelir düzeyine kavuşması, daha müreffeh olmasıdır. Biz bunun 
için çalışıyoruz, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bunun için gayret edeceğiz. 

Ben bu vesileyle tarımsal öğretimin 163'üncü yılını kutluyorum, hem çiftçilerimize hem tarım 
sektörümüze ve tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum ve tanm sektörüne emeği geçen, her kap
samda, gerek öğretim üyesi olarak gerek meslektaşımız olarak gerek çiftçi olarak emeği geçen her
kesi de huzurlarınızda minnetle, şükranla anıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Eker. 
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Gündem dışı üçüncü söz "Ermeni mağdurlarından özür dilenmesi kampanyası" hakkında söz is
teyen İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ'a aittir. 

Buyurunuz Sayın Elekdağ. (CHP sıralarından alkışlar) 

3.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ 'ın, Ermeni mağdurlarından özür dilenmesi kam
panyasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı 

ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, yapacağım konuşmanın amacı "özür diliyorum kampanyası" ile güdülen 
gerçek hedefi ortaya koymaktır. Kampanyanın öncüleri, Türkiye'yi soykırımla suçlamak gibi bir 
hedef ve niyetleri olmadığını, imzaya açılan bildiri metninde de böyle bir ifadenin yer almadığını be
lirtiyorlar ve amaçlarının Ermenilerin 1915'te Anadolu'da uğradıkları "büyük felaket" nedeniyle yıl
lardır duyarsız kalınan acılarını bireysel bazda, bireysel temelde paylaşmak olduğunu söylüyorlar. 

Değerli arkadaşlanm, oysa bildirinin içerdiği deyimler ve bunların yüklü bulunduğu tanım ve 
kavramlar, özür dileme kampanyasının siyasi amaçlı olduğunu ortaya koyuyor. Bu deyimlerin en 
önemlisi, değerli arkadaşlarım, "büyük felaket" deyimidir. Bu deyim Ermenice'de, 1915 olayları için 
"soykırım" anlamında kullanılan "medz yegheırTin Türkçe çevirisidir. Yani, "medz yeghern" ile 
"soykırım" kavramı eş anlamlıdır. Nitekim, Papa Jean Paul H'nin Erivan'da 2001'de soykırım anıtını 
ziyaret ettiği zaman duasında "medz yeghern" kurbanlarından söz etmesi, Ermeni yöneticilerle ka
muoyunu tatmin etmiştir. 

Bu bakımdan, özür dileme kampanyası, aslında soykırımı kabul ettirme kampanyasıdır. Bu ne
denledir ki, Amerika'daki Ermeni lobi kuruluşları kampanyayı sevinçle karşılamış ve bunların en 
önde gelenlerinden biri olan Ermeni Asamblesi "Bu özür süreci Türkiye'nin kaçınılmaz olarak soy
kırım geçmişiyle yüzleşmesi sonucunu doğuracaktır." açıklamasını yapmıştır. 

Bilindiği üzere, Türkiye'ye karşı uluslararası alanda siyasi amaçlarla düşmanca bir soykırım 
kampanyası yürütülmekte ve bu bağlamda birçok devlet parlamentosu nezdinde ülkemizi soykırımla 
suçlayan kararlar alınması için girişimler yapılmaktadır. Ermeni Asamblesi'nin açıklaması, özür di
leme kampanyasının bu girişimlere güçlü bir destek oluşturduğunu ortaya koyuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bildiri metnindeki ikinci anahtar deyim, "inkâr"dır. Yahudi soykırımının, 
yani "holocausf'un vuku bulmadığı yolundaki iddialar, soykınm literatürüne "inkâr" ve "inkarcılık" 
kavramlarının yerleşmesine ve Fransızların Gaysot yasasında öngörüldüğü üzere "inkâr suçu"nun 
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu kavrama göre "inkâr" soykırım suçunun bir parçasıdır, çünkü iz
leri silme ve suçu örtbas etme hedefini güder. 

Ermeni aktivistler, sırf Yahudi soykırımı -yani holocaust- ile ilişkisi olan bu kavramı kendi mağ
duriyetlerine de uyarlayarak Türkiye'nin kendilerine karşı inkarcılık suçunu işlediğini ileri sürerler. 
Ne var ki bunu yaparken "holocausf'un tartışılmaz delillerle kanıtlandığını ve bir uluslararası askerî 
mahkeme tarafından hükme bağlandığını, bu nedenle 1915 olaylarına yönelik tartışmalı iddialarını 
Yahudi soykırımı ile eş değerde tutmalarının fahiş bir hata olduğunu görmezden gelirler. 

Değerli arkadaşlarım, özür dileme bildirisi, büyük felaket, yani soykırım suçu nedeniyle mağ
durlardan özür dilenmesini öngörmektedir. Oysa 1915 olaylarının soykırım olarak nitelenmesi tar
tışmalıdır ve gerek tarihsel gerekse hukuksal açılardan kanıtlanmamış bir husustur. Nitekim, dünyanın 
önde gelen tarihçileri arasında bulunan Bernard Lewis, Stanford Shaw, Guenter Lewy, Michael Gunter, 
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Andrew Mango ve Norman Stone söz konusu olayların soykırım oluşturduğu iddiasını arşiv belge
lerine dayanarak çürütmüşlerdir. Yazdıkları kitaplar ve makaleler incelendiğinde genellikle şu nok
talarda fikir birliği içinde oldukları görülür: 

Dünyaya soykırım olarak kabul ettirilmeye çalışılan tehcir, yani yer değiştirtme olayının bu kav
ramla uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Ermeni ahalinin bir bölümünün göçe tabi tutulmasının nedeni 
etnik kökenleri veya dini inançları değildir, tehcire zorunlu ve acil askerî savunma nedenleriyle baş
vurulmuştur. 

Osmanlı Devleti'nin ölüm kalım savaşı verdiği bir dönemde Ermenilerin düşmanla iş birliğinde 
bulunarak devlete ihanet etmelerinden, devletin güvenliğini ve ülke savunmasını büyük boyutlarda 
tehdit eden sabotaj ve silahlı eylemler yapmalarından dolayı tehcir olayı devletin varlığını koruma 
hakkı çerçevesinde meşru ve hukuken haklı bir önlemdir. 

Değerli arkadaşlarım, özür dileme kampanyasına ilişkin olarak vurgulanması gereken bir husus 
da Ermeni mağdurların acılarına yönelik duyarlılığın telef olan yüz binlerce Türk ve Müslüman ahali 
ile daha bundan kısa süre önce alçakça öldürülen, şehit edilen Türk diplomatları ile ailelerinden esir
genmek suretiyle onların anılarına gösterilmiş olan saygısızlıktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 

Kampanya bağlamında ele almamız gereken bir girişim de Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
13 Nisan 2005 tarihinde oy birliğiyle kabul etmiş olduğu ortak deklarasyondur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu deklarasyonla, Türk ve Ermeni ulusları arasında barış ve uz-
laşı ortamının yaratılması amacıyla, 1915 olaylarına ilişkin gerçeklerin Türk ve Ermeni tarihçilerden 
oluşacak bir ortak tarih komisyonu tarafından araştırılıp gün ışığına çıkarılmasını önermişti. Hükü
met de bu içerikte bir öneriyi resmen Ermenistan'a yapmıştı. 

Değerli arkadaşlanm, bu söylediklerimden anlaşılacağı üzere, gerçeklerden kaçmayan, gerçek
lerin ortaya çıkarılmasına talip olan taraf Türkiye'dir. Türkiye bu maksatla tarihçiler tarafından bi
limsel araştırma önerisini yapmıştır. 

Fransa'daki aydınların baskısıyla Fransa Parlamentosunun oluşturduğu bir komisyon da kısa 
süre önce hazırladığı bir raporda tarihî gerçeklerin araştırma yoluyla tarihçiler tarafından ortaya çı
karılmasını önermiştir. 

Ülkemizdeki özür dileme kampanyasının öncüleri aydın sayılan kimseler ise, tam bir gaflet 
içinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi bitiriniz. 

Buyurunuz. 

ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - .. .gerekli tarihsel araştırma yapılmadan Türki
ye'yi mahkûm ettirme sonucunu doğuracak bir girişime önayak olmuşlardır. 

Fakat bunun da ötesinde, başlattıkları kampanya, Türkiye'yi haksız yere dünyanın en ağır ve 
aşağılayıcı suçuyla suçlayan hasım çevrelerin amaçlarına hizmet etme ve onların iddialarını destek
leme sonucunu doğurmaktadır. 
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Bu bakımdan, değerli arkadaşlarım, ben bu kürsüden, tamamen tek yanlı, ön yargılı ve Türk 
halkının yoğun kayıp ve acılarını dışladığı kadar, şehitlerimizin anılarına saygısızlık gösteren, ülke
miz çıkarlarıyla bağdaşmayan ve en önemlisi de Türk tarihini karalama ve ülkemizi soykırımla suç
lama amaçlarına destek veren bu kampanyayı kuvvetle kınıyor ve halkımıza sesleniyorum: Bu 
kampanyaya destek vermeyin ve barışçı yöntemlerle etkisiz hâle getirmek için güç birliği yapın. 

Değerli AK PARTİ milletvekilleri, bildiğiniz gibi "Sükût ikrardan gelir." diye bir deyim vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. 

Partiniz, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir ortak kınama açıklaması yapmasını 
engellediği gibi kendi adına da bir açıklama yapmadı. Bu durumu nasıl yorumlamak gerekiyor? Vic
danen rahat mısınız? Kampanyanın öncüleri safında yer alma vebalini taşıyabilecek misiniz? 

Teşekkür ediyorum. (CFTP ve MHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başbakan gerekli açıklamayı yaptı Sayın Elekdağ. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Elekdağ. 

Hükümet adına Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu konuşacaktır. 

Buyurunuz Sayın Eroğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, saygı
değer milletvekilleri; hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum efendim. 

Ben, İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü Elekdağ Beyefendi'nin özellikle gündem dışı konuşma
sıyla alakalı bazı hususları açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Özellikle şunu ifade edeyim: 
Sayın Şükrü Elekdağ'ın konuşmasını dikkatlice dinledim, büyük bir kısmına aynen katılıyorum son 
kısmı hariç olmak üzere. Dedi ki: "Hükümetiniz, Başbakanınız bu konuda herhangi bir beyanatta 
bulunmadı." Buna katılmıyorum, hem Başbakanımız hem Dışişleri Bakanımız hem de buradan ben 
Hükümet adına, özür dilemenin yanlış olduğunu vurguluyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Değerli dostlar, saygıdeğer milletvekilleri; evvela tarihimize bir bakalım lütfen. Bizim milleti
miz çok büyük bir millet; tarih boyunca, kendi tebaası olan azınlıkların hak ve hukukuna daima ria
yet etmiş, onların dinî inanışları, ticareti ve diğer hususlarla alakalı her türlü serbestliği tanımıştır. 
Bizim milletimizden başka hiçbir millet bu kadar serbestiyet, bu kadar rahatlık, bu kadar hak hukuk 
tanımamıştır. Bu bakımdan milletimizin yüzü daima aktır. Hiç kimsenin böyle özür dileme gibi bir 
yanlışlığa düşmesi doğru değildir. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar) 

Şunu ifade edeyim: Bakın değerli dostlar, asırlar boyunca Ermeni vatandaşlar bizimle birlikte 
iç içe yaşamadılar mı, rahat bir şekilde sanatlarını, ibadetlerini yapmadılar mı, ticaretlerini rahat bir 
şekilde yapmadılar mı? Taa ne zamana kadar? 1914-1918 yıllarına kadar. Bakın, bizim milletimiz o 
kadar büyük bir millet ki, İspanya'dan kovulan Yahudilere kucak açmadı mı beş yüz küsur yıl önce? 
Polonya'daki mağdurlara, mazlumlara yardım etmedi mi? Hakikaten, harp etme uğruna pek çok in
sanın hak ve hukukunu korumak için her türlü teşebbüste bulunmadı mı? Ama, değerli milletvekil
leri, buna rağmen bu özür dileme kampanyası fevkalade yanlış olmuştur. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Eroğlu. 

Bakınız, ben bir hatıramı anlatmak istiyorum. 1973-1974 yıllarında yedek subay olarak Erzin
can'da görev yapıyordum. O sırada özellikle tarihe olan merakım yüzünden, acaba Erzincan'da, Er
zurum'da 1914-1918 yılları arasında, o tarihlerde Ermeni çeteleri, Ermeni komitecileri neler yapmış 
diye orada o tarihten beri sağ kalan bazı ihtiyarlarla görüşmeye gittiğimde, nitekim bir vatandaşla, 
bir ihtiyar dedeyle görüştüğüm zaman onların anlattıkları karşısında âdeta donakaldım ve bir taraf
tan o ihtiyar amca o hatıraları tazelendiği için, o acıları tazelendiği için ağlamaya başladı bir taraf
tan ben ağlamaya başladım. Dedim ki: "Bunu yazacak artık kalem yok." ve o teşebbüsten vazgeçtim. 
Neler anlatıyordu. Ermeni komitecilerin Erzurum'da, Kars'ta, Erzincan'da yaptıkları, çoluk çocuk de
meden herkesi katlettikleri çok açık bir şekilde ifade ediliyordu. Dolayısıyla bunu burada vurgula
mamda fayda var. Bizim hiç kimseden özür dileyecek bir kabahatimiz, bir kusurumuz yoktur, 
dolayısıyla bunu burada vurguluyorum. 

Ayrıca, Sayın Dışişleri Bakanı Ali Babacan 19 Aralık 2008 tarihinde Brüksel'de yaptığı açıkla
mada, özür bildirisinin kamuoyumuzda yarattığı haklı infiali dile getirerek bu tür yaklaşımları doğru 
bulmadığını açıkça ifade etmiştir. Bakın, ben burada özellikle aynı ifadeleri okuyorum. 

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü aynı gün, 19 Aralık 2008 tarihinde yaptığı açıklamada da Bakanlı
ğın şehitlerine sahip çıktığını, Ermeni iddiaları hakkındaki görüş ve düşüncelerin esasen bilindiğini 
ve Sayın Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın bu hususları aynı gün Brüksel'de yaptığı açıklamada ifade 
ettiği belirtilmiştir. Sözcü, bu kapsamda Dışişleri Bakanlığının bir grupça başlatılmak istenen özür 
dileme kampanyasını yanlış bir teşebbüs olarak gördüğünü açıkça vurgulamıştır. 

Tabii, Birinci Dünya Harbi esnasında, bilhassa 1915-1918 yılları arasında çok acı birtakım ha
diseler yaşanmıştır. Esasen, burada milletimiz acı çekmiştir. Konunun açıklığa kavuşturulmasının 
arşivlerin açılması, tüm kaynakların incelenmesi, bu sayede gerçekleştirilecek bir tarih çalışması ile 
mümkün olacağını her zaman ifade ettik. Bu çalışma, kurgulanmış hafızalar değil gerçeği arama ve 
bulma hedefi egemen olacak şekilde yapılmalıdır. 

Gerçekten tüm ayrıntılarıyla ortaya konacak böyle bir tarihî araştırmanın bir an önce başlatılması 
ve neticelendirilmesi yönünde 2005 yılında Ermenistan'a tarafımızdan bir teklif olarak götürülmüş
tür. Bu teklif Hükümet, ana muhalefet partisi ve yüce Meclis tarafından da desteklenmiştir. 

Başka milletlerden özür dileme girişimlerini yanlış buluyor, bunu, başkalarının hafızasını, gö
rüşünü doğrudan benimsemek olarak tanımlıyoruz. Sayın Dışişleri Bakanımız 19 Aralık 2008 tari
hinde yaptığı açıklamada özür dileme girişimini doğru bulmadığını ifade ederken bu hususu da 
vurgulamıştır. Sayın Başbakanımız da bu öneriyi doğru bulmadığını esasen açıklamıştır. Sayın Cum
hurbaşkanımız da muhtelif açıklamalarıyla özür dileme kampanyasının yanlışlığını vurgulamıştır. 
Girişime muhalefet partileri de gerçekten karşı çıkmışlardır. Onlara da, bütün muhalefet partilerine 
de yüce Meclise de bundan dolayı teşekkür ediyorum. 

Esasen, burada, bildiğiniz gibi, Ermeni çetelerinin büyükelçilerimize, yurt dışındaki büyükelçi
lik mensuplarına giriştiği birtakım hunharca saldırılar hepimizin hafızalarında tazeliğini korumakta
dır. Ben gerek 1914-1918 yılları arasında Ermeni mezalimi neticesinde şehit olanlara gerekse Dışişleri 
yetkililerimizin, mensuplarının yurt dışında şehit olmalarından dolayı onlara ve bütün şehitlerimize 
Allah'tan rahmet diliyorum; inşallah bir daha böyle acıların olmamasını gönülden diliyorum ve özür 
dileme kampanyasının yanlış olduğunu bir defa daha Hükümetim adına tekrar ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay, gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan sorulardan 3, 
4 ,7 , 1 9 , 2 4 , 2 8 , 3 1 , 3 2 , 3 4 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 9 , 5 1 , 6 5 , 6 6 , 6 8 , 7 8 , 9 4 , 9 7 , 9 9 , 106, 114, 116 ve 137'nci sı
ralardaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde 
yerine getireceğim. 

Şimdi, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER 

/.- Başbakanın önerisi üzerine, Devlet Bakanı sayısının 10'a çıkarılmasının onaylandığına ve 
İstanbul Milletvekili Egemen Bağış 'ın Devlet Bakanlığına atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/657) 

08/01/2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 29/08/2007 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-3-2007-542 sayılı yazımız. 

Başbakanın önerisi üzerine; 

1. 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Devlet Bakanı sayısının 10'a çıkarılması onay
lanmıştır. 

2. İstanbul Milletvekili Egemen Bağış Devlet Bakanlığına, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi gereğince atanmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Abdullah Gül 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım:. 

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal Toptan 'ın, Cezayir 'e yapacağı resmî ziyarete 
iştirak edecek heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca ismi bildirilen milletvekillerine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/658) 

09 Ocak 2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Koksal Toptan'ın, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı 
Abdelaziz Ziari'nin davetine icabetle, beraberinde bir Parlamento heyetiyle Cezayir'e resmî ziyarette bu
lunması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 
6. Maddesi uyannea, Genel Kurul'un 6 Ocak 2009 tarihindeki 40. birleşiminde kabul edilmiştir. 

Anılan Kanun'un 2. Maddesi uyannea, Heyetimizi oluşturmak üzere Siyasi Parti Gruplarınca bil
dirilen isimler Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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4) Turgut Dibek 

2) Ertekin Çolak 

3) M. İhsan Arslan 

5) Mehmet Sekmen 

1) Abdulkadir Akçan 

Adı Soyadı: Seçim İli: 

Afyonkarahisar Milletvekili (MHP) 

Artvin Milletvekili (AK PARTİ) 

Diyarbakır Milletvekili (AK PARTİ) 

Kırklareli Milletvekili (CHP) 

İstanbul Milletvekili (AK PARTİ) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır. 

Önergeleri okutuyorum: 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

/.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 22 milletvekilinin, seçmen kütüklerinin sağlıklı oluş
turulmadığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 

Sağlıklı bir seçimin yapılabilmesi için seçmen kütükleri ve buna bağlı olarak Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) formlarında ortaya çıkan olumsuzlukların araştırılarak, alınması ge
reken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. mad
desi uyarınca araştırma açılmasını arz ve talep ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1) Hasan Çalış (Karaman) 

2) Oktay Vural (İzmir) 

3) Alim Işık (Kütahya) 

4) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 

5) Behiç Çelik (Mersin) 

6) Necati Özensoy (Bursa) 

7) Hasan Özdemir (Gaziantep) 

8) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 

9) Kadir Ural (Mersin) 

10) Cemaleddin Uslu (Edirne) 

11) Recep Taner (Aydın) 

12) Yılmaz Tankut (Adana) 

13) Ahmet Bukan (Çankırı) 

14) Muharrem Varlı (Adana) 

15) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 

16) Süleyman Latif Yunusoğlu (Trabzon) 

17) İsmet Büyükataman (Bursa) 

18) Faruk Bal (Konya) 
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19) Ali Uzunırmak 

20) Emin Haluk Ayhan 

21) Abdülkadir Akçan 

22) Ertuğrul Kumcuoğlu 

23) Reşat Doğru 

Gerekçe: 

(Aydın) 

(Denizli) 

(Afyonkarahisar) 

(Aydın) 

(Tokat) 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından 2006 yılında başlatılan nüfus sayımı 2007 yılı sonunda tamamlanmış ve sonuçları, 
21 Ocak 2008 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. 

İtiraz ve uyarıları dikkate almayan hükümet, ADNKS formları dikkate alınarak ülke genelinde 
hizmeti ve kalkınmayı engelleyecek çok kapsamlı değişikliklere imza atmıştır. Hizmeti vatandaşın 
ayağına götürmeyi vaat eden hükümet bunun tam tersi bir adım atarak mahallinde hizmet veren be
lediyeleri kapatmıştır. Nüfusu 2000'in altına düşen 862 belde belediyesi ile 283 ilk kademe beledi
yesinin tüzel kişiliği hükümet tarafından hazırlanan yasa ile kaldırılmıştır. Bütün bu gelişmeler 
ADNKS formları esas alınarak yapılmıştır. 

Yüksek Seçim Kurulu'nun, eski seçmen kütüklerinin yerine yeni seçmen kütüklerini "yasal ola
rak" Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre oluşturması, formlardaki yanlışların iyice su yü
züne çıkmasına neden olmuştur. YSK, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan seçimlerde oy hakkı 
bulunan seçmen sayısını 48 milyon 265 bin 644 olarak açıklamış ve 2007 yılındaki seçmen sayısı yak
laşık 1,5 yıl içinde 6 milyon artmıştır. 

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde 42 milyon 533 bin ve 21 Ekim 2007 tarihinde yapılan halk 
oylamasında 42 milyon 629 bin olan seçmen sayısı ADNKS baz alınınca 48 milyon 265 bin 644'e 
çıkmış ve seçmen sayısı 6 milyon artmıştır. Kütüklerde meydana gelen değişiklik yalnızca bu artıştan 
ibaret olmamış, yıllardır aynı mahallede oturan ve oy kullanan çok sayıda kişi, seçmen kütüklerinde 
isimlerini bulamamış ve isimleri başka adreslerde hatta başka illerde kayıtlı çıkmıştır. Bazı illerde tek 
adreste toplu kayıtlar ortaya çıkmıştır. Gösterilen ve toplu kayıt yapılan adreslerde, binaların devam 
eden kaba inşaatları hatta kümesler ortaya çıkmıştır. Güvenlik kuvvetlerimizin yıllardır aradığı eli 
kanlı teröristlerin isimleri adreslere kaydedilmiştir. Kayıtlar mahalle, cadde ve sokak isimlerine göre 
değil, seçmen kaydırmanın önünü açacak şekilde soyadı sıralamasına göre yapılmıştır. Yaşamını yiti
ren kişilerin ve bebeklerin bile isimleri seçmen kütüklerinde yer almıştır. Bütün bu yaşananlar, Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre hazırlandığı açıklanan seçmen kütüklerinin güvenilirliğine gölge 
düşürmüştür. ADNKS formlarına olan itirazlar henüz sonuçlanmamışken, TÜİK'in seçmen kütükle
rini oluşturan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi formlarını imha etme karan alması kafalan iyice ka-
nştırmıştır. İmha kararı kamuoyunda "delillerin yok edilmesi" şeklinde algılanmıştır. 

Danıştay 8. Dairesi'nin aldığı karan gerekçe gösteren Yüksek Seçim Kumlu 23.12.2008 tarihli top
lantısında aldığı kararla, nüfusu 2000'in altında kalan belediyelerin 29 Mart 2009'da yapılacak seçimlere 
girmelerinin yolunu açmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı ise yaptığı açıklamada, bu durumun Ana
yasa'nın 153. maddesinin ihlali anlamına geldiğini vurgulamıştır. Sonuçta bu konuda kafalann kanşık-
lığı ve şüphelerin de ötesinde siyasi sonuçlan da tartışılacak hukuki bir karmaşa da ortaya çıkmıştır. 

Kamuoyunda tartışma yaratan ve seçmen kütüklerine olan güveni sarsan bu konunun araştırıl
ması konusunda Yüce Meclisimize büyük görevler düşmektedir. Yüce Meclisimizin bu görevi yerine 
getirmesi için Anayasa'nın 98. ve TBMM içtüzüğünün 104 ve 105. maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırma Komisyonu kurulması gerekmektedir. 
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2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 29 milletvekilinin, Beyoğlu Sütlüce 'deki Karaağaç Tek
kesi 'nin bulunduğu alanın kullanımı ve imar durumlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması ge
reken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçmişi 500 yıla dayanan Karaağaç Bektaşi Dergahı İstanbul'un en kıdemli dergahlarından biridir. 

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi Sütlüce Mahallesi 3257 ve 3258 numaralı parsellerde, Osmanlı Dö-
nemi'nden kalma Karaağaç Bektaşi Tekkesi ve bu tekke sınırları içinde Bektaşi Dedeleri'ne ait me
zarların bulunduğu tarihi kayıtlarda bilinmektedir. Ayrıca bu dergah ile ilgili olarak Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın, İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 
02.05.2007 tarih ve 1015 sayılı kararıyla kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Ayrıca bu kararda 
Türk-İslam Eserleri Müzesi'ne, kaldırılan mezar taşlarının orijinallerinin Türk İslam Eserleri Müzesi 
denetiminde mevcut yerlere konulmasına ve bu alandaki uygulamanın söz konusu müze denetiminde 
yapılmasına, ayrıca kültür varlığı, yapının uygulaması tamamlanmadan yeni yapıya iskan izni veril
meyeceğine karar verilmiştir. 

İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'nün 
20.02.2006 tarih ile 694 sayılı raporunun sonuç bölümünde de yapılan ayrıntılı inceleme ve araştır
malar sonucunda "parselin tarihsel, kültürel, sosyal ve siyasi ve askerî tarih bakımından korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesinin uygun olacağı" belirtilmektedir. 

Ancak koruma kurulunun karan ve Türk İslam Eserleri Müzesi'nin raporuna rağmen, iki parsele 
ayrılan arsanın bir parseline otel yapılacaktır. Diğer parselde yer alan ek bina ise AKP İl Başkanlığı 
olarak kullanılmaktadır. Ek binanın asıl sahibinin Yapıtay İnşaat ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi'ne ait olduğu belirtilmektedir. Yapıtay Limited Şirketi tarafından 1 YTL karşılığında 99 yıl
lığına Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'ye kiraya verildiği ve kullanım için de AKP İl Başkanlığı'na ve
rildiği ifade edilmektedir. 

Karaağaç Bektaşi Dergâhı, öncelikle bir kültür varlığı olarak korunması gereken bir yer olma
sının yanında, Alevi Bektaşiler açısından da önemi yadsınamayacak bir mekândır. Tarihî ve kültürel 
değerlerin korunması inanç merkezlerine saygı gösterilmesi gerekmektedir. Alevi Bektaşiler açısın
dan önemi tartışmasız olan bu dergâhın bulunduğu alanın yapılaşmaya açılması, Aleviler üzerindeki 
baskıcı tutumun devam ettiğini göstermektedir. İstanbul'un tarihî ve kültürel mirasının talan edildiği 
AKP İktidarı döneminde yaşananlara, artık inanç merkezlerinin de eklenmiş olması kaygı vericidir. 
Her alanı bir rant kapısı olarak gören zihniyetin sonucunda, İstanbul, bütün değerlerini kaybetme 
noktasına gelmiştir. 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'da, hoşgörünün sembolü, kültür var
lığı olan ve artık tarihî bir niteliğe bürünmüş Karaağaç Dergâhı'nın yok edilmesi kabul edilemez. 

Karaağaç Tekkesi'nin bulunduğu alan kültürel ve tarihsel olduğu kadar inançlar açısından da 
önem taşımaktadır. Farklı mezheplere mensup insanlara karşı, geniş bir hoşgörü çerçevesinde yak
laşılması ve saygı duyulması temel alınmalıdır. Toplumsal barış ve huzurun sağlanması için bu son 
derece önemlidir. Bu çerçevede olaya yaklaşılması sorunların çözümünde atılacak önemli adımlar
dan biri olacaktır. Karaağaç Tekkesi'nin bulunduğu alanda öncelikle yapılaşmanın ivedilikle önlen
mesi gerekir. Kamunun ortak malı olan bu ve benzeri arazilerin kişisel ilişkilere konu edilerek bir rant 
alanı olarak görülmesine dayanan anlayış derhâl bırakılmalıdır. Bu gibi alanlann kamusal yarar sağ
lamanın yanında, insanların tarih ve kültür birikimlerine de katkı sağlayacak şekilde onarılarak kul
lanılması gerekmektedir. 
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1) Çetin Soysal (İstanbul) 

2) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

3) Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) 

4) Tacidar Seyhan (Adana) 

5) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

6) Ahmet Ersin (İzmir) 

7) Birgen Keleş (İstanbul) 

8) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

9) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

10) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

11) Yılmaz Ateş (Ankara) 

12) Muharrem İnce (Yalova) 

13) Zekeriya Akıncı (Ankara) 

14) Gürol Ergin (Muğla) 

15) Kemal Demirel (Bursa) 

16) Sacid Yıldız (İstanbul) 

17) Atila Emek 
j 

(Antalya) 

18) Tayfur Süner (Antalya) 

19) Turgut Dibek (Kırklareli) 

20) Derviş Günday (Çorum) 

21) Rahmi Güner (Ordu) 

22) Faik Öztrak (Tekirdağ) 

23) Algan Hacaloğlu (İstanbul) 

24) M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) 

25) Atilla Kart (Konya) 

26) Hulusi Güvel (Adana) 

27) Metin Arifağaoğlu (Artvin) 

28) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 

29) Malik Ecder Özdemir (Sivas) 

30) Yaşar Ağyüz (Gaziantep) 
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Bir kültür varlığı olarak tescil edilmiş olmasına rağmen yapılaşmaya açılan Karaağaç Tekkesi'nin 
bulunduğu alanın yapılaşmaya açılmasının nedenleri ve bu alandaki yapılaşmanın önlenmesi için 
alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla, Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 
104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.26.12.2008 
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3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 26 milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/302) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Haklan Sözleşmesi 
kabul edilmiştir. Türkiye'de de Ocak 1995'te Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan ve Tür
kiye için de kanun düzeyinde kabulü söz konusu olan "Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin 
1. maddesinde "Bu sözleşme uyannea çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre 'daha erken yaşta reşit 
olma' durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır" denilmektedir. Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde çok açık bir şekilde çocuk tanımı yapılmaktadır. Ancak ülkemizde bu ta
nımın içinde yer alacak çocuklann, özellikle de kız çocuklannın evlendirildiği bilinmektedir. Evlilik ko
nusunda ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere aykın olan ve toplumun belli bir kesiminde olağan ya 
da normal kabul edilen somut durumlann olduğu da bilinmektedir. Çocuk yaşta, berdel, kuma gitme, aile 
içinde akrabalarla yaptırılan evlilikler bu somut durumlara birer örnek teşkil etmektedir. Çocuk yaşta ge
nelde ailelerin baskılan sonucunda kız çocuklanna yaptınlan evlilikler hem bireysel hem de toplumsal so
nuçlan açısından son derece olumsuz tablolar ortaya çıkmaktadır. Fiziksel gelişimini tamamlamamış 
olması nedeniyle çocuğun yaşadığı olumsuzluklann yanında, ruhsal gelişimi açısından da önemli sorun-
lann yaşanmasına neden olmaktadır. Erken yaşta yaptığı evlilik nedeniyle kız çocuklan eğitimlerini ta-
mamlayamamaktadır. Bu da sosyal hayata katılmalarını ve ekonomik olarak bağımsızlıklannı elde 
etmelerini engelleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Erken evlilik aile içinde şiddete maruz kalma 
riskini arttınr, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma olasılığını güçlendirir. Kadın üzerinde zaten 
var olan sosyal baskı böyle ortamlarda daha da artmaktadır. 

Ülkemizde yapılan her üç evlilikten biri onsekiz yaş altında yapılan erken yaş evliliğidir. Bu son de
rece yüksek bir orandır. Erken yaşta yapılan bu evlilikler en başta çocuk haklarının ihlali anlamına gel
mektedir. Sağlıklı yaşam hakkı elinden alınan çocuğun hayatını düzgün bir şekilde devam ettirmesi, 
kendine ve topluma katkı sunabilecek bir birey haline gelebilmesi neredeyse olanaksızdır. Kız çocukla
nnın erken yaşta zorla evlendirilmeleri kadınlann toplumda zaten var olan eşitsiz konumunu pekiştiren 
bir unsurdur. Eşit koşullarda yaşamını devam ettiremeyen kadın bu nedenle şiddete karşı savunmasız 
hale gelmektedir. Bu tür evliliklerde aile içi şiddet oranlannın yüksek olmasının nedeni de budur. 

Kız çocuğunun erken yaşta evlendirilmesi, ailelerin sosyo-ekonomik düzeyi ile doğru orantılıdır. 
Bu da bize eğitimin ve ekonomik koşulların sağlanmasının önemini bir kez daha göstermektedir. Top-
lumlann geleceklerini çocuklar oluşturur. Sağlıklı düşünebilen, gelişmiş bireylerden oluşan toplum
larda, ilerleme hızlı olur. Bu nedenle çocuk hak ve özgürlükleri konusunda asla taviz verilemez. 

Bu nedenle toplum genelinde çocuklar için var olan risklerin önceden tespit edilerek önlem alın
ması gerekmektedir. Devletin bu anlamda üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi ge
rekmektedir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan Türkiye'nin, bu sözleşmeyi yürürlüğe 
koymakla altına girdiği yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. 

Çocuk haklannın ihlallerine ve cinsel istismara ve toplumsal halk sağlığı sorunlarına neden olan 
erken yaş evliliklerinin nedenleri ve bu nedenlerin önlenmesi için alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla, 
Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 26/12/2008 

1) Çetin Soysal (İstanbul) 

2) Atila Emek (Antalya) 

3) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 
görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

VI.- ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

/.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 
13 ve 20 Ocak 2009 Salı günlerindeki birleşimlerinde 1 saat süre ile sözlü soruların görüşülmesinin 
ardından diğer denetim konularının görüşülmeyerek, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine, 
14 ve 21 Ocak 2009 Çarşamba günlerindeki birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine iliş
kin Danışma Kurulu önerisi 
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4) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

5) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

6) Tayfur Süner (Antalya) 

7) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

8) Ahmet Ersin (İzmir) 

9) Zekeriya Akıncı (Ankara) 

10) Gürol Ergin (Muğla) 

11) Kemal Demirel (Bursa) 

12) Sacid Yıldız (İstanbul) 

13) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 

14) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

15) Rahmi Güner (Ordu) 

16) Derviş Günday (Çorum) 

17) Turgut Dibek (Kırklareli) 

18) Faik Öztrak (Tekirdağ) 

19) Algan Hacaloğlu (İstanbul) 

20) M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) 

21) Atilla Kart (Konya) 

22) Hulusi Güvel (Adana) 

23) Birgen Keleş (İstanbul) 

24) Metin Arifağaoğlu (Artvin) 

25) Muharrem İnce (Yalova) 

26) Malik Ecder Özdemir (Sivas) 

27) Yaşar Ağyüz (Gaziantep) 
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Danışma Kurulu Önerisi 

Tarihi: 13/1/2009 

Danışma Kurulunun 13 Ocak 2009 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin 
Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Nevzat Pakdil 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkan V. 

Mustafa Elitaş Kemal Anadol 

Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili 

Oktay Vural Selahattin Demirtaş 

Milliyetçi Hareket Partisi Demokratik Toplum Partisi 

Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili 

Öneriler 

Gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında bulunan 319 
ve 320 sıra sayılı kanun tasan ve teklifinin, bu kısmın sırasıyla 3 ve 4 üncü sıralarına alınması ve diğer 
işlerin sırasının ise buna göre teselsül ettirilmesi, 

Genel Kurulun; 

13 ve 20 Ocak 2009 Salı günlerindeki birleşimlerinde 1 saat süre ile sözlü soruların görüşül
mesinin ardından diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile 
diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 14 ve 21 Ocak 2009 Çarşamba günlerindeki birle
şimlerinde sözlü soruların görüşülmemesi; 

Çalışma Saatlerinin 13 ve 20 Ocak 2009 Salı günlerindeki birleşimlerinde 15.00-20.00, 14,15,21 
ve 22 Ocak 2009 Çarşamba ve Perşembe günlerindeki birleşimlerinde ise 14.00-20.00 Saatleri ara
sında çalışmalarını sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisi üzerine konuşmak isteyen, lehinde, Sakarya Milletvekili 
Ayhan Sefer Üstün... 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Kayseri Milletvekili Sayın Elitaş... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Siz de konuşmayacaksınız. 

Aleyhinde, Eskişehir Milletvekili Sayın İçli, buyurun. 

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

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; AKP Grubunun, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun, Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun ve Demokratik Toplum Partisi Grubunun ortaklaşa, 
daha doğrusu oy birliğiyle önümüze getirdiği Danışma Kurulunun aleyhinde görüşlerimi bildirmek 
için söz aldım. Hepinizi şahsım ve Demokratik Sol Parti adına saygıyla selamlıyorum. 
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Yine bir salı günü, yine karşımızda bir Danışma Kurulu önerisi ve gündemin, yine önceki salı gün
lerinde olduğu gibi bir yazboz tahtasına dönüştürüldüğünü de bugün tekrar görüyoruz. Her hafta salı 
günü, gündemin birinci sırasında ve üst sıralarına gelen kanun tasan ve teklifleri bir şekilde kaydırıl
mak suretiyle, değişiklik yapılmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi belli ediliyor. 

Değerli arkadaşlanm, iktidar partisinin, AKP'nin gündeminin farklı olması çok doğal. Önümüze 
getirilen iki kanun tasarısına baktığımız zaman, birisi markaların korunmasıyla ilgili kanunda yapı
lan bir değişiklik, diğeriyse karşılıksız çek ve protestolu senetlerle ilgili bir değişiklik, bir düzen
leme. Şüphesiz, bu kanunlar çok önemli değerli arkadaşlarım, ama hepinizin çok iyi bildiği gibi, 
Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomik kriz. Türkiye'nin gerçek gündemi, son günlerde, son yıllarda 
yaşanan Anayasa ihlalleri. Yine, Türkiye'nin gerçek gündemi, Gazze'de yaşanan insan hakları ih
lalleri. Bu gerçek gündeme başka konular da eklenebilir, ama görüyoruz ki, AKP'nin gündemi farklı. 

Değerli arkadaşlarım, bu gündemde, iki yüz kırk yedi adet genel görüşme ve Meclis araştırması 
yapılmasına dair gündemde önergeler var, ama önümüze gelen bu Danışma Kurulu önerisinde, sa
dece salı günü sözlü soruların cevaplandırılması, diğer denetim konularının bu hafta ve önümüzdeki 
hafta görüşülmemesi öneriliyor, bu kabul edilebilir bir olay değildir. 

Türkiye'nin gerçek gündeminin ne olması gerektiğine ilişkin bu kısa görüşlerimi bildirdikten 
sonra, benim için, hepimiz için çok önemli olan Anayasa ihlalleri konusuna değinmek istiyorum de
ğerli arkadaşlanm. 

Değerli arkadaşlarım, milletvekili olduğumuzda Anayasa'nın 81 'inci maddesi gereğince hepi
miz burada yemin ettik. Yemin metnini burada uzun uzadıya size aktaracak değilim, ama küçük bö
lümleri tekrar sizlere hatırlatmak isterim: 

Hukukun üstünlüğüne yemin ettik değerli arkadaşlarım. Demokratik ve lâik cumhuriyete ve 
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağımıza, toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve ada
let anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hüniyetlerden yararlanması ülküsünden ve 
Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağımıza namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettik. 

Değerli arkadaşlarım, son yıllarda birçok soruşturmada açıkça, göz göre göre, taammüden Ana
yasa'nın hükümleri ihlal edilmektedir. Hukuk sistemi bir devletin bağışıklık sistemidir. Eğer hukuk 
sistemi, o bağışıklık sistemi çökerse, bir devletten, demokratik bir devletten söz etmek mümkün de
ğildir değerli arkadaşlarım. Çünkü herkesin, her vatandaşın sığınacağı yer hukuktur ve her vatanda
şın aradığı gerçeklik hak ve adalet duygusudur. Her şeyin güllük gülistanlık olduğu dönemlerde 
aydınlarımızın, siyasetçilerimizin demokrasi havarisi kesilmesi değerli arkadaşlarım belki çok nor
maldir ama zor dönemlerde herkesin insan haklarına sahip çıkması, temel hak ve hüniyetlere sahip 
çıkması, Anayasa hükümlerine sahip çıkması asıl erdem olan; böylesi zamanlarda karşımıza çıkıyor 
değerli arkadaşlarım. 

Anayasa ihlalleri, işte bir kısmı soruşturması devam eden, bir kısmı da yargılaması devam eden, 
adına da kimileri tarafından "Ümraniye Soruşturması", kimileri tarafından da "Ergenekon Soruşturması" 
denilen davada da karşımıza çıkıyor. Birkaç gün önce Türkiye Barolar Birliği bu konudaki hassasiyetini 
çok net olarak ortaya koydu; birçok bilim insanı, anayasa hukukçusu, ceza hukukçusu, Anayasa'mızda 
amir olan hükümlerin açıkça ihlal edildiğini net olarak ortaya koydular değerli arkadaşlanm: Bir terör 
örgütü yaratıldı, terör örgütü mensuplan sonışturuluyor diye, 1950'lerin Amerika'sında yaşanan o cadı 
avına, "Mc Carthy" denilen bir Amerikalı senatörün önderlik ettiği, onun ismini aldığı bir cadı avına 
dönüştürülüyor Türkiye'deki soruşturaıalar, adil yargılanma hakkı hiçe sayılıyor. 
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1 Temmuzda tutuklanan dokuzuncu dalga sanıkları hakkında daha, karşımızda, tanzim edilmiş 
bir iddianame değerli arkadaşlarım yok. Türkiye şimdiye kadar böylesine hukuk dışılıkları yaşamadı 
değerli arkadaşlarım. 

Birkaç gün önce bir gazetemizde bir röportaj yapılıyor. Sabah gazetesinin bir yazarı ile Taraf ga
zetesinin bir yazarı, on birinci dalganın ne şekilde olacağını -daha önceki operasyonlarda da aynısı 
yapılmıştır, benzer olaylar yapılmıştır- karşımıza nelerin gelebileceğini, soruşturmaların hangi nok
talara gidebileceğini bizlere röportaj şeklinde anlatmaya çalışıyorlar. O röportajda diyorlar ki: Türk 
Silahlı Kuvvetleri ikiye bölünmüş... İki de değil, bunun yüzde 70'i Ergenekoncu, yüzde 30'u Ame
rika ve Avrupa Birliğinden destek alan küreselleşmeci subaylar şeklinde tanımlanıyor. Millî İstihba
rat Teşkilatının asker ve sivil kanadının birbiriyle çatışma içinde olduğuna dair öngörülerde 
bulunuluyor. Hatta bir daire başkanının Ergenekoncu olması nedeniyle gözaltına alınacağı söyleni
yor. Devam ediyor: Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişinin on birinci dalgada gözaltına alına
cağı söyleniyor. 

Değerli arkadaşlarım, eskiden hepimizin bildiği bir atasözü vardır "Kalem kılıçtan üstündür." ve
yahut "Kalem kılıçtan keskindir." diye. Bu atasözü, bilgeliğin, bilimin kaba kuvvetten, şiddetten 
güçlü olduğunu anlatmak için kullanılan bir atasözüdür. Ama yaşadığımız dönemde, değerli arka
daşlarım, kalem, aynı bir silah gibi, hatta gelişmiş teknolojik bir silah gibi kullanılmaya başlanıyor. 
Kendisine "aydın" diyen, kendisine "yazarçizer" diyen kişiler, bu ülkeye hizmet etmiş ahlaklı, onurlu 
insanlar üzerinde gizli olması gereken soruşturmaya ilişkin birçok bilgileri on dokuz aydır yazıyor
lar, çiziyorlar, televizyonlara çıkmak suretiyle insanları lekeliyorlar, insanları yaralıyorlar. Silah in
sanı öldürebilir, silah insanı yaralayabilir; bunun acısı bir nevi, bir açıdan tıbbi müdahaleyle 
iyileştirilebilir ama bu kalem silahının yarattığı acılan, kalem silahının demokrasimizde yarattığı tah
ribatın acılarını ortadan kaldırabilmek mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

Medya dördüncü kuvvet diyorduk; yasama, yürütme, yargı, medya dördüncü kuvvet. Kimi 
medya organları, aynı bir terörist örgüt gibi davranıyor ve insanları lekeleyerek, karalayarak, sadece 
onları değil ailelerini ve gelecek kuşakları da yaralamak ve kirletmek için bir terör silahı gibi kulla
nılıyor. Bunlara sessiz kalmak mümkün değil... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız Sayın İçli. 

Buyurun. 

H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

Biraz evvel Anayasa'nın 81 'inci maddesinden kısa alıntılar yaparak Anayasa'ya sadakat yemini 
ettiğimizi ifade etmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, bir kez daha hatırlatıyorum: Anayasa hükümlerini eğer içselleştirmezsek, 
eğer bu Anayasa hükümlerinde yer alan temel hak ve özgürlükleri halkımız içselleştirmezse, bunları 
korumazsa bu hükümler kâğıt üzerinde kalmaktan başka bir işe yaramaz. Burada, sağcıydı solcuydu, 
komünistti ülkücüydü gibi bir ayrım yapılmaksızın her Türk vatandaşının, her erdemli aydının bu 
Anayasa aykırılıklarına karşı sesini çıkartması bir görevdir diyorum. 

Beni dinlediğiniz için, sabnnız için hepinize şükranlanmı sunuyorum. (DSP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın İçli. 

Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde Tunceli Milletvekili Kamer Genç. 
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Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulu raporu aleyhinde söz aldım. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, Gazze'de yapılan katliamı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Burada masum 
insanların bu kadar hunharca ve insanlık dışı ölçülerle öldürülmesinin hiçbir insanlığa, hiçbir vicdana 
ve hiçbir şeye sığmadığını belirtmek istiyorum. Ama tabii İsrail'in bu saldırısının kınanması konu
sunda maalesef AKP'nin burada iştirak etmemesi dolayısıyla ilk defa Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde bu konuda bir kınama kararı çıkmadı. Bunun bir an önce çıkması lazım. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, ben Tunceli'ye gittim. Tunceli benim seçim bölgem. Çok büyük 
kar var. Yani Keban'ı besleyen o sular Tunceli dağlarından, Munzur dağlarından gelen sulardır. Ger
çekten insanlar çok büyük bir sıkıntı içinde. İşte Hozat'a gittim, Ovacık'a gittim, Çemişgezek'e git
tim, oralarda eksi 17'lerde, 18'lerde çok zor şartlarda insanlar yaşıyorlar ve aynı zamanda da tabii 
karla mücadele konusunda mahallinde çok yeterli alet ve edevatın olmaması nedeniyle bazı yeter
sizlikler oluyor. Tabii orada çalışan özellikle teknik elemanlara herhangi bir şeyimiz yok. Ancak, 
biraz daha makine desteği buraya verilirse bence daha isabetli olur. 

Özellikle bu YİBOTarda... Bizim orada epey YİBO var. Buralarda, şimdi mesela Ovacık'taki, 
Pülümür'deki, Nazimiye'deki veya daha yüksek yerlerdeki işte bu YİBOTara verilen yakıt ile başka 
bir sıcak yerdeki YİBO'lara verilen yakıt biraz aynı olduğu için, oralarda, bizim yetkililerden aldı
ğımız bilgiye göre, buralara daha fazla yakıt parası tahsis edilmesi gerekir. Hakikaten, eksi 17'lerde, 
18Terdeki o şartlarda YİBO'larda çocuklarımızın, genç çocuklarımızın üşümemesi lazım. 

Ayrıca, tabii, halk o kadar büyük bir fakruzaruret içinde ki . . . İşte, ben pazartesi günü şeye git
tim, yol üzerindeki birkaç köyde okula gidecek öğrenciler, gidemiyor. Yani hem vasıta yok, işte ai
leleri... Aynı ailede 3-4 tane öğrenci okuyunca, fakir aileler dolmuş paralarını dahi bulamıyorlar. 
Yani o zaman şöyle bir metot uygulanabilir: Mesela, YİBO'da okuyan çocuklar cuma günleri okul 
tatil olduktan sonra, orada işte, kaymakamlık veya valilik bu öğrencilere bir vasıta tahsis edebilir. 
Bu vasıta, aynı güzergâha giden çocukları evlerine bırakabilir ve pazartesi günü de aynı vasıta gidip 
bunları alabilir. Yani bu çok büyük de bir rakam tutmuyor. Ama maalesef, Tunceli'de bu taşıma sis
temiyle eğitime hiç fazla bir değer verilmedi, çok da büyük bir sıkıntı. Yani Türkiye'nin birçok ye
rinde yapılan bu konudaki uygulama Tunceli'de maalesef yapılamıyor. Biz ilgilileri özellikle uyarmak 
da istiyoruz: Yani, buradaki insanlar hakikaten ekonomik zaruret içindeler ve 3 tane çocuğu okutan 
aileler... Ki tebrik etmek lazım. Hele, bir hanım "3 tane kızım okuyor, 3'ü de okul birincisi." dedi. 
"Ama ne yapayım ki bakamıyoruz, yani imkânlarımız müsait değil." 

Yani bence, o bölgelere, bu eğitime sarf edilen paralar bu memleketin geleceğine sarf edilen pa
ralardır. Buralarda okuyan gençlerimize, çocuklarımıza mümkün olduğu kadar yardım edilmelidir, 
yardım elini uzatmalıyız ve bu insanları bu sıkıntılı vaziyetlerinden kurtarmamız gerekir. 

Tabii, AKP zamanında maalesef sağlıklı yönetici gelmiyor arkadaşlar. 

Yani, git bak, güleceğine git bak kardeşim! 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Devam et... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bize güzel tavsiyelerde bulunuyorsun. 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Yani şimdi getiriyor Tunceli'ye, ya Rizeli ya Trabzonlu müdür 
atıyor. Ya kardeşim, bu memleket yalnız Rize ve Trabzon'dan mı ibaret? Bu memlekette, her yerde 
yetişen insanlar var. Yani hem siz iktidardasınız diye, orada güç sizde diye, yani ille devletin her ta
rafında, Kayseri, Rize ve Trabzon'a mı yönetici atamak lazım? Bunları aşın biraz. Yani bu memle
kette liyakat sistemine dayalı bir yöneticilik politikasını takip ederseniz, bu, gerçekten daha isabetli 
olur. Bizim istediğimiz memleketimizin sağlıklı, liyakatli insanlar vasıtasıyla yönetilmesi, bürokra
sinin yönetilmesi. Oraya öyle müdürler atanmış ki -yani ben belirtmek de istemiyorum- telefon açı
yorum, adam karşımda bana sanki böyle bir ilkokul tahsili görmemiş derecede o kadar cahilane 
konuşuyor ki, yani üzülüyorum. Ben bunu yalnız Millî Eğitimdekilere demiyorum, başka devlet dai
relerine de. . . Mevzuattan haberi yok, işte birilerinin adamı diye e git... Nerede, kim görevini ihmal 
ediyorsa, kim işte birtakım suistimallere ismi karışıyorsa, e hadi git Tunceli'de kal... E, kardeşim o 
adamları oraya göndereceğinize, Kayseri'ye gönderin, Rize'ye gönderin, Trabzon'a gönderin. Daha 
güzel işte, görsün orada. Ama Tunceli'ye gidince, bir de orası tabii terör bölgesi de olduğu için, maa
lesef, işte "Nasıl olsa biz burada ne yapsak kimse bize karşı yapmaz." hesabıyla insanlarımız, maa
lesef, bu cahil cühelanın işte o yarattığı yönetimsizlik ve halka verdikleri sıkıntıların içinde öyle bir 
zor hayat şartları içinde yaşıyorlar. 

Mesela, işte, orada bize intikal ettirildi: İşte bu Hükümet -biraz önce Tarım Bakanı konuştu bu
rada- efendim, işte, zirai aletlerin teşviki için vatandaşlara teşvik primi verileceği vadedilmiş, daha 
bir senedir hiçbir para ödemiyor, bunlar da önemli konular. 

Değerli milletvekilleri, yine, bizim orada en önemli şey de terör parası. Bu terörde zarar gören 
insanlara, maalesef, verilecek paranın miktarı 5 milyar, 10 milyar, en fazla 15-20 milyar liralık bir 
para. Kış şartları çok ağır, devlet de ne olur 1-2 trilyon da versin o insanlara, adam evini terk etmiş, 
tarlasını terk etmiş, ağacını terk etmiş, verin 1 -2 . . . Yani o adamlar da, zaten... Komisyonlar gitmiş, 
tespit etmiş, çok da düşük bir bedel tespit edilmiş. Ayrıca o bedel de yetmiyormuş gibi bir de ko
misyonlarda görev yapan insanlar bunları çağırıyor, mesela 40 milyar tespit edilmişse "Yahu arka
daş, işte 15 milyara razı ol yoksa gel buraya, bir sulhname imzalayalım." diyor. Yani böyle olaylar 
da oluyor. Mümkün olduğu kadar, bu kış şartlarının devam ettiği şu sıralarda bu insanlarımıza bence 
gerekli parayı yardım etmek lazım. Devletin parası yani her yerde çarçur ediliyor da, ne olacak yani, 
Çankaya Köşkü'nde 40 trilyon harcayacağınıza ne olacak 1-2 trilyon da işte bu zarar ziyanda, zarar 
gören insanlarımıza bu parayı dağıtalım. Bu, aynı zamanda ekonomiye de bir destek verir. Yani in
sanlar, o fakru zaruret içinde olan insanlara 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar verdiğiniz zaman onlar 
gider esnaftan alışveriş yapar, piyasaya bir canlılık getirir. Yani bu ekonomiyi bilmiyorsanız hiç ol
mazsa bunu gidip de cahil bir köylüde bile... (AK PARTİ sıralarından gülüşmeler) 

Gerçi köylü cahil değil. Köylü hepimizden daha akıllı da... Yani diyorum ki köylü daha ger
çekleri kavrayan birisi. Ben de köy çocuğuyum. Kendime şey etmiyorum. Yani diyorum ki.. . (AK 
PARTİ sıralarından gürültüler) Ya neyse! Efendim, köylünün cahili de var, akıllısı da var. Ben diyo
rum ki bir köylü bile bu kadar hata etmez. 

O bakımdan, yani ekonomiyi bilmiyorsanız bile en basit metotlarla bir piyasa nasıl canlanır 
bunun bir yolu vardır. Ben size devamlı diyorum: Şu piyasayı canlandırmak için mümkün olduğu 
kadar alt gelir düzeyinde olan insanlara devletin kaynaklarını kanalize edelim, biraz piyasa canlan
sın. Bunu demek istedim size. O bakımdan, bunlar önemli konular. 

Bir de tabii, sayın milletvekilleri, şimdi, Türkiye'de bir Ergenekon meselesi var. Şimdi, bu Er-
genekon meselesi Türkiye'de çok ciddi bir rejim sorunu hâline geldi. Şimdi biz, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak bence bu konuda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda, Ceza Kanunu'nda 
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yapılması gereken değişiklikleri yapmamız lazım. Yani siz bir kişiyi içeriye alıp da bir sene, iki sene 
içeride tutamazsınız. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda bu konuda bir hüküm, eksiklik varsa... 
Diyelim ki: "Kardeşim, en azından sen gözetim altına aldığın kişiyi üç ayda, beş ayda davasını so
nuçlandır." diyelim. Yani bu çok önemli bir olay. İnsanları uzun zaman özgürlüğünden yoksun bı
rakmak bence Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk devleti olma sistemiyle şey etmez. 

Şimdi, Mehmet Ali Şahin çıkıyor diyor ki efendim, yani, "hâkimler ve savcılar partisi . . ." 
YARSAV Başkanı hukuk konusunda otorite sayılabilecek bir arkadaşımız. Bilgisiyle, kültürüyle, her 
şeyiyle, Mehmet Ali Şahin'in, karşısında el pençe duracağı bir kişi. 

ABDÜLHADİ KÂHYA (Hatay) - Yapma ya! Avukatı mısın sen onun? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani köy imamının kültürüyle geleceksin, hukukun başına otura
caksın. Bu olmaz beyler. Her şeyin bir raconu vardır. Yani gidip de belirli konulan tartışabilmeniz için, 
sizin o konularda bir bilgi sahibi olmanız lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, şimdi, sen bir avukatlık yapmışsın üç beş gün; ondan sonra 
gel, bir siyasi partide kendine şey et, git, ondan sonra yargının başına otur. 

Ayrıca, Ergenekon... Nasıl ki İsrail Gazze'ye fosfor bombaları yağdırıyorsa, maalesef, AKP'li-
ler de Türkiye'de kendi karşıtlarının üzerine buna benzer, Ergenekon bombasını yağdırıyor. Bu size 
hayır getirmez. Onun için, lütfen bu Ergenekon meselesini çok ciddi ele almamız lazım, yargıyı yıp
ratmamamız lazım, yargıya talimat vermemek lazım. 

Şimdi, bizim yargı sistemimizde her şey Adalet Bakanının elinde. Adalet Bakanı kendisine bu 
şekilde, muhaliflerine karşı tavır takınan savcılar eğer bir AKP'liye karşı şey etseydi, ertesi gün o sav
cıyı alır başka bir göreve verirdi. Bunlar Türkiye'de olan şeyler. 

O bakımdan, yani bu konunun üzerinde çok ciddiyetle durmamız lazım, insanlara haksızlık et
mememiz lazım. YÖK Başkanının o başını öyle eğen o polise de bir ceza verelim. Yani yıllarca YÖK 
Başkanlığı yapmış bir ilim adamını böyle, toplum karşısında rencide eden insanlara da prim verme
mek lazım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 

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

BAŞKAN - Şimdi, Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Karar yeter sayısı yoktur. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Her taraf kabul etti Sayın Başkan. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ama sayı yetmiyor ki! 

BAŞKAN - On dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.35 • 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.48 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Fatoş GÜRKAN (Adana), Yusuf COŞKUN (Bingöl) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43'üncü Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Danışma Kurulu önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi öneriyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır. Oku
tup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım: 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÖNERGELER 

1. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili 
İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 'nin (2/294) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/108) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/294 esas numaralı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifim Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 nci maddesinde öngörülen sürede il
gili Komisyonda görüşülmemiştir. 

Kanun teklifimin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması hususunda gereğini saygılarımla 
arz ederim. 9/9/2008 

Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 

BAŞKAN - Önerge üzerinde teklif sahibi Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu. 

Buyurunuz Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri en iyi 
dileklerimle selamlıyorum. 

Özelleştirilen veya kapatılan kamu iktisadi teşekküllerinde işçi olarak çalışıp da emekliliğini 
alamayan, 657 sayılı Kanun'un değişik 4/C maddesiyle başka kurumlara geçici personel statüsüyle 
yerleştirilen 4/C'lilerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla verdiğim kanun teklifi hakkında söz 
aldım. Sizleri, bir kere daha, en iyi dileklerimle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle ve özellikle ifade etmeliyim ki kapatılan veya özelleştirilen 
kamu iktisadi teşekküllerinde çalışıp da 4/C statüsünde olanlar, laf değil, cidden mağdurdurlar. Örnek 
vermek gerekirse Taşköprü SEKA Sigara Kâğıdı Fabrikasının özelleşmesiyle birlikte yaklaşık bin 
YTL'nin üzerinde maaş alan bir işçi, bugün bu ücretin yarısından daha az almaktadır. Ayrıca, gerek 
sendikal hakları gerekse ikramiyeleri ortadan kalkmış, sosyal hakları ellerinden alınmıştır. Bir mali 
yılda on ay çalıştırılıp dolayısıyla iki ay çıkış verilmekte, böylece de gelirleri asgari ücretin altına düş
mektedir ve bunlar dört ay için en fazla iki gün ücretli sağlık izni alabilmektedirler. 
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4/C'liler gönderildikleri kurumlarda kendileriyle aynı işi yapan kişinin aldığı ücretin yarısını 
almaktadırlar. Bu uygulama 4/C'lileri psikolojik ve sosyal yönden etkilerken, devlete olan saygıyı, 
yöneticilere olan güveni zaafa uğratmaktadır. 

Şimdi, bir büyük samimiyetle soruyorum: Aynı durumda biz olsak veya aynı durumda bizim 
evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz veya bir yakınımız olsa, bu uygulamaya, bu yeni yaşam koşuluna, 
ekonomik olarak gerilemeye nasıl yaklaşır ve kendimizi kandırırız? "Mağdur değiliz" diye kendimizi 
kandırmak mümkün değildir. 

4/CTiler "Sayın Başbakanımız, mağdur durumdayız, yardımınızı esirgemeyiniz." dediklerinde, 
Sayın Başbakanın "Hepinize bir yerlerde iş verdik, çalışıyorsunuz. Nereniz mağdur?" cevabı, 4/C'li-
leri bir kere daha yaralamış, bir kere daha mağdur etmiştir. 

Yine üzülerek ifade ediyorum ki sayın iktidar bu tür çıkışlardan mutlaka vazgeçmelidir. Çiftçi
nin haklı talebine "Gözünüzü toprak doyursun." demek, yine çiftçinin destek istemesine "Hep size, 
hep size mi vereceğiz; bu ülkede sizden başkaları yok mu?" demek, doğru bir yaklaşım olmadığı 
gibi siyasi nezaketi ve yönetici güvenilirliğini baltalayan, etik olmayan tavırlardır. Sayın Başbakan 
ve iktidara, bu yaklaşım cidden yakışmamaktadır. Mağdurluğu ve mazlumluğu en iyi telaffuz eden 
iktidar, 4/C'li mağdur ve mazlum 12.600 kişiye sahip çıkmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 4/C'lilerin genel manadaki sıkıntı ve isteklerine gelince: Çalıştıkları yer
lerde konum ve statülerinin belirlenmesini istemektedirler. Yılda on iki ay çalışmayı, günün koşul
larında eşit işe eşit ücret verilmesini, sağlık güvencelerinin belli bir zemine oturtulmasını, hastalık 
izinlerinin yeniden düzenlenmesini, yıllardır çalıştıkları yerlerde mesleklerinde uzmanlaşanların 
branşlarında işe yerleştirilmelerini, gelirlerinin düşmesiyle özellikle üniversitede okuyan çocukla
rını okutamaz durumda olduklarını ifade etmektedirler. Bir çoğu da yaşam standartlarının gerilemesi 
sonucu borç yükü altında kaldıklarını, borçlarını ödeyemez duruma geldiklerini göz yaşları içeri
sinde bizlere ifade etmektedirler. 

Geçmişte yaklaşık 200 bin çalışanımızın problemlerinin çözüldüğü gibi, bu 12 bin civarındaki 
kardeşimizin problemini de kabul edilebilir ve bu kişilerin gönüllerini kazanabilecek bir makulle çö
zeceğinize, iktidarın çözeceğine ben şahsen inanıyorum. 

Sonuç olarak, izah ettiğim sebeplerden dolayı, içine düştükleri geçim sıkıntısı nedeniyle aile 
düzenleri ve ruh sağlıkları bozulan bu mağdurlardan son üç yılda 11 kişi intihar etmiştir. Bir mağdur 
olan Lokman Bal'm şiirinin son iki dörtlüğü ile sözlerimi tamamlıyor, takdiri yüce heyetinize bırak
mak istiyorum: 

"Yetkililer duymaz! Bu da ne demek? 

Nerede kaldı bunca verdiğim emek? 

Hakkımız değil mi bir sıcak yemek? 

Çocukların benzi soldu vekilim. 

Vekilim nameyi kabul etmezse, 

Bir ekmeğim dört kişiye yetmezse, 

Çocuklarım okumaya gitmezse, 

Bizim için hayat öldü, öldü, öldü vekilim." 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Serdaroğlu. 

Önerge üzerinde Karaman Milletvekili Hasan Çalış. 

Buyurunuz Sayın Çalış. (MHP sıralanndan alkışlar) 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken saygı 
ve selamlarımı arz ediyorum. 

Biraz önce, 4/C çalışanlarının, onların tabirleriyle özelleştirme mağdurlarımızın problemlerinin 
çözümüyle ilgili kanun teklifi üzerinde konuşan Değerli Kastamonu Milletvekilimiz Mehmet Ser
daroğlu 4/C'lilerin problemlerini gerçekten açık bir şekilde dile getirdi. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten özelleştirme uygulamaları bazı alanlarda ülkemizde gerekliydi ve 
yapıldı. Fakat pek çok konuda olduğu gibi özelleştirme uygulamalarımızda da bir özelleştirme mo
dası, özelleştirme propagandası içerisinde, âdeta, bir strateji programı yapmadan, belli bir program 
yapmadan, geçmişteki pek çok örneğimizde olduğu gibi özelleştirmeler yapıldı ve neticeleri ortada. 

Kıymetli arkadaşlar, işte önümüzdeki, geçen süre içerisinde bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Eko
nomik krize girince, özelleştirdiğimiz bankaların, dolayısıyla yabancıların eline geçen bankaların 
Türkiye'nin krizdeki sıkıntılarına çözümle ilgili yaklaşımını gördük ve "İyi ki elimizde, devletin 
elinde üç banka kalabilmiş." dedik. Pek çok insan bunu söyledi. Demek ki bundan sonra yapacağı
mız özelleştirmelerde bir strateji önceliğimiz olmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, işte bu özelleştirmelerin sonunda kendilerini 4/C'li diye takdim eden, ger
çekten mağdur olan kardeşlerimiz ortaya çıkmıştır. İşte, bugün Tokat'a gidersiniz sigara fabrikasının 
mağdurlarını görürsünüz, Kastamonu'ya gidersiniz şeker fabrikasının mağdurlarını görürsünüz. Tür
kiye'nin her tarafına gittiğiniz zaman bu özelleştirmelerin mağdurlarını görmek mümkün. Bu insan
larımıza takdir ettiğimiz ücret, takdir ettiğimiz özlük hakları gerçekten içler acısı. Tabii, bu vesileyle 
bu problemi çözmek lazım. Benim seçim bölgem olan Karaman'da da her gidişimizde 4/C mağdur
ları -şu anda da gözümüzün içine bakıyorlar- bizim problemlerimizi ne zaman çözeceksiniz, bizi ai
lemizde, çoluk çocuğumuzun yanında ne zaman rahat bir hâle getireceksiniz diye gözümüzün içine 
bakıyorlar değerli arkadaşlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden, özellikle AKP İktidarından "Eşit 
işe eşit ücret, eşit eğitime eşit statü." sözünün ne zaman yerine getirileceğini beklemektedirler. 

Arkadaşlar, zaman su gibi akıyor, altı yıllık İktidarınız geçiyor, ne oldu personel rejimi? Ne 
oldu, personel rejimini baştan aşağı ele alıp düzeltecektik ve problemlerin pek çoğunu bunun içinde 
çözecektik? Nitekim pek çok önergemize cevap verirken ilgili bakanlarımız ne diyorlar: "Bunu per
sonel rejiminin içerisinde çözeceğiz." İşte, altı yıl bitiyor, yedinci yılda bekliyoruz personel rejimini 
kökten çözmenizi. 

Değerli arkadaşlar, aynı işi yaptırıyoruz bir insana, aynı okulu bitirmiş, aynı sıralarda oturuyor, 
birisi 657 sayılı Yasa'ya göre memur, birisi 4/B statüsünde çalışıyor, birisi sözleşmeli çalışıyor, hatta 
bazıları da var ki -o kurum hizmet satın almıştır herhangi bir şirketten- şirketin elemanı, "Yarın 
gelme." denildiği zaman gelmeyecek durumda. Bunun sağlık teşkilatında, tapu teşkilatında, orman 
teşkilatında pek çok örnekleri vardır. Hatta Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli erbaşlardaki ya
şanan sıkıntılan görüyoruz. Bu arkadaşlarımız artık geleceklerinden ümitsiz olduklan için istifa etmek 
durumunda kalıyorlar, emekliliklerinden ümitsiz oldukları için istifa etmek zorunda kalıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, bu farklı uygulamalar aynı işi gören, aynı eğitime sahip insanların tayin, 
nakil ve atamayla ilgili değişik problemlerle karşılaşmasına sebep oluyor. 
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BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

HASAN ÇALIŞ (Devamla) - Hatta bu durumdaki arkadaşların pek çoğu eş durumu tayinini 
bile yaptıramıyorlar. 

Aynı zamanda meslekte yükselme yönünden problemler oluyor. Ücret farklılıkları yüzünden, 
çalışırken bu insanların moral motivasyonlarının düzgün olmadığını gittiğimiz her kurumda görü
yoruz. Emekli oldukları zaman elde ettikleri haklar yönünden de gerçekten çok önemli farklılıklar var. 
Bunları düzeltmek, bu sıkıntıları çözmek öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ama daha da 
önemlisi AKP İktidarının vatandaşa verilmiş sözüdür, görevidir. Bu sözünüzü yerine getirmenizi 
bekliyoruz. Siz bu sözünüzü yerine getirirseniz, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak yaptığınız doğru 
işlerin arkasında yapıcı bir muhalefet anlayışıyla bulunuruz ama yanlışlarınızın karşısında da kale gibi 
dururuz değerli arkadaşlar. 

Bu duygu ve düşüncelerle saygılarımı sunuyorum. Bu teklife "kabul" oyu vermeniz dileğiyle iyi 
günler diliyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çalış. 

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

Şimdi, sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan 'ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Eti Bor Genel 

Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, kent aydınlatmasına ve elektrik enerjisi tasarrufuna 

ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

Şimdi, İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay'ın gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 3,4, 7, 19,24, 
28, 31, 32, 34, 39, 40, 41 , 49, 51, 65, 66, 68, 78, 94, 97, 99, 106, 114, 116 ve 137'nci sıralarındaki 
soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 

3.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'ın, petrol kaçakçılığı kapsamında dağıtılan ikramiyeye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı 

4.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, yurt dışı gezilerinin harcırahına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/351) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı 

5.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan 'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/370) 
ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı 

6.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel 'in, bir köydeki şiddet olaylarına ilişkin sözlü soru öner
gesi (6/414) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı 

7.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan 'ın, bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında yaşanan 
olaylara ilişkin sözlü soru önergesi (6/419) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı 
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8.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gazipaşa 'da kara nokta olarak belirlenen kavşaklara 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/425) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

9.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan derneklere ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/429) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

10.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, Kepez Gülveren Mahallesinin şebeke suyunun kirli
liği iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/430) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna ilişkin sözlü soru öner
gesi (6/437) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı 

12.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, nüfusu ikibinin altında olan belediyele
rin kapatılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/446) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı 

13- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel 'in, İstanbul 'daki ruhsatsız işyerlerine ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/448) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı 

14 - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, bazı belediyelerin kapatılarak Malatya 
Belediyesi sınırları içine alınmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/450) ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı 

15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz un, Anayasa değişikliği sırasında Meclis çevresinde 
görevlendirilen Emniyet personeline ilişkin sözlü soru önergesi (6/468) ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay 'ın cevabı 

16.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'ın, Ordu İl Genel Meclisi Başkanı ile ilgili iddialara iliş
kin sözlü soru önergesi (6/472) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı 

17.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir 'in, polislerin özlük haklarına ilişkin sözlü soru öner
gesi (6/502) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

18.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı 'nin, İl Genel Meclisi üyelerinin sosyal ve özlük hakla
rına ilişkin sözlü soru önergesi (6/504) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı 

19.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bazı belediyelerin kapatılmasına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/506) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı 

20 - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, şehit ve gazi yakınlarının istihda
mına ilişkin sözlü soru önergesi (6/523) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

21.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'daki dilencilere ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/545) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

22.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince bastırılan İstan
bul Bültenine ilişkin sözlü soru önergesi (6/549) ve içişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı 

23.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki İlçesinin su sorununa ilişkin sözlü soru öner
gesi (6/552) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı 

24.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, bazı belediye ve köylerin Çiftlik Belediyesine katılım sü
recine ilişkin sözlü soru önergesi (6/561) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

25.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite mezunlarından polis alımına ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/572) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 

26 - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir üstgeçitteki büfelerin kiralanmasına 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/574) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
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27.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eylemlere yapılan müdahalelere ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/604) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'ın cevabı 

BAŞKAN - Bu sorulan sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Enerji Bakanı Sayın Mehmet Hilmi Güler tarafından sözlü olarak cevap
landırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Rıdvan Yalçın 

Ordu 

Soru: 

1) 2002 yılı itibarıyla bugüne kadar petrol kaçakçılığı kapsamında kaç lira ikramiye dağıtılmış
tır? Açıklamanızı arz ederim. 

Saygılarımla. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
hususunda gereğini arz ederim. 

Rıdvan Yalçın 

Ordu 

Soru: 

1- Başbakan olduğunuz tarih itibarıyla yurt dışı gezileriniz için bugüne kadar toplam ne miktar 
harcırah aldığınız hususunun açıklanmasını arz ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından Anayasa'nın 98. ve İçtü
züğün 96. maddeleri gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Pervin Buldan 

İğdır 

1) 1990 yılından bu yana, kamuoyunda "faili meçhul" cinayetler olarak bilinen kaç cinayet iş
lenmiştir? 

2) İşlenen bu cinayetlerden kaçı yargıya intikal ettirilmiştir? 

3) İşlenen bu cinayetlerin kaçı aydınlatılmıştır ve kaçının sorumluları tespit edilerek cezalandı
rılmıştır? 

4) İşlenen cinayetlerin aydınlatılması için bakanlığın herhangi bir çalışması var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplanma
sını saygılarımla arz ederim. 

Sebahat Tuncel 

İstanbul 
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Malatya ili Doğanşehir İlçesi'nde bulunan 350 haneli Topraktepe Köyü'nde son yedi yıldır dört 
bine yakın meyve ağacı kesilmiş, tonlarca buğday harmanı yakılmış, mezar taşları kırılmış ve son iki 
ay içinde dört ev kundaklanmıştır. Olaylara ilişkin kaymakamlık ve savcılığa birçok kez başvuru ya
pılmasına rağmen sonuç alınamamış, olayların failleri tespit edilememiştir. 

1. Son yedi yıldır köyde neredeyse sistematik bir hal alan şiddet olayları Bakanlığınızca soruş
turulmuş mudur? 

2. Bu türden üzücü olayların tekrar etmemesi için almayı düşündüğünüz tedbirler nelerdir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Fatma Kurtulan 

Van 

DTP İstanbul Bağcılar İlçe Teşkilatının, 20 Ocak 2008'de yaptığı basın açıklamasına emniyet 
güçleri müdahale etmiştir. Müdahale esnasında DTP Eş Genel Başkanı Mardin Milletvekili Sayın 
Emine Ayna polislerin fiziki şiddetine maruz kalmış, gözlüğü kırılmış ve ayağından darp almıştır. Ay
rıca çok kişi gözaltına alınmış ve götürüldükleri karakolda kaba dayağa maruz kalmışlardır. 

Sayın Başbakan Erdoğan, 3 Eylül 2007 tarihinde Meclis Genel Kurulu'ndaki Hükümet Programı 
görüşmeleri sırasında "Evet iddialı olarak söylüyorum, işkencede sıfır tolerans. İspatınız varsa çıkar 
konuşursunuz. Bizim hükümet olarak sommluluğumuz bu tür bir ispat olduğu zaman gereğini yap
maktır" demiştir. 

1-20 Ocak'ta Bağcılar'daki polis müdahalesi işkenceye karşı "sıfır tolerans"ın olmadığının açık 
ispatı değil midir? 

2- Eş Başkanımız Sayın Ayna'nın darp edilmesi Türkiye açısından nasıl bir görüntü yarat
maktadır? 

3- Bağcılar'daki müdahaleyle ilgili olarak sorumlular hakkında herhangi bir soruşturma başla
tılmış mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Tayfur Süner 

Antalya 

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği; Sanayi, Hal, 
Dörtyol ve Mehmet Oğuz Bulvarı ile Rasih Kaplan Caddesi'nin kesiştiği güzergahta yer alan kav
şaklar "kara nokta" olarak belirlenmesine rağmen, trafikte herhangi bir düzenlemeye şu ana kadar gi
dilmemiştir. Özellikle yaz sezonunda çok sayıda aracın kullandığı D400 Karayolu üzerinde bulunan 
Sanayi kavşağı, sürücü ve yayaların korkulu rüyası olmayı sürdürmektedir. 

Soru 1: "Kara nokta" olarak belirlenen kavşaklarda ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

Soru 2: Buralara önlem alınması için mutlaka ölümlü kazaların mı olması beklenmektedir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Fakirlere yardım amacıyla kurulan vakıf ve derneklerin son zamanlarda çoğaldığı, bayram ön
cesi yapılan yoğun televizyon reklamlarından anlaşılmaktadır. 

1. Gelir Vergisi Kanununun 40/10 Maddesine göre "Fakirlere yardım amacıyla Gıda Bankacı
lığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara, Maliye Bakanlığınca Belirlenen Usul ve Esaslar Çer
çevesinde Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddelerinin Maliyet Bedelinin Tamamı" 
beyanname veren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince gider olarak indirilebiliyor. (GVK 5035 
ve 5281 sayılı Yasa, Madde 40/10, 89/6) 

Yapılan bağışlar KDV'den de müstesna tutuluyor. (KDV Kanunu Md. 17) 

Bu düzenlemeden sonra, tüzüğünde "Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde 
bulunacağının" yazılı olduğu kaç adet dernek kurulmuştur? 

Kurulan bu derneklerin isimleri ve kuruluş tarihleri nedir? 

2. Bu derneklerden yurt içi ve yurt dışında adli ve idari soruşturma geçirenler var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak yanıtlanması 
için gereğini arz ederim. 

Hüsnü Çöllü 

Antalya 

Antalya Kepez bölgesi Gülveren Mahallesi Muhtarı'nin, konutlara gelen suların kirli olduğuna 
ilişkin açıklamaları kamuoyuna yansımıştır. 

Bu kapsamda; 

1- Antalya Kepez Gülveren Mahallesi'nde şebeke suyunun kirli olduğuna ilişkin açıklamalar 
karşısında, bölgede bir inceleme yapılmış mıdır? Yapılmış ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır? 

2- Bölge sakinleri, kirli su sorunun 3 yıldır yaşandığını bildirirken, bugüne kadar önlem alınma
masının nedeni nedir? Bu konu, hangi kamu kurumu veya kuruluşunun sorumluluk alanına girmektedir? 

3- Sorunun çözümü için Bakanlık olarak ilgili kurumları uyaracak mısınız? Antalya merkezinde 
bir mahallenin boru hattının değiştirilmesi için kaynak bulunamamakta mıdır? 

4- Ülke ekonomisine büyük katkılar yapan Antalya'nın merkezinde hala temiz ve sağlıklı su 
hizmeti sunulamaması kabul edilebilir bir durum mudur? Sorun ne zaman ve nasıl çözülecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını, 

Arz ederim. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 
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Soru: İçişleri Bakanlığınca tüm Valiliklerimize yazılan 07/01/2004 tarih ve 50024 sayılı yazılı 
ile Yunan hükümet dışı kuruluşlar tarafından istenilen, Rum eserlerinin restorasyonuna ilişkin talep
lerin bildirilmesi istenmiştir. Bu kapsamda hangi ilimizde kaç adet Rum eserinin restorasyonu için 
talep olmuştur, bunlardan kaç adedi Yunan hükümet dışı kuruluşlar tarafından restore edilmiştir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay tarafından sözlü olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

Nüfusu 2 binden az olan Beldelerimizde bulunan Belediyelerimizin, önümüzdeki dönemde ka
patılacağı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını basından öğrenmiş oluyoruz. 

1- Nüfusu 2 binden aşağı olan Belediyelerimiz kapatılıyor mu? 

2- Bu Belediyelerimiz kapatılınca Beldelerde Belediye hizmetleri nasıl verilecektir? 

3- Bu Belediyelerimizde çalışan mevcut personel nerelerde istihdam edilecektir? 

4- Bu uygulama ile Malatya'da kaç Belediye kapatılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplanma
sını saygılarımla arz ederim. 

Sebahat Tuncel 

İstanbul 

Vatandaşların can ve mal güvenliklerini tehlikeye atabilecek her türlü patlayıcı madde imalat, 
montaj ve depolama faaliyetleri, ruhsatlandırma ve denetleme işlemleri İçişleri Bakanlığı'nın so
rumluluğundadır. 

1.31 Ocak'taki patlamanın gerçekleştiği imalat ve montaj atölyesi 5. derece risk sınıfına 
dahildir. Bu işyeri uyulması gereken standartlardan yoksun ve ruhsatsız olarak nasıl faaliyet yürüte-
bilmiştir? 

2. Patlayıcı maddelerin ithal, imal, satış, depolama ve taşınması için Patlayıcı Maddeler Yasa
sı'na göre ayrı ayrı ruhsat alınmalıdır. İçişleri Bakanlığı malzemelerin ruhsatlı bir işyerinden ruhsat
sız bir işyerine nakline niçin izin vermiştir? 

3. İstanbul'da ruhsatsız olarak faaliyet sürdüren kaç tane işyeri bulunmaktadır? 

4. Bu işyerlerinin denetim ve kontrolleri konusunda harekete geçmeyi düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 
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Malatya'da Dilek, Hanımın Çiftliği, Konak, Orduzu, Topsöğüt Belediyelerinin kapatılarak, bu 
bölgeler Malatya Belediyesi sınırları içine alınmıştır. 

1- Belediye gelirleri ile yeni yasanın çıkartılmadan Bakanlık olarak bu uygulamayı neden 
yaptınız? 

2- Malatya Belediyesinin mevcut mali yapısı, şu anda mevcut mücavir alanlara hizmet verebi
lecek düzeyde midir? 

3- Bağlanan Beldelerimizin çok geniş alanlara sahip olması nedeniyle, Malatya Belediyesi bu 
bölgelere yeterli hizmeti götürebilecek mi, bugün için mevcut yerleşim birimlerine yeterli hizmetleri 
götürebilmekte midir? 

4- Malatya Belediyesine bağlanan 5 Belde halkının görüş ve düşünceleri alındı mı? 

5- Bu Belediyelerdeki çalışanlarımız Malatya Belediyesi kadrolarına mı alınacaktır? 

6- Malatya, mevcut Büyükşehir Belediyelerinden bazılarından daha fazla nüfusa hizmet ver
mektedir. Büyükşehir olması için gerekli yasal değişiklik yapılacak mı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Türban Serbestisi Düzenlemesine" ilişkin Anayasa deği
şikliğinin görüşüldüğü 6 ve 9 Şubat günleri ile arada kalan günlerde halkımızın Meclise girişi ya
saklanmıştır. 

Bu yasaklama kararına uygun olarak çokça sayıda Emniyet mensuplarımız görevlendirilmiştir. 

1)1. Tur ve 2. Tur oylamalar sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Emniyet mensuplarınca 
çevrilmesini demokrasi adına uygun görüyor musunuz? 

Halkın girişinin yasaklandığı günlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çevresinde ve içinde 
ilave kaç Emniyet mensubu görevlendirilmiştir? 

2) 9 Şubat günü Ankara'da düzenlenen "Bağımsızlık ve Laiklik" Mitinginde kaç Emniyet men
subumuz görev yapmış? Gözaltına alınanlar olmuş mudur? 

3) 2. Tur oylamanın yapıldığı 9 Şubatta Türkiye Büyük Millet Meclisi çevresinde ve mitingde 
görevlendirilen Emniyet mensubu sayısı, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün kızının İstanbul'da 
düzenlenen düğün töreni için görevlendirilen Emniyet mensubu sayısından fazla mıdır, eksik midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

ması hususunda gereğini arz ederim. 

Av. Rıdvan Yalçın 

Ordu 

Soru: 

1- Hâlen Ordu'da İl Genel Meclis Başkanlığını sürdüren Şanser Şahin'in eşi ve çalışanları hak
kında Ordu Ağır Ceza Mahkemesinde: 
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Mevzuata aykırı olarak seyyar emisyon ölçümü yapmak, 

Trafikte kaydı olmayan araçlara ölçüm yapmış gibi işlem yapmak, 

Hurdaya ayrılarak trafikten çekilmiş araçlara trafıkteymiş gibi işlem yapmak, 

Sayısı tespit edilemeyen kadar araca da hologram yapıştırmadan işlem yapmak, 

Siyasi nüfuz kullanarak iptal edilmiş faaliyetini yeniden başlatmak için Çevre İl Müdürü ve yet
kililere siyasi baskı yapmak eylemleri ile tanımlanan kamu kurumlarına karşı dolandırıcılık suçun
dan dava açıldığı, bu konunun yayınlanmaması için yerel medyaya baskı yapıldığı doğru mudur? 

İl Genel Meclis Başkanı partiniz üyesi midir? 

2- Devletin trilyonlarca lirasını yöneten bu şahsın kamu kurumunu dolandırıcılık suçundan yar
gılanırken bu görevini sürdürmesi etik ve hukuk anlayışınızla bağdaşmakta mıdır? 

Çevre İl Müdürü Selahattin Aydın'ın başka ile atanmasının sebebi yukarıdaki olayla ilgili midir? 
Ordu'da kamu kurumlarında özellikle iktidar nüfuzundan faydalanarak kamu ihalelerine fesat karış
tırmak suçlarından yoğun tutuklamalar yapılan bu dönemde meclis başkanının görevine devamı hu
susunda ne düşünmektesiniz? Açıklamanızı arz ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

Hasan Özdemir 

Gaziantep 

AKP hükümetleri her fırsatta polisin özlük hakları ile ilgili sıkıntıların giderileceğini söyleme
sine rağmen, özellikle ücret ve fazla mesai konuları ile ilgili olarak tatmin edici bir düzenleme yap
mamışlardır. Polisimizin maaşı, Avrupalı meslektaşlarına göre çok düşüktür. Ayrıca, Emniyet 
Teşkilatında fazla mesai ücreti, ortalama 180-YTL civarındadır. 

2006 yılında mülki idare ve yargı mensuplarına iyileştirme yapılmasına rağmen, İl ve İlçe Em
niyet Müdürlerine ücret yönünden bir iyileştirme yapılmamış ve arada 1.000-YTL'lik dengesizlik 
meydana gelmiştir. Ayrıca, tazminatlar ve fazla mesai ücretleri, emekli maaşına yansımadığından 
emekliye ayrılan personelin maaşı, yarı yarıya düşmektedir 

Bu çerçevede; 

1- Halen çalışan ve emekliye ayrılan polisin özlük haklarını iyileştirme konusunda neler yaptı
nız veya yapmayı düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 

Aşağıdaki belirtilen soruların İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muharrem Varlı 

Adana 

Bilindiği gibi, İl Genel Meclis Üyeleri, birçok ekonomik sıkıntılarına rağmen yerel bölgelere hiz
met götürme gayreti içerisinde çok önemli çalışmalarda bulunmaktadırlar. 

Ancak; görev süreleri dolduktan sonra, mağduriyet yaşadıkları görülmektedir. Bu mağduriyet
lerinin giderilmesi ile ilgili olarak; 
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1 - İçişleri Bakanlığı personelinin yararlandığı sosyal tesislerden, İl Genel Meclis Üyelerini de 
yararlandırmayı düşünüyor musunuz? 

2- İl Genel Meclisi Üyelerinin özlük hakları ile ilgili çalışmanız var mıdır? 

3- İl Genel Meclisi Üyelerine, Yurt dışı seyahatlerinde yeşil pasaport vermeyi düşünüyor mu
sunuz.? 

4- İl Genel Meclisi Üyelerine, ömür boyu Kamu görevlisi statüsünde silah ruhsatı vermeyi dü
şünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Son haftalarda basında ve kamuoyunda tartışılan "Büyükşehir Belediyesi Sınırlan içerisinde 
İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile seçim böl
gemde, Aktoprak, Burç, Büyükşahinbey, Arıl ve Yeşildere ilk adım belediyeleri ilçe belediyelerinin 
mahallesi olmakta, Cevizli ve Tatlıcak Belediyeleri de nüfusu 2000'in altına düştüğü için köy tüzel 
kişiliğine dönüşmektedir. 

1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile ilk kademe belediyesi olan (ve kendilerine hiçbir 
şekilde sorulmayan) belediyelerimizin nüfusları yeterli olmasına rağmen, mahalle tüzel kişiliğine 
dönüşmesi haksızlık değil midir? 

2. Şehitkamil, Şahinbey adlı metropol ilçeler ve eski ilçemiz Oğuzeli'nin, Büyükşehir sınırları 
içerisinde bulunması, Büyükşehir belediyesi oluşumunu yasal olarak sağlamaya yeterli olduğu dik
kate alınarak, 

Aktoprak, Burç, Büyükşahinbey, Arıl ve Yeşildere belediyelerinin tüzel kişiliğinin korunarak, 
ilk adım belediyesi konumundan çıkarılması mümkün değil midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Terörle mücadele kapsamında şehit olan veya gazi olanların 3713 sayılı yasa kapsamında istih
dam edilmelerine ilişkin sorumun İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak ayrı ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Akif Paksoy 

Kahramanmaraş 

1-3713 sayılı yasa kapsamından yararlanarak işe yerleşen şehit ve gazi ile bunların hak sahip
lerinin sayısı ne kadardır? Bu konuda işe yerleşmek için Bakanlığınıza yapılmış bulunan müracaat 
ne kadardır? Bunların ne kadarı atanmayı beklemektedir? 

2- Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla, mahalli idareler ve sermayesinin yarı
sından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıkların mevcut kadrolarının 
% 0.7'sini bu yasa kapsamında Bakanlığınıza bildirmesi gerektiği halde bildirmeyen kamu kurum
ları var mıdır? Varsa bu kurumlar hangileridir? 

3- En çok yardımcı personel ihtiyacı bulunan ve personel sayıları fazla olan Milli Eğitim ve 
Sağlık Bakanlığı yasa kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmekte midir? Yasa kapsamında ge
rekli bildirimlerde bulunmayan kurumlar hakkında bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

ması hususunda gereğini arz ederim. 

Rıdvan Yalçın 

Ordu 

Ülkemizin başkenti olan ikinci büyük şehrimiz olan Ankara'nın en lüks semtlerinde bile geç sa

yılabilecek saatlerde yaşları 5-15 arasında olan ve çoğunlukla kız çocuklarından oluşan çok sayıda 

çocuğumuzun kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerine neredeyse zoraki bir şeyler satmaya çalıştığı 

ve yine cami kapılarında her yaşta erkek ve bayanların cemaatten dilendikleri tarafımdan da utana

rak müşahede edilmektedir. 

Bu itibarla: 

1. Ülkemizin başkentinde yaşanan bu utanç tablosundan bakanlığınız haberdar mıdır? 

2. Haberdar ise minicik yavrularımızın soğuk ve güvensiz olan şartlarda bu şekilde istismarına 

neden göz yumulmaktadır, çocukları bu şekilde istismar edenlere karşı neden mevzuat işletileme-

mektedir. Neden koruma tedbirleri uygulanmamaktadır? 

3. Dilenmek aynı zamanda yasaya aykırı olmasına rağmen ülkemizi küçük düşüren bu duruma 

neden göz yumulmaktadır? Devletin ve sayısız kuruluşun sosyal yardımları varken bu insanlar neden 

dilenme ihtiyacı duymaktadır, eğer insanlarımızın temiz duyguları istismar ediliyorsa buna neden 

müdahale edilmemektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz 

ederim. 

Saygılanmla. 

Hasan Çalış 

Karaman 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, "İstanbul Bülteni" adı altında bastırılıp, 

TBMM'de Milletvekillerine de dağıtılan, bir kişinin güçlükle taşıyabileceği 3 cilt halindeki bültenin 

her sayfasında Kadir Topbaş'ın birkaç resmi yer almaktadır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1. Ülkemizde israfın hangi boyutlara ulaştığının bir göstergesi olan ve toplam 1.500 sayfadan 

oluşan, İstanbul Bülteninin bilimsel özelliği var mıdır? Hangi amaca hizmet etmektedir? 

2. Bu bülten, toplam kaç adet basılarak dağıtımı yapılmıştır? Her sayfası renkli, kuşe kağıda ba

sılan bülten için kime, kaç para ödeme yapılmıştır? 

3. Kamu çalışanlarına tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek doğru dürüst zam bile verilmezken, 

ansiklopedi şeklinde basılan İstanbul Bültenine harcanan iş gücü, kağıt ve paranın israf olduğunu 

düşünüyor musunuz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Tayfur Süner 

Antalya 

Antalya'nın Akseki ilçesinde su kaynakları kurumaya yüz tutmuştur ve ilçe merkezinde su ke
sintileri yapılmaktadır. İlçeye 23 km. mesafedeki Göktepe Yaylasından gelen su, küresel iklim deği
şikliğinin etkisiyle gitgide azalmaktadır. Akseki ilçesinde 800 civarında öğrenci eğitim-öğrenim 
görmektedir. Hastane ve askeri birlik, ilçemizde önemli bir yer tutmaktadır. İlçemizde bu vatandaşla
rımızın ihtiyacını karşılayacak yeterli su bulunmamaktadır. İlçe merkezine 40 km. uzaklıktaki 700 nü
fuslu Değirmenlik köyünden su alınmak istenmesine ve tüm hukuki gereklilikler yerine getirilmesine 
karşın, köylülerden bazılarının karşı çıkmasıyla birlikte gereken su merkeze getirilememektedir. 

Soru 1:21 köy, askeri birlik ve Akseki Merkezin su ihtiyacı için Değirmenlik köyünden gele
cek suyun tahsisinin yapılmasına ve valilikten ne kadar su verilmesi hakkında onay alındığı hâlde su 
neden hâlâ gelmemektedir? 

Soru 2 : Tüm hukuki gereklilikler yerine getirilmesine rağmen, bu suyun hâlâ ilçe merkezine ge
tirilememesi için başka bir sebep mi vardır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun İçişleri Bakanı Sn. Prof. Dr. Beşir Atalay tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Mümin İnan 

Niğde 

Soru 1: İlimiz Çiftlik ilçesine bağlı bazı belde ve köylerin, İlçe Merkezine 5 km'den yakın ol
maları nedeniyle, Niğde Valiliği tarafından Bakanlığınıza gönderilen 22.01.2008 tarih ve 501,99-85 
sayılı Çiftlik Belediyesine Katılım yazısı ile yapılan müracaatla ilgili çalışmalar hangi aşamadadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen soruların İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 

Kütahya 

Bilindiği gibi, ülkemizde üniversiteyi bitirmiş bir çok gencimiz kendi meslek dalına ilişkin bir 
iş bulamaması nedeniyle Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) okullarında verilen kısa süreli 
eğitim ve uygulama programı sonucunda polis olma hakkını elde etmekte ve bu sayede iş bulma im
kânına kavuşabilmektedir. Ancak, birçok gencimiz de yaş haddi vb. nedenlerle bu haktan yararlana-
mama durumuna gelmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. 2008 yılına kadar kaç üniversite mezunu bu yolla polis olmuş ve görev yerlerine atanmıştır? 

2. 2008 yılında kaç adet üniversite mezunu POMEM aracılığıyla polis olma hakkından yararla
nabilecektir? 

3. Bu amaçla başvuruların ne zaman yapılması planlanmıştır? 

4. Bu uygulamaya kaç yıl süreyle devam edilmesi düşünülmektedir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Tayfur Süner 

Antalya 

Antalya merkezde Evliya Çelebi Caddesi üzerinde yapılan üstgeçidin altındaki 4 büfe, Antalya Bü
yükşehir Belediyesinin şirketi olan EKDAG A.Ş.'ye, yıllık 8 bin YTL'den 10 yıllığına kiralanmıştır. 

Soru 1 : Bu büfeler hangi yolla EKDAG A.Ş.'ye kiralanmıştır? Yasalara uygun olarak ihaleye 
çıkılmış mıdır? 

Soru 2 : Bu gibi yerleri, denetlemesi yapılamayan belediye şirketlerine kiraya vermek sizce ne 
kadar doğrudur? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Ülkemizde 8 Mart Dünya Kadın Hakları Gününde, 1 Nisan'da Sendikalar, STK ve Mühendis 
Odalarınca düzenlenen SGSS Yasasına tepki eylemlerinde, Hakkâri ve Van İllerimizdeki 21 Mart 
Nevruz kutlamalarında, 

Emniyet güçlerimizin coplaması, meydan dayağı atması, biber gazı ile dağıtmaya çalışması, ola
ğan manzara gibi basın ve televizyonlarda yer almıştır. 

1. Yapılan toplumsal eylemlerin, yasa dışı bir tarafı var ise düzenleyenler hakkında herhangi bir 
soruşturma açıldı mı? 

2. Yasa dışı olmayan bu demokratik kutlama ve tepki eylemlerinde, emniyet güçlerimizin aşırı 
güç ve baskı kullanmaları, yasal görev yetkilerini aşmak demek değil midir? 

3. Bu eylemlerdeki tavırları nedeniyle, soraşturma açılan emniyet görevlisi var mıdır? 

4. Hafta sonu Akdeniz Üniversitesinde yaşanan öğrenci çatışmalarında, silahlı olarak televizyon 
ekranlarında yer alan ve öğrencileri hedef olarak alıp ateş eden, öğrenci olmadığı her halinden belli 
olan kişi yakalandı mı? Yakalanmadı ise gösterilen bir çaba var mıdır? 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Sayın Bakan, Genel Kurulun hangi sorunun cevaplanacağını izleyebilmesi açısından soruları 
cevaplamaya başlamadan önce hangi soruyu cevaplayacağınızı lütfen belirtirseniz memnun olacağız. 

Buyurunuz efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce he
pinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce okunan soruların cevaplarını kısa kısa sunmaya çalışacağım. 

3 sıra numaralı sorudan başlıyorum. Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın'ın Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği soru. 

Ülkemizde kaçak akaryakıt yakalamalarına ilişkin ikramiye ödenmesi 4/12/2003 tarihli ve 
25322 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nda 
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öngörülmüştür. Kaçak Petrolün Yakalanması Hâlinde İhbar Edenlere ve Yakalayan Kamu Görevli
lerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ise 6 Haziran 2007 tarihli 
26544 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun kapsamında akar
yakıt kaçakçılığına ilişkin Erzurum Emniyet Müdürlüğünde görevli 19 personele 521 bin YTL, Ko
caeli Emniyet Müdürlüğünde görevli 26 personele 4.676 YTL olmak üzere toplam 5.197 YTL 
ikramiye ödemesinin yapıldığı tespit edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği sözlü soru önerge
sinin cevabı: 

Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuatta belirlenen kurallara 
uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını... 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği harcama öncesi iç kontrol ve ön mali kontrole tabi olup har
cama sonrası da 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Sayıştay de
netimine tabidir. Ayrıca, kamu idarelerinin yapmış olduğu harcamalar Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerek Genel Kurulda kesin hesap kanunu görüşme
leri sırasında yasamanın denetimine tabidir. Soru önergesinde belirtilen, Sayın Başbakanımızın yurt 
dışı görev yollukları 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 34'üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu ta
rafından belirlenen tutar üzerinden ödenmektedir. 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Tutarı ne Sayın Bakan? 

KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Toplam ne kadar aldığı soruluyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Bu iki cevap, Sayın Başkanım, Başbakanı
mıza yöneltilen soruların cevaplarıydı. Şahsıma yöneltilen sorularla ilgili cevaba geçmeden şu iki 
hususa değinmek istiyorum. Tabii, bazı cevaplar güncelliğini biraz kaybetmiş ama bize geldiği ta
rihten itibaren burada cevaplama süresi gecikmiş oluyor. 

İkinci husus: Bize yöneltilen soruların önemli bir kısmının taşrayı, belediyeleri, köyleri ilgilen
dirdiği biliniyor. Dolayısıyla, bu sorularınızın cevapları da doğal olarak mahallinden, ilgili valilik
lerden alınıyor ve burada ben bunları size sunmuş oluyorum. 

Diğer bir husus da: Bize sözlü olarak yöneltilen soruların önemli bir kısmı yazılı olarak da so
rulmuş ve bunların cevapları da verilmiştir. Tabii, İçişleri Bakanlığı olarak görev alanımızın geniş
liği, yurt çapına yayılmış teşkilat yapımız nedeniyle siz değerli milletvekili arkadaşlarımızın çok 
sayıda yazılı ve sözlü sorularına muhatap olmaktayız. Son yasama döneminde -Bakanlığımla ilgili 
bilgiyi de sunayım- Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru önergesi sayısı toplam 1.053'tür ve 
bunların 717'si cevaplandırılmıştır. Toplam sözlü soru önergesi sayısı ise 181'dir ve 109'u daha önce 
cevaplandırılmıştır. Kalanların büyük çoğunluğunu da bu süreçte cevaplamaya çalışacağım. Bugün 
yaklaşık 23 tanesini cevaplandıracağım. 

Bu bilgilerden sonra, İğdır Milletvekili Sayın Pervin Buldan'ın, faili meçhul cinayetlerle ilgili 
sorusunun cevabıyla başlıyorum. 

Bizim mevzuatımıza göre öldürme olaylarının tamamı herhangi bir şikâyete tabi olmaksızın 
aynı zamanda adli olaydır ve adli takibata tabidir. Yani öldürme olaylarının hepsi yargıya intikal et
miştir. Faili meçhul veya suç istatistikleriyle ilgili -tabii, 1990 yılından bugüne kadar soruluyor, uzun 
bir liste ama bunlar istenirse yazılı olarak verilebilir- ben genelleme olarak şunları ifade etmek isti
yorum: Özellikle son yıllarda güvenlik güçlerimizin nitelik ve niceliğinin artırılması sonucu, top
lumu yakından ilgilendiren ve etkileyen faili meçhul olayların kısa sürede aydınlatıldığını belirtmek 
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isterim. Suç aydınlatma oranları açısından, uluslararası istatistiklere göre güvenlik güçlerimizin ba
şarısı pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi durumdadır. Öldürme olayları da dâhil, şahsa karşı işle
nen suç türlerinde aydınlatma oranı yüzde 90'ların üzerindedir. 

Biz AK PARTİ İktidan olarak, kendi dönemimizde faili meçhul olay bırakmadığımız gibi, bizden 
önceki dönemlerde işlenmiş faili meçhul olayların aydınlatılması konusunda da ciddi çabalar göster
mekteyiz. Tüm bu çabalarımız sonucu vatandaşlarımızın devlete olan güveni de gerçekten artmaktadır. 

Şu süreçte, ben özellikle ifade etmek istiyorum, Bakanlık olarak, güvenlik güçlerimiz olarak, 
özellikle olayların aydınlatılması üzerinde gerçekten çok yoğunlaşıyoruz ve çok başarılı sonuçlar da 
alıyoruz. 

İstanbul Milletvekili Sayın Sebahat Tuncel'in, Malatya Doğanşehir ilçesi Toprakkale köyüyle il
gili sorusunun cevabı: 

Malatya ili Doğanşehir ilçesi Toprakkale köyünde meydana gelen olaylarla ilgili olarak... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Topraktepe 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - .. .mahallinden alınan bilgiler -ki ben, biz
zat bunu, bir kısmını takip ettim- il valisi başkanlığında, il jandarma komutanı, ilçe kaymakamı, köy 
muhtarı ve ihtiyar heyetiyle birlikte çeşitli toplantılar yapılarak, köyün sorunları ve meydana gelen 
olayların nedenleri ile ele alınması gereken tedbirlere ilişkin hususlar görüşülmüştür. 

2007 yılında kaymakamlık ve köy iş birliğiyle 4 kır bekçisi görevlendirilmiştir ki Sayın Asla
noğlu da burada, Malatya Milletvekili, bunları dile getirmişti, kendileriyle de daha önce görüşmüş
tük. TEDAŞ Müdürlüğünce köy içerisindeki sokak lambaları yenilenmiş, ilave olarak on beş ayrı 
noktaya sokak lambası takılarak köyün aydınlatılması sağlanmıştır. 

Ayrıca, İnönü Üniversitesinden bir sosyolog başkanlığında oluşturulan heyet olayların sosyo
ekonomik boyutlarının araştırılması amacıyla görevlendirilmiştir. Söz konusu köyümüzde yaşanan 
olaylar devletimizin ilgili birimlerince yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler koordineli bir şe
kilde alınmaktadır. 

Van Milletvekili Sayın Fatma Kurtulan'ın, İstanbul Bağcılar'da 20 Ocak 2008 günü yapılan 
basın açıklamasına ilişkin sorusunun cevabı: 

İstanbul ilimiz Bağcılar ilçesinde 20/1/2008 tarihinde 300 kişilik bir topluluğun ses yükseltici 
cihazlarla basın açıklaması yapmaya başlaması üzerine, güvenlik güçlerimiz tarafından çevre gü
venliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır. Basın açıklamasının kanuna aykırı gösteri 
yürüyüşüne dönüşmesi sonucu, güvenlik güçlerimiz tarafından Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu hü
kümlerine istinaden müdahalede bulunulmuştur. Kanuna aykırı gösteri yürüyüşüne katılarak yasa 
dışı slogan atan, güvenlik güçlerimize fiilî mukavemet gösteren, vatandaşlanmıza ait park hâlinde bu
lunan araçların camlarını kırarak zarar veren toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında tahkikat yapıl
mak üzere adli mercilere sevk edilmiştir. 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - En iyi cevap istifa etmektir. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Antalya Milletvekili Sayın Tayfur Süner'in, 
Antalya Gazipaşa ilçesindeki trafik kazalarıyla ilgili sorusunun cevabı... 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Yanlış bilgi veriyorsun, yanlış! Sorulan soruya cevap verin lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Antalya ili Gazipaşa ilçesinde bahse konu 
olan Hal Kavşağı, Dörtyol Kavşağı, M. Oğuz Bulvarı ve... 
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ÖZDAL ÜÇER (Van) - Dünyanın başka bir ülkesinde olsaydı senin gibi İçişleri Bakanı, istifa 
etmişti. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - .. .Rasih Kaplan Caddesi'nin kesiştiği nok
talar şehir içinde ve Sanayi Kavşağı ise anayol üzerindedir. Bu yerlerin yıllar içinde ekstra tedbir al
mayı gerektirecek yoğunlukta kaza noktaları olmadığı, alınan mevcut önlemlerin yeterli olduğu 
mahallî birimlerce bildirilmiştir. 

Ayrıca, bahsi geçen ilçe geçişinde duble yol çalışmaları da devam etmektedir. Bu çalışmalar ta
mamlandığında trafik açısından da bir rahatlama olacağı değerlendirilmektedir. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün, tüzüğünde gıda bankacılığı yapacağı belirtilen 
derneklerle ilgili sorusunun cevabı: 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/10'uncu maddesi gereğince tüzüğünde "Gıda bankası" ibaresi 
geçen 23 adet dernek kurulmuştur. Bu derneklerden 4'ü hakkında çeşitli nedenlerle idari işlem ya
pılmıştır. Bunlann isimlerini isterseniz ayrıca yazılı olarak verebilirim. 

Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü Çöllü'nün, Antalya Kepez bölgesi Gülveren Mahallesi'ndeki 
şebeke suyuyla ilgili sorusunun cevabı: 

Soruda bahsedilen konuyla ilgili olarak mahallinden alınan bilgilere göre, Antalya ili Kepez 
bölgesi Gülveren Mahallesi'ndeki şebeke suyunun kirliliği konusunda yetkililere herhangi bir baş
vuru olmamış, alınan numuneler sonucunda böyle bir kirliliğe de rastlanılmamıştır. Antalya Büyük
şehir Belediyesi tarafından, günlük olarak yetmiş yedi noktadan serbest klor ölçümleri ile kimyasal 
ve bakteriyolojik numunelerin analizleri yapılmaktadır. Söz konusu mahallede şebeke hatlarıyla il
gili herhangi bir problem olmayıp, 1997-2002 yılları arasında mahallenin tüm şebeke hatları değiş
tirilmiş ve standartlara uygun hâle getirilmiştir. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun, ülkemizdeki Rum eserlerinin restorasyonuyla ilgili 
sorusunun cevabı: 

Dışişleri Bakanlığı, Bakanlığımıza gönderdiği bir yazıyla, ülkemiz ile Yunanistan belediyeleri 
arasında tesis edilmekte olan kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde bazı Yunan sivil toplum kuruluşla
rının Türkiye'deki eski Rum eserlerinin onarım ve restorasyonu için taleplerde bulunduğu bilgileri
nin alındığından bahisle bu konuda bilgi talep etmiştir. 

Dışişleri Bakanlığının bu talebi üzerine 07/01/2004 tarihinde valiliklere yazı yazılarak bilgi is
tenmiştir. 81 il valiliğinden alınan bilgiler sonucu, Edirne Uzunköprü'de bulunan tarihî kilisenin, 
Aziz Louis Kilisesi'nin Yunan Hükümet dışı kuruluşlarınca restore edilmesi yolunda öneri alındığı 
hususu Dışişleri Bakanlığına bildirilmiştir, başkaca da bir eser söz konusu olmamıştır. 

Malatya Milletvekili Sayın Mevlüt Aslanoğlu'nun, nüfusu 2 binin altında olan belediyelerin ka
patılması hakkındaki sorusunun cevabı: 

Hepinizin yakından takip ettiği gibi, bu konu yargı kararlarıyla belirli bir noktaya gelmiş ve 
Yüksek Seçim Kurulu da nihai kararını vermiştir. Onun için ben daha fazla bir şey ifade etmek iste
miyorum. 

İstanbul Milletvekili Sayın Sebahat Tuncel'in, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana gelen 
patlama hakkındaki sorusunun cevabı: 

Ülkemizde sivil amaçlı kullanılan patlayıcı maddelerin üretiminden tüketimine kadar geçen sü
reçte yerine getirilecek iş ve işlemler 87/12028 karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle 
Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kulla
nılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük'te düzenlenmiştir. Patlayıcı 
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maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı iş yerlerinin durumlarının anılan Tüzük hükümlerine 
uygun olup olmadığı periyodik olarak valiliklerimizde oluşturulan komisyonlar ile Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından denetlenmektedir. Ayrıca anılan Bakanlığın İş Tef
tiş Kurulu Başkanlığınca 2008 yılı Mart ayından itibaren sözü edilen iş yerlerinin denetimine yönelik 
yeni bir çalışma başlatılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Ka
nunu kapsamında belediyelerimiz de konuyla ilgili çalışmalarını ve denetimlerini titizlikle yerine 
getirmektedir. Kayıt dışı faaliyet gösteren veya Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden iş yeri sa
hipleri hakkında gerekli adli ve idari işlemler derhâl yapılmaktadır. Ayrıca havai fişek ile maytap 
gibi oyun ve eğlence aracı, piroteknik maddelerin kullanımında artışın görüldüğü yılbaşında, millî ve 
dinî bayramlarda gerekli önlemlerin alınması, denetimlerin sıklaştırılması ve ek tedbirlerin alınma
sına ilişkin emir yazıları valiliklerimize periyodik olarak gönderilmektedir. 

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde patlamanın meydana geldiği iş yerinin ruhsatsız faaliyet gös
terdiği belediye görevlileri tarafından tespit edilmiş, iş yeri sahibine ruhsat alması gerektiği, aksi tak
dirde iş yerinin kapatılacağı yönünde yazılı tebligat yapılmıştır. Bunun üzerine ilgili şahıs 25/1/2008 
tarihinde, plastik atölyesi işletmekte olduğunu beyanla ruhsat başvurusunda bulunmuş, ruhsat işlemleri 
devam ederken malum patlama meydana gelmiştir. Ayrıca konunun yargı süreci de devam etmektedir. 

Malatya Milletvekili Sayın Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine katılan belde beledi
yeleri hakkındaki sorusunun cevabı: 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11 'inci maddesinde, meskûn sahası, bağlı olduğu il veya ilçe 
belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına 5 bin metreden daha yakın du
ruma gelen belediyelerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli 
kılması durumunda, Danıştayın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek karar
name ile kaldırılarak bu belediyeye katılacağına ilişkin hüküm bulunmaktadır. Soruda söz konusu edi
len belediyeler, bu hüküm çerçevesinde hazırlanan gerekçeli rapora istinaden, Danıştayın da görüşü 
alındıktan sonra, müşterek kararnameyle Malatya Belediyesine mahalle olarak katılmıştır ama daha 
sonra, üçü dava ettiği için ayrılmış, şimdi bir tanesi kalmıştır. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Onun hakkını... 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Evet, şu anda o konuda ne yapılacağı... Ma
latya çalışıyor. 

Tabii, bu beldelerde yaşayan halkın görüşüne kanun gereğince başvurulmamıştır çünkü kanunen 
böyle bir zorunluluk olmadığı gibi Kanun'un bu düzenlemesi Anayasa Mahkemesi tarafından 2007 
yılında yayımlanan 2007/5 sayılı gerekçeli Kararıyla da Anayasa'ya uygun bulunmuştur. Bu beledi
yelerde çalışanlar, söz konusu Kanun çerçevesinde Malatya Belediyesinin kadrosuna geçecektir. Aynı 
zamanda, tüzel kişiliği kaldırılan bu belediyenin taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçlan da 
Malatya Belediyesine intikal etmiştir. 

Büyükşehir belediyesiyle ilgili kısmı: Bir belediyenin büyükşehir belediyesi olabilmesi için, 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre, nüfusunun en az 750 bin olması gerekmektedir. 
Malatya ilimizin nüfusu bu yasal sınırın altındadır hâlen, onu da ifade etmiş olayım. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün, 6 ve 9 Şubat günlerinde, Ankara'da, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çevresinde alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili sorusunun cevabı: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan Anayasa değişikliği görüşmeleri esna
sında bazı grupların Türkiye Büyük Millet Meclisine giderek toplantı ve gösteri yürüyüşü yapacak
ları duyumu alınmış, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 22'nci maddesinde yer 
alan "Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz." hükmü 
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gereğince de 6 Şubat 2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kapıları ve çevresinde yeteri kadar 
emniyet kuvveti görevlendirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde ise ilave görevlendirme 
yapılmamıştır. 9 Şubat 2008 tarihinde Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yeteri kadar perso
nel görevlendirilmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamıştır. Miting sonrası Sakarya Caddesi'ne 
gelen yaklaşık 2 bin kişilik topluluk sloganlar eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine yürümek is
temiş, emniyet kuvvetiyle topluluk arasında yapılan görüşmeler sonucunda topluluğun Anıtkabir'e 
intikali sağlanmış, Anıtkabir'deki ziyaretin ardından topluluk normal olarak dağıtılmıştır. 

Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın'ın, Ordu İl Genel Meclisi Başkanıyla ilgili sorusunun cevabı: 

Soru önergesinde bahsi geçen konuyla ilgili olarak mahallinden temin edilen bilgilere göre, soru 
önergesinde bahsedilen konuyla ilgili olarak Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının 7/11/2007 tarih ve 
2007/112 iddianame numarasıyla Ordu Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır, yargılama 
süreci devam etmektedir. Yürütülmekte olan bir davayla ilgili olarak bu aşamada daha fazla ayrın
tıya girmeyi gerekli görmüyorum. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan Özdemir'in, emniyet mensuplarının özlük haklarıyla ilgili 
sorusunun cevabı: 

Zor şartlarda fedakârca güvenlik hizmeti sunan emniyet teşkilatı mensuplarımızın özlük hakla
rında iyileştirme yapılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. AK PARTİ hükümetlerimiz döneminde 
zor şartlarda görev yapan emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personel ile çarşı ve mahalle bekçi
lerinin maaşlarında birkaç kez iyileştirme yapılmıştır. Şu anda en düşük maaş alan polisimizin maaşı 
1.750 TL civarındadır. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Bütçe imkânları çerçevesinde önü
müzdeki süreçte de iyileştirme yapılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

Adana Milletvekili Sayın Muharrem Varlı'nın, il genel meclisi üyelerinin belli konulardaki mağ
duriyetleri hakkındaki sorusunun cevabı: 

Bakanlığımın koordinesinde yürütülmekte olan sosyal tesislerden, Vilayetler Hizmet Birliğinin 
mülkiyetinde bulunan yerlerden, il genel meclisi üyelerimiz, herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan ya
rarlanabilmektedir, bunun dışında emniyet teşkilatımıza bağlı olan sosyal tesislerden ise müsait ol
ması hâlinde müracaatta bulunan diğer kurum mensupları gibi yararlanmalarına imkân sağlanmaktadır. 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2005 yılında günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek yü
rürlüğe girmiştir ve mevcut düzenlemenin 24'üncü maddesine göre il genel meclisi üyelerine huzur 
hakkı ödenmektedir. 

Bunun dışında, emeklilik ve diğer özlük hakları konusunda kanuni düzenleme yapılması 
gerekmektedir. 

5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14'üncü maddesi çerçevesindeki şartları taşımayan kişilere 
hususi damgalı pasaport düzenlenmesi mümkün değildir. 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 7'nci maddesi çer
çevesinde il genel meclisi üyelerine görevlerinin devamı süresince kamu görevlisi silah taşıma ruh
satı da verilebilmektedir. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te tüzel kişiliği kaldırılan bazı bele
diyelerle ilgili sorusunun cevabı: Bu konuda da biraz önce Sayın Aslanoğlu'nun sorusuna verdiğim 
cevabı yenilemiş oluyorum. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif Paksoy'un, şehit ve gazi yakınlarının işe yer
leştirilmesiyle ilgili sorusunun cevabı: 
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Şehit yakınları ve gazilerimizin tüm sorunlarıyla yakından ilgilenilmektedir. Bakanlığımda bu 
konuda özel birim vardır. Terör nedeni ve etkisiyle şehit veya çalışamayacak derecede malul olan 
kamu görevlileri ile er ve erbaşların eş, çocuk veya kardeşlerinden birisi ile çalışabilecek durumdaki 
malullere kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam imkânı sağlanmaktadır. Atama işlemleri Bakanlı
ğımız tarafından yürütülmektedir» 15/5/2008 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile de kamu kurum 
ve kuruluşlarının atama işlemleri için ayırması gereken kadroları yüzde 0,7'den yüzde 1 'e yükseltil
miştir. Kanun'un uygulamaya başlandığı 96 yılından günümüze kadar 9.154 şehit ve malul yakını ile 
çalışabilir durumda malul kamu kuruluşlarında istihdam edilmiştir. 27/5/2007 tarihinde yaptığımız 
düzenlemeyle geçici ve gönüllü köy korucuları da bu kapsama dâhil edilmiştir. Bu düzenlemenin ar
dından başvurularda belli oranda artış olmuştur. 

Bugün itibarıyla 403 vatandaşımızın müracaatı Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimle
rinde incelenmektedir ve hak sahibi oldukları belirlenenlerin atamaları en kısa sürede yapılacaktır. 
3713 sayılı Kanun kapsamında kadro tahsis etmeyen kurum olarak sadece bir kurumumuz görülüyor. 
Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı 3713 sayılı Kanun kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek
tedir. 3713 sayılı Kanun'un gereklerini yerine getirmeyen kurumlarımızla ilgili zaman zaman Ba
kanlık olarak genelgeler yayınlıyoruz. 

Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'daki dilenci ve bazı satıcılar hakkındaki so
rusunun cevabı: 

Bakanlığımızın ilgili birimlerince korunmaya ve yardıma muhtaç, buluntu, kimliği tespit edile
meyen, sokakta yaşayan, sokakta çalışan, başıboş, terk edilmiş, mülteci, refakatsiz ve benzeri çocuk
lara yönelik hizmetler etkin bir şekilde yürütülmektedir. Bu konuda, il emniyet müdürlükleri 
bünyesinde oluşturulan çocuk şube müdürlükleri ve çocuk büro amirlikleri etkin çalışmalarda bulun
makta, önleyici devriye hizmetlerini ve uygulamalarını titizlikle yerine getirmeye çalışmaktadırlar. 

Sokaklarda çalışan ve dilendirilen çocukların tespit edilmesi, bunların aileleriyle görüşülmesi, 
her türlü yardımın yapılması konularında sosyal hizmetler müdürlükleriyle koordineli olarak gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır. Sosyal hizmetler uzmanının görüşleri doğrultusunda da uygun görülen ço
cuklar hakkında koruma kararı alınmakta, ihtiyaç sahibi ailelere devletimizin ilgili birimlerince ge
rekli yardımlar yapılmaktadır. 

Ankara ilimizde 2008 yılında toplam 840 çocuk ailelerine, 201 çocuk ise Sosyal Hizmetler Mü
dürlüğüne teslim edilmiştir. Aynı dönemde emniyet birimlerine kendi istekleriyle gelen 22 çocuk 
hakkında Millî Eğitim Müdürlüğüne bilgi verilmiş, 66 aileye çocuklarına satıcılık ve dilencilik yap
tırdıklarından dolayı adli işlem yapılmıştır. 

Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin milletvekillerine 
dağıttığı kitaplar hakkındaki sorusunun cevabı: 

Konuyla ilgili mahallinden alınan bilgiye göre, 10 milyonu aşkın nüfusuyla bir metropol kent 
hâline gelen İstanbul'a hizmet etmekte olan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle bağlı kurum ve bi
rimlerinin halka götürmüş oldukları hizmetlerini duyurması; ekonomik, sosyal ve kültürel etkinlik
lerinin hedef kitle tarafından zamanında öğrenilmesi, tartışılması, eleştirilmesi; yapılması planlanan 
hizmet ve projelerin topluma mal edilmesi için bir kitle iletişim platformu oluşturmak üzere her ay 
İstanbul Bülteni çıkarılmaktadır. Aylık yüz elli bin adet basılan İstanbul Bülteni için 2008 yılında İs
tanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim Şirketine basım ve dağıtımı yapılmak üzere 1 mil
yon 370 bin YTL'ye ihale edilmiştir. Belediyelerin halka götürmüş oldukları hizmetleri 
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duyurabilmeleri için tanıtım yapmak, afiş, broşür, bülten çıkartmak vesair gibi işler de belediye gi
deri arasında yer almaktadır. Büyükşehir Belediyesince bültenin yıllık on iki sayısı milletvekillerine 
dağıtılmak üzere ciltlenmiştir. 

Antalya Milletvekili Sayın Tayfur Süner'in, Antalya Akseki ilçesinin içme suyuyla ilgili soru
sunun cevabı: 

Konuyla ilgili olarak mahallinden alınan bilgilere göre, Antalya İl Özel İdaresince suyu yeter
siz olan Akseki grup köylerini ve aynı ilçenin Değirmenlik köyü menbasından sağlıklı içme ve kul
lanma suyu temin etmek amacıyla içme suyu ön proje çalışmaları yapılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam ediniz efendim. 

Buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Teşekkür ediyorum Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - 6/9/2005 tarihinde söz konusu kaynağın il
gili köylere menba tahsisi kararı ilan edilmiş, ancak ilan süresi içinde Akseki Değirmenlik köyü, su 
tahsisi işlemlerine itiraz etmiştir. İtiraz üzerine il özel idaresince kurulan itiraz komisyonu üyeleri, De
ğirmenlik menbasında gerekli incelemeleri yaparak rapor hazırlamışlardır. Bu kaynaktan on bir köy 
ve askerî birlik için tahsis kararı verilmiş, ancak Değirmenlik Köy Muhtarlığı ile il özel idaresince 
on bir köyle askerî birliğe yapılan 24 litre/saniye su tahsisine itiraz ederek konuyu mahkemeye inti
kal ettirmiştir. On bir köy ile askerî alan dışında başka bir yerleşim yeri için Değirmenlik kaynağın
dan tahsis kararı bulunmamaktadır. Akseki ilçe merkezi için ise Göktepe kaynağından su tahsisi 
yapılmıştır. 

Niğde Milletvekili Sayın Mümin İnan'ın, bazı belde ve köylerin Niğde ile Çiftlik ilçe Beledi
yesine bağlanması hakkındaki sorusunun cevabı: 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11 'inci maddesi -biraz önce ifade ettiğim gibi- 5 kilometre me
safede ise ilçe veya il belediyelerine bağlanma imkânı getiriyor. Bu hüküm çerçevesinde, Niğde ili 
Çiftlik ilçe Belediyesine katılmak üzere Azatlı, Bozköy, Duvarlı belediyeleri ile Asmasız, Çardak, 
Kula, Ovalıbağ, Sultanpınar, ve Şeyhler köyleriyle ilgili olarak Niğde Valiliği tarafından hazırlanan 
dosya Bakanlığıma gönderilmiştir. Söz konusu madde hükümlerine uygun olduğu anlaşılan katılma 
işlemi aynı madde gereğince görüş alınmak üzere Danıştay Başkanlığına gönderilmiştir, oradan gel
diğinde de işlem tesis edilecektir. 

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık'ın, polis meslek eğitim merkezleri hakkındaki sorusunun 
cevabı: 

Üniversite mezunu gençlerimizin polis teşkilatına kazandırılmasına ilişkin yasal düzenleme ya
pılarak eğitim merkezleri açılmıştır. 2005 yılında faaliyete geçen -ki Hükümetimiz döneminde böyle 
bir kanun çıkarılmıştır- polis meslek eğitim merkezlerinden 21 Mart 2008 tarihine kadar toplam 
15.522 öğrenci mezun edilmiştir. Polis meslek eğitim merkezlerine 2008 yılında 8.500 yeni üniver
site mezunu alınmış ve şu anda bunların eğitimi devam etmektedir. Bunların KPSS sınav sonuçları 
açıklandıktan sonra müracaat tarihleri, şartları basın-yayın organları ve il emniyet müdürlükleri ara
cılığıyla duyurulmaktadır. Emniyet teşkilatımızın en önemli hedeflerinden birisi polis sayısının Av
rupa Birliği standartlarına kavuşturulmasını sağlamaktır. Bu sayıya, bu mesabeye ulaşılana kadar da 
bu yöndeki tasarruflarımız devam edecektir. 

- 9 9 2 -



TBMM B: 43 13 . 1 . 2009 O: 2 

Antalya Milletvekili Sayın Tayfur Süner'in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı iş yeri ki
ralamayla ilgili sorusunun cevabı: 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26'ncı maddesinde belirtildiği gibi "Büyükşe
hir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre 
sermaye şirketleri kurabilir." Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde kendine ait büfe, otopark 
ve çay bahçelerini doğrudan işletebilecekleri gibi, bu yerleri belediye veya bağlı kuruluşlarının yüzde 
50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin yüzde 50'sinden fazlasına ortak olduğu 
şirketlere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince be
lirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilmektedirler. Soru önergesiyle ilgili olarak mahal
linden alınan bilgilere göre söz konusu hüküm çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meclis 
kararıyla Evliya Çelebi Caddesi üzerinde yapılan üst geçitlerin altında bulunan büfeleri Büyükşehir 
Belediye şirketi olan Ekdağ Anonim Şirketine kiraya vermiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesince 
yaptırılan üst geçitlerin kontrol ve denetimi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. 

Sayın Başkanım, son olarak Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün, emniyet güçlerinin 
toplumsal gösterilere müdahale usulleriyle ilgili sorusunun cevabı: 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde her türlü etkinliği yapabilmektedir. Ancak 
2911 sayılı Kanun'a uygun olarak başlayıp da sonrasında yasa dışı hâle gelen ya da tamamı yasa dışı ola
rak tertip edilen etkinliklerle ilgili olarak güvenlik kuvvetlerimizce gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Gerek nevruz kutlamaları gerek Akdeniz Üniversitesindeki olaylarla ilgili, bilindiği gibi, hem 
idari hem adli işlemler yapılmıştır, yapılmaktadır. Özellikle Akdeniz Üniversitesinde meydana gelen 
olayda, öğrenci olmayanların da kampus içine girdiği tespit edilmiştir. Bu kampüse dışarıdan gele
rek olayda ateşli silah kullanan şüpheli, güvenlik güçlerimizce kısa sürede yakalanmış ve çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklanmıştır ve adli süreç devam etmektedir. 

Güvenlik güçlerimiz zor şartlarda fedakârca hizmet vermektedir. Bunun için kendilerine biz te
şekkür ediyoruz. Ancak kamu görevlilerinin görevlerini hukuk içerisinde, insan haklarına uygun ola
rak yerine getirmek zorunda oldukları muhakkaktır. Bu nedenle, yasaların belirlediği sınırı aşan, kötü 
muameleye tevessül eden görevliler hakkında gerekli cezai işlemler hiçbir müsamahaya yer veril
meyecek şekilde yapılmaktadır. Bunu burada şöyle ifade edeyim: Yeni genelgelerimize de bunları ek
ledik. Bir defa, vatandaşımıza kötü muamele eden, hukuk sınırını aşan kamu görevlisi, güvenlik 
görevlisi bundan sonra hemen kendisi açığa alınıyor, soruşturma başlatılıyor, soruşturma oradaki 
birim tarafından değil merkezden gönderdiğimiz elemanlarca yürütülüyor ve sadece o elemanla değil, 
yöneticileriyle ilgili de soruşturma yapılıyor. Bu konudaki titizliğimiz artarak devam ediyor. 

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 

Saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Atalay, sizi birazcık daha kürsüde tutmak durumundayız. 7 sayın milletve
kilimizin ek açıklama arzusu var. Şimdi, sayın milletvekillerine birer dakika söz vereceğim soru için 
ve sizden de o sorulara hemen cevap vermenizi isteyeceğim. Böylece, sırayla 7 kişinin soru isteğini 
ve açıklamasını tamamlamış olacağız. 

Sayın Aslanoğlu, buyurunuz. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, Malatya Belediyesine bağlanan beş 
belediyeyle ilgili Konak halkının hakkı yenmiştir. Mevcut Belediye Başkanı iptal için yargıya git
memiştir parti nedeniyle. Lütfen Konak halkının hakkını verir misiniz. 
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İki: Sayın Bakan, büyükşehirler konusunda 750 bin diyorsunuz, bunu siz yaptınız. Ancak, 20 ki
lometre büyüterek 368 bin nüfuslu illere senede 160 trilyon para verirken 600 bin nüfuslu bir ile 80 
trilyon para vermek vicdanınıza sığıyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Aslanoğlu. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Ben cevabını verdim o bir belediyeyle il
gili. Tabii yasal durum neyse tekrar belediye olma imkânı falan konusunda gereken yapılır. Daha 
önce şahsen de görüşmüştük. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ona teşekkür ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Büyükşehirler konusu kanun konusudur. 
Ben şu anda bir şey söylemiyorum Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Efendim, lütfen, getirin ama kanunu! 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Aslanoğlu, Sayın Bakan. 

Sayın Doğru... 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Rum eserlerin restorasyonu ile ilgili olarak soruyorum: Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi, ülke 
sınırları içerisindeki eski tarihî Türk eserlerini restore ettirmediği gibi yıkarak ortadan kaldırıyor. 
Bugün, Batı Trakya'daki birçok tarihî Osmanlı eseri çeşitli bahanelerle yıkılmış veya ortadan kaldı
rılmıştır. Bugün, Atina'da ve yıllarca Osmanlı idaresinde kalmış olan Selanik'te bir tane eser bıra
kılmamış, yıkılmıştır. Bizim ülkemizden restorasyon istemesinin karşılığı olarak eşitlik ve karşılıklılık 
ilkesine göre bizim de istememiz gerekmez mi diyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Doğru. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Sayın Başkanım, ben soruyu cevapladım. 
Zaten bir eserle ilgili bildirilmiş. Yani Sayın Doğru düşüncesini ifade ediyorlar. Şu anda benim bu 
konuda söyleyeceğim başkaca bir şey yok. 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Sayın Çalış... 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.Sayın Bakanıma sorumuza gös
terdiği ilgi, verdiği cevap için teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, görüldü ki sadece İstanbul Belediyemiz bir bülten için yılda 15 trilyon harcaya-
bilmektedir. Bir vatandaş olarak bu benim gibi pek çok insanın vicdanını yaralamaktadır. Pek çok be-
lediyemizdeki keyfî harcamaları gördüğümüz zaman gerçekten bu keyfî uygulamaları bitirebilmek 
için Bakanlığınızın, Hükümetinizin, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yasaları uygulaması veya 
boşluk varsa yeni düzenlemeler yapması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çalış. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Tabii, biliyorsunuz, mali açıdan belediye
lerin denetimi Bakanlığın sorumluluğunda değil, yani yeni kanunla Sayıştaym sorumluluğundadır. Biz 
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idari açıdan teftiş ederiz. Ama şunu da doğrusu burada ilave etmek istiyorum: Tabii belediyeler, özel
likle İstanbul gibi büyükşehir belediyeleri... Bunlar seçilmiş kişiler, seçilmiş meclisler. Yani bu ko
nularda düşüncelerimizi söyleriz ama belediyeleri de biraz daha esnek ve rahat çalışır şekilde herhalde 
verimli kılmaya gayret etmeliyiz diye ifade ediyorum ben. 

Tabii sorunuzun cevabını ben ilgili belediyeden alarak buraya sundum ama mali yönden dene
timinin Sayıştay sorumluluğunda olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Sayın Ağyüz... 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Bakanım, kamu yararına dernek hüviyetinde kurulan gıda yardımı yapma, gıda bağışı 
alma şartı olan gıda bankası hüviyetindeki derneklerden yirmi üç tane dediniz. Deniz Feneri Derneği 
de bunlardan bir tanesi. Günlerdir kamuoyunda çalkalanıyor. Deniz Feneri Derneği için herhangi bir 
yasal somşrurma açtınız mı? 

Ayrıca, büyükşehir belediyelerinin yasa dışı imar tadilatları ve ranta dayalı imar tadilatları, ör
neğin Silivri'de yapılan bir siyasetçinin karıştığı, Gaziantep'te yapılan 72,5 trilyonluk ranta dayalı ve 
siyasetçilerin içinde bulunduğu imar tadilatları için neden Bakanlık yetkinizi kullanarak soruşturma 
açmıyorsunuz? Bugüne kadar soruşturma açtığınız, imar tadilatları nedeniyle hakkında soruşturma 
açtığınız belediye başkanı var mıdır? Sayısı kaçtır? Bunları bilmek istiyorum. 

Bir de siyasi ayrım yapıyor musunuz soruşturma açtığınız belediyeler arasında, bunu bilmek is
tiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ağyüz. 

Buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Tabii Sayın Başkanım bunlar yeni sorular. 
Bir kısmının, sayılar falan, cevabı bende yok ama ben şunu ifade edeyim: Bunlar her zaman açıkla
nabilir, anlatılabilir. Kaç tane soruşturma açıldı, imarla ilgili soruşturma... Hem teftiş çok fazladır 
imar değişikliğiyle ilgili hem soruşturma çok fazladır. Yani bu konuda uygulama oldukça fazladır, onu 
ifade etmek istiyorum. 

Sizin ayrıca bir sorunuz var, sıra gelmediği için cevaplayamadım Gaziantep'teki olaylarla ilgili. 
Onları sırası geldiğinde zaten sözlü olarak burada cevaplayacağım. 

Yani, AK PARTİ hükümetlerinin belediyelerle ilgili ne kadar tutarlı ve ciddi bir politika izledi
ğini sizler biliyorsunuz, hiçbir konuda ayrım yapılmadığını ve belediyelerimizin verimli olması için 
olanca çabayı gösterdiğimizi, hem yetkilerini artırma hem kaynaklarını artırma... Daha yeni, Mec
listen, kaynaklarını artıran, yaklaşık yüzde 50 artıran yasayı siz çıkardınız. Bizim bu konuda bir ay
rımcılığımız yok. Burada da ifade ettim. Belediye başkanlarımız seçilmiş kişilerdir ve belediyelerimiz 
seçilmiş yönetimlerdir. Mümkün olabildiğince sonuna kadar onlar serbest çalışsın diye gayret edi
yoruz, görevden almama yönünde elimden gelen son yetkileri kullanıyorum. Tutuklanana kadar 
mümkün olduğunca açığa almıyoruz ve burada bakın, şu anda açığa alınanlar içinde AK PARTİ'li be
lediye başkanı sayısı daha fazladır. Hiçbir ayrımımız yok, her hesabını vermeye de hazırız. 

Çok teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 

Sayın Süner... 

TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Bakanıma sormak istiyorum: "Akseki'de Göktepe suyu 
tahsis edildi." dediniz. On beş-yirmi senedir zaten Göktepe suyu akıyor ama yeterli olmadığını ma
kamınıza gelip arz ettik, siz de valiyle görüştünüz. "Yirmi beş saniye su" talebini arz ettim ve onu da 
valiliği dinleyerek kabul ettiniz ama şimdi diyorsunuz ki: "On bir tane köy ve askerî birliğe gelecek 
su için Değirmenlik köyü itiraz etti, mahkeme devam ediyor." Mahkeme, Değirmenlik köyünün ta
lebini reddetti efendim. Hâlâ bir buçuk senedir ayak sürülüyor ve köyler de susuz, askerî birlik susuz. 

Ortağım dört sene önce öldü. O askerî birliğin tüm binalarını bilabedel ortağım yaptı. Maalesef, 
bir su getirmekten aciz kalıyorsunuz. Ayak sürüyeceğinize, lütfen, elinizi uzatınız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Süner. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Şehir sularının getirilmesi Bakanlığımın 
falan sorumluluğu değil, bir. 

TAYFUR SÜNER (Antalya) - Valiliğin sorunu... 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - İki: O, şehirle, Akseki merkezle ilgili değil, 
o konuşulan konu, Değirmendere suyunun şeye gitmesi, köylerle ilgili. Yani KÖYDEŞ çerçeve
sinde... 

TAYFUR SÜNER (Antalya) - Köylere ve. . . 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Müsaade ederseniz... 

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayınız Sayın Süner, dinleyelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Müsaade ederseniz, Akseki benim de mem
leketim sayılıyor biliyorsunuz belli çerçevede. Onun için özel olarak sizinle görüştük, özel olarak 
valiyle görüştüm ama ortada Akseki köylerinin kendi kendileriyle ihtilafı var. İlgili köy "Suyumu ver
mem." diyor, dava ediyor, mahkeme kararı alıyor. Kendi aralarında böyle bir ihtilaf var. Valilik, 
yoksa, gerçekten, programda olmadığı hâlde programa alacaktı ve o suyu o köylere... Ama Akseki'ye 
değil. Akseki'ye su getirme görevi belediyenindir, valiliğin görevi değildir, onu tekrar burada ifade 
ediyorum. 

TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Bakanım, Akseki cezalı mı "su gelmeyecek" diyorsunuz? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Ben teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim, iki kişi kaldı. Lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Tabii, buyurunuz. 

BAŞKAN - Sayın Yalçın, buyurunuz. 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakanım, dilendirilen ve zorla satıcılık yaptırılan çocuklarla ilgili yaptıklarınıza teşekkür 
ediyorum ama cevabınız esnasında bu çocuklarımız için "başıboş çocuk" tabirini kullandınız. Belki 
düzeltmek istersiniz bu tabirinizi. 

- 9 9 6 -



TBMM B: 43 13 . 1 . 2009 O: 2 

Sayın Bakanım, ben size Sayın Başbakanın Başbakan olduğu tarih itibarıyla ne miktar harcırah 
tahakkuk ettiğini sormuştum. Zatıaliniz Harcırah Kanunu'ndan alıntılar yaparak mevzuatı söyledi
niz. Ben Sayın Başbakanın mevzuat dışı bir harcırah aldığını iddia etmiyorum efendim, Başbakan
lığı süresi boyunca ne miktar harcırah aldığını merak ediyorum. Cevaplandırırsanız teşekkür ederim, 
saygılar sunarım. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Birinciyle ilgili eğer -o konuda yazılı metni 
okudum- bir yanlış anlama varsa, farklı anlaşılıyorsa değiştiriyorum, geri alıyorum. 

İkincisiyle ilgili, Başbakanlığın bize gönderdiği cevabı ben burada sizlere sunmuş oldum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 

Son soru, Sayın Buldan, buyurunuz. 

PERVİN BULDAN (İğdır) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Ben Sayın Bakandan istediğim cevapları alamadım maalesef çünkü ben Sayın Bakana sizin dö
neminizde işlenen cinayetleri değil 91 'den itibaren işlenen cinayetleri sormuştum. Dolayısıyla, Tür
kiye'nin geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğine inanarak -Bakanlığınızın- başta bu Meclisin üyesi olan 
Mehmet Sincar olmak üzere, sayıları on binin üzerinde olan faili meçhulleri açığa çıkarmak sizin 
görev ve sorumluluğunuzdur diye düşünüyorum. Bu açıdan, siz Bakanlığınızca bu cinayetleri açığa 
çıkarmak için herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz diye sormak istiyorum Bakana. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Çok çaba sarf ediyoruz. Ben de cevabımda 
burada arz ettim. Dönemimizde kamuoyuna mal olmuş hiçbir olayda faili meçhul yoktur; 2002 Ara
lık ayındaki bir siyasi cinayet dışında, Hablemitoğlu cinayeti dışında. Eskilerle ilgili de mümkün ol
duğunca aydınlatmaya çalışıyoruz... 

PERVİN BULDAN (İğdır) - Hiçbiri aydınlanmadı ama Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - . . .ama bazen bu aydınlatma çabalarına bile 
karşı çıkılıyor, biliyorsunuz. 

PERVİN BULDAN (İğdır) - Hangisi? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Şimdi ben size... Doğru, sorunuzu... Zaten 
başında ifade ettim. Siz 90 yılından itibaren cevap istiyorsunuz. Onu da ifade ettim. Uzun bir liste
dir. İsterseniz size yazılı olarak sunarım onu. 

PERVİN BULDAN (İğdır) - Tamam, teşekkür ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Tekrar saygılarımla selamlıyorum, sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.13 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43'üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Alınan karar gereğince, diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasan ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

1 'inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüş
melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

2 'nci sırada yer alan, Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ile Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

2.- Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 218) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Geçen birleşimde 2 'nci madde üzerinde önerge işleminde kalınmıştı. 

Şimdi, madde üzerindeki birinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 218 sıra sayılı Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının 2. maddesinin kanun metninden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Faruk Bal Mehmet Şandır Hasan Çalış 

Konya Mersin Karaman 

Mustafa Kalaycı Beytullah Asil Metin Çobanoğlu 

Konya Eskişehir Kırşehir 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) -
Katılmıyoruz. 

(x) 218 S. Sayılı Basmayazı 8/1/2009 tarihli 42 'nci Birleşim Tutanağı 'na eklidir. 
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BAŞKAN - Hükümet? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Şandır, buyurunuz efendim. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle 
yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Şimdi, bu önergede ifade edilen konuyu Sayın Bakanımızla ve orman yüksek mühendisi Ada
let ve Kalkınma Partisi Milletvekili arkadaşımızla tartıştık. Bu konu bir teknik konu, hukuki olmak
tan öte teknik konu ve yapılan iş, Anayasa'nın 169'uncu maddesine aykırı. 

Değerli arkadaşlar, 2005 yılında çıkartılan Kanun'la da yapılan iş yine Anayasa'ya aykırı ama 
o gün geçmiş. Bugün eğer bu kanunun 2'nci maddesinde, "orman kadastrosuna başlanılmamış yer
lerde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre belirlenen orman sınırının, orman kadastro 
komisyonunca belirlenen orman sınırı niteliğini kazanır"ı kanunlaştırırsak, bu, Anayasa'nın 169'uncu 
maddesine göre ormanların sınırlarının daraltılamaz hükmüne aykırı bir sonuç çıkar. Sebebi şudur de
ğerli arkadaşlar: Şimdi, Anayasa'mız 169'uncu maddesinde iki istisna söylüyor: Bir: Orman olarak 
muhafazasında bilim ve fen bakımından yarar görülmeyen... İki: 31/12/1981 tarihinden önce bilim 
ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan yerler hariç orman sınırları daraltıla
maz. Şimdi, bu iki teknik konuyu yani bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmemeyi ve 
31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetme hâlini 
kim belirleyecek? Orman yüksek mühendisi ve orman kadastrosu belirleyecek, çünkü bu bir teknik 
konudur, bu bir uzmanlık alanıdır ve Anayasa'nın 169'uncu maddesindeki orman sınırlarının daral
tılamaz hükmü ancak bu iki istisna durumun ehil kişiler tarafından belirlenmesi hâlinde aşılabilir. 
Eğer siz arazi kadastrosu heyetlerine orman sınırını belirleme yetkisi verirseniz orman sınırlarının 
daraltılamaz olma hassasiyetini yok saymış olursunuz. 

Kanunlar tabii ki lafzıyla geçerli ama ruhu da önemli. Anayasa Mahkemesi bu hususun orman 
sınırlarının daraltılacağı sonucuna ulaşılacağı kararıyla bu kanunu iptal eder arkadaşlar çünkü, dedi
ğim gibi, orman sınırlarının belirlenmesi bir teknik konudur ve Orman Kanunu'na göre... Bakın, bu 
Orman Kanunu ve Anayasa'nın bu hükmünü değiştirmediğimiz sürece siz orman sınırlarını belirle
meyi bir kanunla orman mühendislerinin veya orman kadastro heyetlerinin dışındaki bir heyete yap
tıramazsınız çünkü 6831 sayılı Orman Kanunu çok net, teknik bir şey söylüyor -hiç birimiz farkında 
değiliz- diyor ki -ben orman yüksek mühendisiyim, bu konulan çok yaşadık, çok bildiğim için söy
lüyorum- "Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte 
orman sayılır." Yani üstünde ağaç olmasına gerek yok, toprağıyla da orman sayılır. Kim tespit ede
cek bunu Sayın Bakanım? Bunu orman yüksek mühendisi tespit eder. Eğer "Bunu arazi kadastrola
rına bir tek orman mühendisi katarak, ilave ederek sağlarız." diyorsanız sağlayamazsınız çünkü 8 
kişilik komisyonda karar oylamayla veriliyor. 1 kişinin muhalefet şerhi oranın orman sınırı olmasını 
engelleyemiyor, mahkemeye gidilmiş olması bir şey ifade etmez. Orman yüksek mühendislerinin 
veya Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Bakanlığının kadastro çalışmalarının bitirilmesi yönün
deki yoğun gayretlerini takdirle ve saygıyla karşılıyorum. Bu noktada orman mühendislerinin ve ka
dastro komisyonlarının çok yoğun gayreti olduğunu biliyorum ama orman kadastrosunun 
bitirilememiş olması, bitirmek için böyle bir düzenleme yapma aceleciliğini getirmemelidir. Kanun
lar Anayasa'ya uygun olmak mecburiyetindedir. Dolayısıyla birtakım işlemler yapacaksınız. 2005 ta
rihinde çıkarttığınız Kanun'la zaten birçok işlemler yaptınız. Bu işlemlerin de birçoğu bu sorgulama 
sonucunda Anayasa'ya aykırı olacağı, orman sınırlarının daraltıldığı sonucu çıkartılacağı için orman 
kadastrosu veya arazi sınırlaması kadastrosu meselesinde bir kaosa da sebep olacaksınız. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Bakanım, yolu şudur bu işin: Kadastro heyetlerinin sa
yısını çoğaltalım, bir an önce bitirelim. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Yüzde 95'ini bitirdik. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Zaten bitirmişsiniz, büyük oranda bitirmişsiniz. Bir an önce 
bitirelim. Şimdi, bir temenniyle olmaz bu iş, bir hassasiyetle olmaz bu iş. Yani kanun Anayasa'ya ay
kırı olmaz, Anayasa'ya aykırılık da hem lafzen hem ruhen sorgulanacaktır. Dolayısıyla bizim öner
gemiz bu 2'nci maddenin kanundan çıkartılmasıdır. Çıkartılmış olması da bir kayıp değil, çünkü 
"Yüzde 95'ini bitirdik." diyorsunuz. Bırakın orman kadastro heyetleri biraz daha fazla çalışsın, bir
kaç tane daha kadastro heyeti kurunuz ve orman kadastrosunu yani ormanların arazilerle sınırını 
hızla belirleyelim, böyle bir kaosa sebep teşkil edilmesin. Burada bir kanun çıkartırken ülkenin, top
lumun ve tarafların faydasına olmak gibi bir zorunluluğu vardır. Dolayısıyla bizim bu önergemiz iyi 
niyetle, tekniğe uygun, bilerek verilmiş bir önergedir; aksi takdirde, Anayasa'ya aykırılık söz ko
nusu olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bu yönde bir müracaat bu kanunun iptali yönüne gidecektir. 
İptal edilmiş olması çok önemli değil, bundan önceki yani 2005 tarihinde çıkartılan Kanun'u da, Ka
nun'un uygulamalarını da sıkıntıya sokacaktır. 

Bu sebeple, bu önergemizin kabulünü tekrar bilgilerinize ve dikkatlerinize sunar, saygılar su
narım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır. 

Önergeyi oylarınıza... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Peki. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yok. 

On dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.44 

• 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 18.55 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43'üncü Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

218 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

2'nci madde üzerinde verilen, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve arkadaşlarının önergesi
nin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. , 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır. 

2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2'nci madde kabul 
edilmiştir. 

3'üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3- 6831 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 

"3402 sayılı Kadastro Kanununa göre kadastrosuna başlanan çalışma alanlarında evvelce ke
sinleşmiş olan orman haritalarının kontrolü sonucunda tespit edilecek hesaplamalardan kaynaklanan 
yüzölçümü hataları 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre oluşan kadastro ekibince düzeltilir. 
Diğer vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan aplikasyon, ölçü ve çizimden kaynaklanan yüzöl
çümü ve fenni hatalar ise, kadastro müdürlüğünce mahalli orman kuruluşuna bildirilir. Bildirim ta
rihinden itibaren onbeş günlük süre içerisinde orman kadastro komisyonu görevlendirilir." 

BAŞKAN - 3'üncü madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Muğla Milletvekili 
Fevzi Topuz. 

Buyurun Sayın Topuz. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ TOPUZ (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı'nın 3'üncü maddesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi belirtmek üzere söz aldım. Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısıyla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmet süreç
lerinin gözden geçirilmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, bürokrasiyi ve kırtasiye iş
lerini artıran gereksiz süreç ve işlemlerinin ayıklanması, hizmetlerin etkili, verimli, süratli, 
vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine uygun şekilde sunulmasını sağlayacak çalışmalann yapılması ve 
alınacak tedbirlerin belirlenmesi amaçlanmakta olduğu iddia edilmektedir. 

Konuyu irdelediğimiz zaman gerçek amacın yazılanlardan daha farklı olduğu görülecektir. İşte 
bu noktada, gerçekte yapılmak istenen nedir, biz bunları araştıracağız, bakacağız. 
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Ülkemizde devlet dairelerinde işlerin bir bölümünün gereksiz bürokratik işlemler ile yürütül
düğü, ayrıca kırtasiye işlerinin fazla olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir ancak bu durum, bürok
rasinin ülke yönetimi için gereksiz olduğu şeklindeki bir yargıya da neden olmamalıdır. Bürokraside 
yapılan işlemlerde bir kademe atlanması -bugüne kadar birçok örnekten de görüleceği üzere tüm 
bunlar- daha sonra yolsuzluk, çıkar ilişkisi biçiminde halka yansımaktadır. Kırtasiye işlerini kaldırma 
işlemi de bütünlüklü olarak ele alınmalı, süreç ve planlama çalışmalarıyla birlikte yapılmalıydı. 

Yasa tasarısında görüleceği üzere, kırtasiye işlerini azaltma amacı taşıdığı belirtilen bir gerek
çeyle "sözleşmeli personel çalıştırılması" maddesinin eklenmesi ve kurum, kuruluş çalışanlarının 
güvencesiz olarak çalıştırılmasının önü açılmak istenmektedir. Bu durum, sosyal devlet anlayışı ye
rine şirket anlayışlı bir politikanın sadece küçük bir göstergesi olarak göze çarpmaktadır. 

Bu arada, dikkat çeken bir diğer nokta ise, son altı yılda 6 kez Orman Kanunu'nda değişikliğe 
gidilmesi gibi bir durumun söz konusu olmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, kentlerin planlanması ve yönetilmesini akılcı bir biçimde yönlendire
bilmek için ülke düzeyinde coğrafi bilgi sisteminin, kent bazında ise kent bilgi sisteminin bir an önce 
kurulmasına ihtiyaç vardır. 

Ülkemizde kadastro çalışmaları kentlerde yüzde 97, köylerde ise yüzde 86 oranında gerçekleşti
rilmiştir. Ancak bilim ve teknolojideki hızlı gelişim ve bilişim teknolojilerinin yeni alanlan değerlen
dirildiğinde, çok amaçlı çağdaş kadastro, yaşanan kadastro, mekânsal bilgi sistemlerinin kurulması 
ve işletilmesi hususlannda kadastro ana unsur olarak kendini göstermektedir. Bu çerçevede günümüze 
dek yapılan kadastro çalışmalarında durum tespitinin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda ka
dastronun sayısallaştınlması, güncelleştirilmesi ve gerektiğinde yenilenmesi çalışmalarının yapılması 
gerekmektedir. Bu iş yükünün kadastro çalışmalarının üçte 2'sini kapsadığı da bilinmektedir. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün bu yönde başlatılan çalışmalan ivedilikle hayata geçirilmelidir. 

Toplum hayatını sosyal ve ekonomik anlamda doğrudan etkileyen taşınmaz mal envanterinin 
yönetiminde karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi ve ülke kaynaklarının yerinde kullanılmasının 
temini için temel altlık niteliğindeki mülkiyet bilgilerinin önemi giderek artmaktadır. Bu bilgileri 
hızlı ve doğru üretmesi, güncelliğini sağlaması gereken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne önemli 
görevler düşmektedir. 

2009 yılına gelindiğinde diğer bazı Avrupa ülkelerinin ikinci, hatta üçüncü kez kadastro çalış
ması yapmalarına karşın, ülkemizin hâlen ilk tesis kadastrosu tamamlanmamıştır. Ülkemizin kadas
tro çalışmalarının bir an önce bitirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca farklı kurum ve kuruluşlar tarafından farklı kalite ve standartlardaki bu verilerin ne şe
kilde etkin kullanılacağı da ayrı bir sorudur. Orman alanlan ve 2/B alanlarına bakıldığında, bugüne 
dek Orman Bakanlığının izlediği hatalı politikalar ile 1937'den günümüze kadar yetmiş bir yıldır 
orman alanlarımızın ancak beşte 1 'inin kadastrosu yapılarak tapuya tescili yapılmıştır. Çok açıktır ki 
orman kadastrosu, mera kadastrosu, afet kadastrosu gibi farklı bakanlıklarca kadastro yapılması an
lamlı değildir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bu işin ana yetkilisi ve sorumlusu olduğuna göre bu 
hizmetler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce tek elden yürütülmelidir. 

Değerli milletvekilleri, 6831 sayılı Orman Kanunu'nda orman kadastrosunun yapılması yetkisi 
sadece orman kadastro komisyonlarına verilmiştir. Bu komisyonlarda Kadastro Yasası ve diğer yasa 
ve yönetmeliklerde belirtilen konunun uzmanı ve müellifi olan harita ve kadastro mühendislerinin de 
bulunmaması birçok sorunu da birlikte getirecektir. 
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Coğrafi bilgi sisteminin ana unsuru olan mülkiyet, mülkiyet verileri, konumu ve diğer bilgiler 
ile sorgulama işlemlerinde kadastro çalışmalarının sürekliliği, güncel olması ve diğer birçok unsuru 
içine alır. Yani parselin konumu, üzerindeki işlemleri, imardaki durumu, değeri, verimliliği ve kul
lanım hakları gibi konuları içerdiği için kadastro çalışmaları zaten dinamik bir yapı içermekte oldu
ğundan bina, yol, tünel, baraj yapımı için coğrafi bilgi sistemlerine uzun süreli ihtiyaç vardır. 

Yasa tasarısında göze çarpan diğer önemli bir konu ise, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 10'uncu 
maddesinde var olan orman kadastro komisyonu çalışmalarının Orman Genel Müdürlüğü kontrol iş
lemlerinden sonra valiliklerce yerine getirilen onama yetkisinin kaldırılmasıdır. Hazine adına tescil 
işlemleri yapılacak orman alanlarının dışına çıkarılan alanlarda yani 2/B alanlarında valilik onayının 
kalkması anlamlıdır. Bu alanların özel mülkiyeti söz konusu olmadığına göre valilik makamı neden 
dışarıda tutulmaktadır? 

Değerli milletvekilleri, istatistiklere bakıldığı zaman 2000 yılından sonra yabancıların taşınmaz 
edinimindeki yıllık satış miktarı 4 bini bulmaktadır. 2007 yılı sonu itibarıyla 71 bin civarında ya
bancı kişiye 60 bin adet arsa, arazi, bağımsız bölüm olmak üzere toplam 36 milyon metrekare taşın
maz satıldığını görmekteyiz. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre 2003 yılı ile 2007 yıllarını kapsayan 
beş yıllık dönemde yabancıların Türkiye'de aldıkları gayrimenkullerin değeri toplam 10 milyar do
lara ulaşmıştır. 

Bu taşınmaz ediniminde ilk sıraya giren beş ülke Almanya, İngiltere, Yunanistan, İrlanda ve Da
nimarka; en çok taşınmaz mal edinilen beş ilimiz ise Antalya, Muğla, İstanbul, Aydın ve Bursa'dır. 

Türkiye'de taşınmaz edinen yabancı uyrukluların sayılarına göre dağılımında ilk beş sırada yer 
alan ülkelere bakıldığında, karşılıklılık ilkesinin fiilen uygulanmadığı görülmektedir. Yabancı uy
rukluların taşınmaz ediniminde ilk sırada olan Yunanistan, kendi ülkesinde adalarda ve sınıra yakın 
topraklarda mülk ve toprak satışını yasaklamıştır. Avusturya'da da mülk ve toprak satışı sadece AB 
üyesi ülke vatandaşlarına yapılabilmektedir. İngiltere'de ise taşınmaz mülkiyeti kraliyete ait olup, 
taşınmazın sadece kullanım hakkı verilmektedir. 

Türkiye'de Ticaret Kanunu'na göre kurulan yabancı sermayeli şirketler ile yabancı şirketlerin 
edindikleri taşınmaz sayısı hakkında bilgi almak, tapu kayıtlarında yalnızca şirket adının yazılı ol
ması nedeniyle mümkün olmamaktadır. Yabancı yatırımcıların, Türk Ticaret Yasası'na göre satın al
dıkları Türk şirketi el değiştirse de, malik oldukları taşınmazların tapu kayıtlarında herhangi bir 
belirtme yapılması da söz konusu değildir. 

Değerli milletvekilleri, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde Türkiye'de kurulan 
şirket sayısı 18.308 olup, bu şirketlerden 3 bine yakını, gayrimenkul alım satımı üzerine kurulmuştur. 

Osmanlı Devleti'nde borçlara karşılık gösterilen ülke topraklarının yabancılara satışının, Os
manlı Devleti'nin parçalanmasının ve Anadolu'nun sömürgeleşmesinin nedenlerinden biri olduğu 
unutulmamalıdır. 

Yabancılara toprak satışı ile ilgili düzenlemeler, Dünya Bankası borç antlaşmaları, IMF niyet 
mektupları ve Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı belgelerinde borç karşılığı gösterilen ön koşullar ola
rak önümüze çıkmaktadır. Yabancılara toprak satışı salt mülkiyet sorunu değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 
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Buyurunuz. 
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FEVZİ TOPUZ (Devamla) - Teşekkürler Başkanım. 

Bu kanun, Yabancı Yatırımlar Kanunu, Turizm Teşvik Kanunu, Özelleştirme Kanunu, Petrol 
Kanunu, Maden Kanunu ve orman, hazine ve 2/B arazilerindeki düzenlemelerle birlikte değerlendi
rilmelidir. 

Toprağın satılmasının siyasi ve kültürel bağımsızlığın da elden çıkarılması anlamına geldiği 
gözden kaçırılmamalıdır. Sınırlı olan doğal kaynaklarımız ve toplumsal bir değer olan topraklarımız 
ticari bir meta olarak görülemez. Toprak yönetiminde uzun dönemli, bütüncül politikalar zaman kay
bedilmeden oluşturulmalıdır. Karşılıklılık ilkesinin hem hukuken hem de fiilen uygulanabilirliği sağ
lanmalıdır. 

Mevcut yasada ve yasa tasarısında, yabancı tüzel kişilere toprak satışında herhangi bir sınırlama 
yoktur. Ülkemiz topraklarında korunması gerekli hassas alanlara, kamu yaran ve ülke güvenliği ba
kımından stratejik yerlere ait haritalar yapılmadan, arazi yönetiminin planları oluşturulmadan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, sözünüzü bitiriniz. 

Buyurunuz. 

FEVZİ TOPUZ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

...taşınmaz bilgi sistemi kurulmadan, bu bölgeler ile ilgili tespitler yapılmadan satışın yapıl
masındaki telaş nedir anlaşılmamaktadır. 

Hazırlanan bu kanun tasansı üzerinde daha titiz çalışılmış ve ülkemiz çıkarlan doğrultusunda ha
zırlanmış olsa daha iyi olurdu. Ülkemizde her yıl dört beş kez Tapu Kanunu üzerinde değişiklik ta
sarısı getirilmesi iyi değildir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu yasaya Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak hayır diyoruz, ret 
oyu vereceğiz. 

Teşekkürler, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Topuz. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Karaman Milletvekili Hasan Çalış. 

Buyurunuz Sayın Çalış. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; gö
rüşmekte olduğumuz tasarının 3'üncü maddesiyle ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
söz aldım. Yüce heyetinize saygı ve selamlarımı arz ediyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, bu madde ile orman sınırlarının sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi amaç
lanmıştır. Gerçekten orman sınırlanmn tespiti ve bu tespitle ilgili anlaşmazlıkların giderilmesi hem 
mevcut ormanlarımızın korunması yönünden hem de bu ormanlarımızla iç içe yaşayan, güzel vatan 
topraklarını biraz daha güzel yerler hâline getiren orman köylülerimizin orman sınırlarından kay
naklanan, kadastro problemlerinden kaynaklanan, tapulamayla ilgili problemlerinden kaynaklanan sı
kıntılarını çözmek gerekiyor. 

Gerçekten bugün itibarıyla köylerimizin sıkıntısı büyüktür ama orman köylerimizin sıkıntısı 
gerçekten çok daha büyüktür. Buralarda ekilecek arazi son derece kısıtlıdır ve benim pek çoğunu bil
diğim, Türkiye genelinde pek çoğumuzun seçim bölgesinde benzer problemleri olan köylerimizde 
bazen öyle vatandaşlarımız var ki otuz yıldır, kırk yıldır, elli yıldır kullandığı evine el koyulmuş yani 
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evi hazineye devredilmiş. Gene kırk yıldır, elli yıldır, hatta yüz yıldır kullanılan bahçeleri kadastro 
sonucunda mahkeme kararıyla hazineye devredilmiş durumdadır. Yine bu köylülerimizin bayramda 
ihtiyacını giderdiği, oğlunu, kızını okula göndereceği zaman, oğlunu askere göndereceği zaman cep 
harçlığını hazırlamak için sattığı, ailenin sağlık problemlerini, başka problemlerini gidermek için 
kara gününde kullandığı keçilerini de maalesef hain ilan ettik, satmak zorunda bıraktık. Bu köylüle
rimize ihtiyaçtan kaynaklanan, orman köylüsü olmaktan kaynaklanan ihtiyaç odunu veriliyor, ihti
yaç kerestesi veriliyor. Bu kereste köyün hemen yakınındaki ormandan verilmek yerine önce 100 
kilometre ileriye taşınıyor, sonra oradaki depolardan tahsis yapılıyor 100 kilometre geriye, köylüle
rimizin tekrar bir nakliye masrafıyla karşı karşıya kalması söz konusu oluyor. 

Kıymetli arkadaşlar, bu şartlardaki köylüye ne kalıyor? Ya köyden göçecek ya da köyde çoluk 
çocuğu bırakacak, kendisi uzak şehirlere gidecek, çalışacak, kazandığıyla gelip o güzelim orman 
köylerimizde hayata tutunmaya çalışacak. Pekâlâ başka ne olacak? Çok sıkışırsa, işte o zaman her 
ağacın başına bir tane orman görevlisi diksek ormanımızı koruyamayacağımız durumlarla karşı kar
şıya kalacağız. 

O zaman, ne yapmak lazım? Yapacağımız işlem, alacağımız karar açık değerli arkadaşlar. Köy
lümüzü doğduğu yerde doyuracak, o yurt köşelerini daha güzel, daha şenlikli bir hâlde tutabilecek 
tedbirler almamız lazım. Orada bu insanlarımızın geçimini kolaylıkla sağlamasının yollarını bulma
mız lazım. Ne yapılabilir? Özellikle bu muvazaaların, bu problemlerin asgariye indirilebilmesi için 
kadastro ve tapulama çalışmalarının bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Bir diğer yapılacak işlem de 
verimli orman arazilerinin, fundalık, çalılık, orman vasfını kaybetmiş tarıma elverişli arazilerin ve ta
rıma elverişsiz arazilerin mutlaka envanteri güncelleştirilerek çıkarılmalıdır. Ayrıca, orman, yayla, 
mera alanlarının problemleri ayrı ayrı ele alınmalıdır. Ferman tapularından ve zilyetten kaynaklanan 
problemler mümkün olduğunca buralarda yaşayan köylülerimizin lehine sonuçlandırılmalıdır. Büyük 
şehirlerimizin mücavir alanları veya gelişme alanları içerisinde olan problemlerle kırsal kesimde ya
şayan orman köylülerimizin problemleri ayrılmalı, ayrıca turizm bölgesi ilan edilmiş rantı yüksek 
alanlardaki problemler de ayrılmalı, rant getirici yerlerin problemleri ile kırsal kesimin problemleri 
ayrılarak ayrı problemler olarak ele alınmalı ve ayrı çözülmelidir değerli arkadaşlar. Eğer bunu ayır
mazsak önümüze yeni yeni problemler çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bir diğer husus da şu: Ben köylülerimize de sordum "Sizin otuz yıldır, kırk 
yıldır, elli yıldır kullandığınız araziye devletin desteğiyle çam fıstığı dikseniz, zeytin dikseniz, orman 
vasfına, orman dokusuna uygun, ekonomik anlamı olan herhangi bir ağaç dikseniz bunu korumayla 
ilgili bir problem olur mu?" Her gittiğim yerde aldığım cevap şudur: "Bir tek dalını, bir tek yapra
ğını kimseye kopartmayız." diyorlar. 

Bir başka husus değerli arkadaşlar, özellikle tarıma elverişsiz ama köylüyle devlet arasında mu
vazaalı hâle gelmiş, orman vasfını kaybetmiş alanlar vardır. Buraların, buralarda yaşayan insanların 
kullanabileceği şekilde bir çözüme kavuşturulması lazım. Nasıl bir çözüm olabilir değerli arkadaş
lar? Öncelikle, mülkiyeti devlette kalmak kaydıyla, özel orman alanı olarak tahsis edilip yine kulla
nıcılar tarafından kullanılması sağlanabilir. Hatta, daha ileri bir önerimiz var değerli arkadaşlar: 
Ormanlık alanlarımızı, ormanlık alanlarda yaşayan köylülerimize, buraların korunması ve bakımının 
yapılacağı şahıslara, köylülere tahsis edilmek kaydıyla buradan devletin elde edeceği gelirlerden bu 
köylülere pay verilmesi, tarıma elverişli veya tarıma elverişli olmayan arazilerin ötesinde, diğer or
manlık alanlarımızın korunması yönünden de çok önemli bir açılım olacaktır. 
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Kıymetli arkadaşlar, diyeceksiniz ki önerilerin bazısı yasalara aykırı düşer. Ee, biz burada ne 
için duruyoruz? Bizim görevimiz nedir? Yasaları düzenlemek, problemleri çözmek değil mi? Bu 
problemleri de çözmemiz gerekiyor. 

Nitekim, değerli arkadaşlarım, öyle yerler vardır ki gerçekten ormandır ama çalı vasfındadır, 
ekonomik anlamı yüksek olan bir orman özelliği yoktur. Buralarda çam, sedir, zeytin veya ekonomik 
anlamı olan çam fıstığı gibi orman dokusuna uygun bitki örtüleri teşvik edilerek ve buraların -mül
kiyeti devlette kalmasına rağmen- gelirlerinden de kullanıcılara pay çıkarırsak değerli arkadaşlar, or
manlarımızı korumak için önemli bir açılım sağlamış oluruz. 

Bir diğer husus değerli arkadaşlar, eğitim, eğitim, eğitim. Orman köylüsünün, insanlarımızın 
ormanı seveceği, ormanı koruyacağı ve bu güzel toprak parçalarına sahip olacağı bir altyapı oluş
turmamız gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

Buyurunuz. 

HASAN ÇALIŞ (Devamla) - Bu konuları ilgili bakanlarımıza zaman zaman soru önergesi ya
pıyoruz. Önergelerimize verdikleri cevapta görüyoruz ki kâğıt üzerinde gerçekten orman köylüleri
miz için çok önemli teşvikler var, ama maalesef problemlerin büyüklüğü karşısında uygulanan 
projelerin de küçüklüğünü yan yana koyduğumuz zaman gerçekten "Yırtık büyük, yama küçük." ta
birinin tam karşılığı olan bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlar, aramızda mesleği ormancılık olan değerli arkadaşlanm var. Aslında bu
günkü yasalarda yeni açılımlar yapmak, sizlere, bizlere yol göstermek ve köylülerin problemlerini 
çözmek anlamında onların katkısına hem Türkiye'nin hem bu yüce Meclisin ihtiyacı var diyorum. 

Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çalış. 

3'üncü madde üzerinde şahsı adına Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya. 

Buyurunuz Sayın Çetinkaya. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

ABDULLAH ÇETİNKAYA (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 3'üncü maddesiyle ilgili söz almış 
bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kadastro, gayrimenkullerin geometrik, hukuki durumları ve niteliklerini belirlemeye yönelik 
kamusal nitelikli bir işlemdir. Kadastro uygulamalarıyla taşınmazın yeryüzündeki yeri, biçimi ve po
zisyonu saptanmaktadır. Hukuksal yönden bakıldığında ise kadastro uygulamalarıyla taşınmazın 
cinsi, malikleri ve taşınmaz üzerindeki her türlü şahsi, ayni haklar belirlenmektedir. Kadastro çalış
malarında amaç, taşınmaz mallann sınırlarını belirlemek, hukuki durumları saptamak ve bu surette 
tapu sicil sistemini kurmaktır. 

Değerli milletvekilleri, bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren tapu elimizdeki en sağ
lam belgelerden biridir. Ancak bu belgeyi elimize almamız kadastro işlemlerinin tamamlanmış olma
sına bağlıdır. Zamanında yapılamayan kadastro çalışmalan tapu sorunuyla birlikte birçok sorunu da 
beraberinde getirmektedir. Sırf bu yüzden birçok anlaşmazlıklar yaşanmakta, sınırlar çizilememekte, ne
resinin kime ait olduğu bilinmediğinden birçok arazi ekilip biçilememektedir. Bu yüzden kadastro ça-
lışmalannın bir an önce tamamlanması hem asayiş hem de ekonomik anlamda önem taşımaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasarının 3 'üncü maddesi 6831 sayılı Kanun'un 
9'uncu maddesinde yapılan değişikliğe ilişkindir. Yapılan değişiklikle kadastro çalışmalarının aksa
tılmadan ve daha hızlı tamamlanması amaçlanmaktadır. Yine bu değişiklikle farklı kurumlar tara
fından yapılan farklı uygulamalar ve mükerrer çalışmalar nedeniyle ortaya çıkan maddi kayıpların ve 
emek israfının önüne geçilmesi de amaçlanmıştır. 

3402 sayılı Kanun'a göre kadastrosuna başlanan çalışma alanlarında evvelce kesinleşmiş olan 
orman haritalarının kontrolü sonucunda tespit edilecek hesaplamalardan kaynaklanan yüz ölçümü 
hatalarının 3402 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesine göre oluşan kadastro ekibince düzeltilmesi ön
görülmektedir. Ayrıca vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan diğer aplikasyon, ölçü ve çizimden 
kaynaklanan yüz ölçümü ve fennî hataların en kısa sürede giderilmesinin sağlanması amacıyla bu ha
taların kadastro müdürlüğünce mahallî orman kuruluşlarına bildirilmesi ve bildirim tarihinden itiba
ren on beş günlük süre içinde görevlendirilen orman kadastro komisyonunca düzeltilmesi 
öngörülmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, 3'üncü maddeyle ilgili olumlu 
oylarınızı bekler, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (AK PARTÎ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çetinkaya. 

Şahsı adına, Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin. 

Buyurunuz Sayın Yetkin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

ABDURRAHMAN MÜFİT YETKİN (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı'nın 3'üncü maddesi üze
rinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Kentlere göç sebebiyle kentsel alanların genişlemesi sonucu ortaya çıkan zorunlu imar hizmet
leri ile tarımsal alanlardaki arazi düzenleme, sulama, yol, zorunlu altyapı, kadastro ve harita hiz
metleri ile tapu işlemlerine yönelik talep ve gereksinim artmıştır. Ancak, kadastro çalışmaları 
sırasında özellikle çalışma alanında bulunan ormanların kadastrosuna ilişkin karşılaşılan sorunların 
çözümlenmesi ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerinin Kadastro Kanunu'nda yapılan değişik
likler ile uyumlu hâle getirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle, tapu ve kadastro hizmetlerinde etkinliğin sağlanması, ülkemiz kadastrosunun en 
kısa sürede bitirilebilmesi ve orman kadastrosuna ilişkin karşılaşılan aksaklıkların giderilerek uyu
mun sağlanması amacıyla bazı değişiklikler yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur. 

3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılmakta olan kadastro çalışmalarının değişik kurum
larca birbirinden farklı yapılan uygulamalar ile mükener çalışmalara sebebiyet veren, gereksiz maddi 
külfetler getiren bu çalışmaların önüne geçilerek, yapılacak kadastro çalışmalarının süratle tamam
lanması amaçlanmıştır. 

Buna göre, 3402 sayılı Kanun'a göre kadastrosuna başlanan çalışma alanlarında evvelce kesin
leşmiş olan orman haritalarının kontrolü sonucunda tespit edilecek hesaplamalardan kaynaklanan 
yüz ölçümü hatalarının 3402 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesine göre oluşan kadastro ekibince dü
zeltilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan diğer aplikasyon, ölçü 
ve çizimden kaynaklanan yüz ölçümü ve fennî hataların kısa sürede giderilebilmesinin sağlanması 
ve bu hataların kadastro müdürlüğünce mahallî orman kumlusuna bildirilmesi ve bildirim tarihinden 
on beş günlük süre içerisinde görevlendirilen orman kadastro komisyonunca düzeltilmesi ve kısa sü
rede bitirilmesi öngörülmüştür. 
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Görüşülmekte olan kanunun ülkemize hayırlı olmasını diler, yüce Meclisi tekrar saygıyla se
lamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yetkin. 

Sayın milletvekilleri, şimdi soru-cevap işlemine geçiyoruz. 

Buyurunuz Sayın Öztürk. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, Orman Kanunu'nun 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasında orman tahdidi veya ka
dastrosu yapılıp ilan edilerek kesinleşmiş yerlerde vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, 
ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüz ölçümü ve fennî hatalar tespit edildiğinde bu ha
taların Orman Genel Müdürlüğünün bilgisi ve denetimi altında orman kadastro komisyonlarınca dü
zeltileceği öngörülmüştür. 

Tasarının 3 'üncü maddesiyle eklenen hüküm, daha önce kesinleşen, orman haritalarında tespit 
edilen ve hesaplamalardan kaynaklanan yüz ölçümü hatalarının 3402 sayılı Kanun'da öngörülen ka
dastro ekibince düzeltileceğini hükme bağlamaktadır. Yetki çatışmasına yol açılmaması için hesap
lamalardan kaynaklanan yüz ölçümü hatalarının kapsamına ne tür hataların dâhil olacağı konusuna 
örnek vererek açıklık getirebilir misiniz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Öztürk. 

Sayın Cengiz. 

MUSTAFA KEMAL CENGİZ (Çanakkale) - Sayın Bakanım, özellikle son günlerde tapulardaki 
memur arkadaşların ve müdür arkadaşların bir sıkıntısı var, bunu da iletmemi istediler. 

Genel idare hizmetleri sınıfında tapu sicil ve kadastro müdürlerinin ek ödeme tazminattan yüzde 
53 oranında artırılırken, teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendis olarak görev yapanların ek 
ödeme tazminatları yüzde 100'e çıkarılmıştır. Yeni düzenlemeyle, çalışanlar arasında var olan uçu
rum daha da artmış, şube müdürlerinin durumu maiyetindeki mühendisten daha kötü hâle gelmiştir. 
Bu konuda, mevcut kadrolara, müdür kadroları ve aynı görevi yapan fakat idari noktada farklılık arz 
eden bu kadroların... Arkadaşlarımız haksızlığa uğradıklarını, bunun sizlerden de düzeltilmesini 
talep ediyorlar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Cengiz. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlar; özellikle 3'üncü maddeyle getirilmek istenen hataların düzeltilmesinde orman sını-
rıyla ilgili bir oynama söz konusu değil. Burada sadece teknik hataların giderilmesi söz konusu. 
Dolayısıyla orman sınırının daraltılması söz konusu değil. Bu tür alanlar tapuya tescili henüz yapıl
mamış olduğundan orman alanlannda artış ya da azalış söz konusu olmayacaktır. Örnek: Eski yıllarda 
klasik yöntemle hesaplanan alan olarak örneği verebiliriz. Yeni sistemde bilgisayarla hesaplar yapı
labiliyor. Yine, aradaki fark bu. 

Değerli arkadaşımız Sayın Cengiz'in söylemiş olduğu konu doğrudur, biz aynı görüşe katılıyo
ruz, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Burada mevcut yasa içerisinde bir önergemiz var, Ma
liye Bakanlığıyla konuştuk, yalnızca bu çalışmalara münhasır olarak bir iyileştirme getirebiliyoruz, 
ama diğer konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekten, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-
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müzde çalışan arkadaşlarımız, yaz kış, gece gündüz her türlü zor şartlarda çalışmaktadırlar, çok 
önemli miktarda meblağları hazinemize katkı olarak vermektedirler. Genel bütçeden aldığımızın 
3-4 katını oraya döner sermayeden katmaktayız, bunun bilincindeyiz. Bu konuda çalışmalar devam 
ediyor. Yapılan iyileştirmelerin yetersiz olduğunu biz de kabul ediyoruz. 

Zamanım varsa, daha evvel sorulmuş olan sorulara da müsaadenizle cevap vermek istiyorum. 
Özellikle Anayasa'mızın 169'uncu maddesinde orman kadastrosunun orman kadastro komisyonla
rınca yapılacağına dair bir hüküm yok. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 1987'deki hâlinde "orman 
alanlarının kadastrosunun kadastro çalışmalarına başlandıktan iki ay içerisinde orman kadastro ko
misyonlarınca belirlenmemesi hâlinde kadastro ekiplerince resen belirleneceği" hükmü vardı. Ay
rıca bu Orman İdaresinin yargıda bir itiraz hakkı mevcuttu. 

Sayın Fevzi Topuz Beyefendi'nin özellikle eleştirilerine cevap vermek istiyorum. Ülkemizde 
son üç dört yılda kadastro çalışmaları altı yüz sorunlu birim hariç yüzde 99 oranında tamamlandı 
ancak kadastro, yaşayan, dinamik bir hizmet. Şimdi, eski yıllarda yapılan kadastroların yenilenmesi, 
sayısal hâle getirilip güncellenmesi, bilgi sistemine aktarılması gerekmekte. 

Bir de yabancılara toprak satışı son beş yılda arttı... Doğrudur, yabancılara toprak satışında Hü
kümetimiz döneminde yapılan yasal değişikliklerle kısıtlamalar eskiye göre artırıldı. Bunu belirtmek 
istiyomm. Yani kısıtlamaları artırdık. Yalnızca imar alanlarında konut ve iş yeri olan yerlerde satış 
var. 30 hektar 2,5 hektara düşürüldü, fiilî ve hukuki karşılıklılık getirildi, yabancı sermayeli şirket
ler için illerde komisyonlar kuruldu. Bütün bunlara rağmen, yapılan satışlardaki artış Türkiye'nin 
ekonomik ve sosyal yapısındaki iyileşmeler nedeniyle konut amaçlı olarak tercih edilmesindendir 
ve karşılıklılık, yani mütekabiliyet vardır. 

Yunanlılara karşılıklılık uygulanması konusuna gelince: Bizim ülkemizde Yunan uyruklu va
tandaşlar sahil bölgelerinde ve yasaklanan yerlerde gayrimenkul edinememektedir. Yunanlıların ül
kemizde çok taşınmazı varmış gibi görünüyorsa da bunun yaklaşık 10 bin adedi Türk uyruklu Yunanlı 
arkadaşlarımıza, kardeşlerimize aittir. 

Ben bunu bilgilerinize sunmak istiyomm ve teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özak. 

Som-cevap işlemi sona ermiştir. 

Şimdi, madde üzerindeki önergelere geçiyoruz. 

Madde üzerinde üç önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutup aykırılık sırasına 
göre de işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Görüşülmekte olan 218 Sıra Sayılı Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının 3. maddesi ile değiştirilen 6831 Sayılı Orman Kanununun 9. maddesinin 
7. fıkrasında yer alan 'yüzölçümü hataları' ibaresinden sonra gelmek üzere 'orman miktarının azal-
tılmaması kaydı ile' ibaresinin eklenmesini saygı ile arz ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Konya 

K. Erdal Sipahi 

Faruk Bal 

Kürşat Atılgan 

Hasan Çalış 

Karaman 

Prof. Dr. Alim Işık 

Kütahya 

Ali Torlak 

İzmir Adana İstanbul 
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TBMM Başkanlığı'na 

Görüşülmekte olan 218 sıra sayılı "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısf'nın 3. maddesi ile 6831 sayılı Kanunun 9. maddesinin yedinci fıkrasının birinci 
cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen 2. ve 3. cümlelerin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Harun Öztürk Hüseyin Pazarcı Emrehan Halıcı 

İzmir Balıkesir Ankara 

Recai Birgün Hüseyin Mert A. Jale Ağırbaş 

İzmir İstanbul İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 218 Sıra Sayılı yasa tasarısının 3. maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını 
arz ederim. 

Kamer Genç 

Tunceli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Genç, buyurunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

218 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın 3'üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasıyla ilgili olarak 
verdiğim bir önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, idare bir bütündür. İdarenin tesis ettiği işlemlerde eğer bir hata varsa 
-Türkiye'de yargı sistemi vardır- idarenin işlemlerine karşı yargıya gidersiniz ve düzeltirsiniz bun
lan. İdarenin kesinleşmiş işleminin tekrar idare tarafından düzeltilmesi idare hukuku ilkelerine aykırıdır. 

Ayrıca, AKP'nin iktidara gelmesi dolayısıyla da idarede çok büyük objektiflik ilkesi kalktı ve bu 
AKP'nin oluşturduğu idarede maalesef, bırakın idareyi yargı dahi bağımsız hareket etmemektedir. 

Şimdi, ben, Tunceli'ye gittim, Çemişgezek'e gittim. Bakın şurada bir resim var, burada Çemiş-
gezek'in belediye başkanı var. Bazı kişileri topluyor getiriyor AKP Genel Merkezine, diyor ki, işte 
beni tekrar herkes aday seçiyor. Bu gelen kişilerin içinde de Çemişgezek İlçe Millî Eğitim Müdürü 
var. Bakın, şu resim, bunu göstereyim size. Çemişgezek Millî Eğitim Müdürü geliyor, Çemişgezek 
Belediye Başkanıyla beraber ve bir heyetle beraber, bu kişinin tekrar Çemişgezek'te aday gösteril
mesi için. 

Bakın, Urfa Valisi, eğilim yoklaması yapılıyor ve eğilim yoklamasının yapıldığı yerde, gidiyor, 
AKP'nin eğilim yoklamasını kontrol ediyor. Yani siz bürokrasiyi... 

CELAL ERBAY (Düzce) - Önergeyle ne alakası var? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bunların resimleri tespit edilmiş, bunlar İnternet'te ya
yınlandı, şimdi inkarcılıkla bir yere varamazsınız. Yani sizin zamanınızda "devlet" kavramına karşı 
duyulması gereken, bürokrasiye karşı duyulması gereken saygıyı yok etmek için her türlü hileye baş-
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vuruyorsunuz. Ya, böyle bir şey olur mu? Yani devletin bir kamu görevlisi gidecek sizin genel mer
kezinize, bir belediye başkanının aday gösterilmesi için propaganda yapacak. Bu olmaz yani. Sonra, 

^bir^vali gidecek eğilim yoklamanızı şey edecek. Tek bunlar yalnız değil ki, Türkiye'de birçok böyle 
şey yapıyorsunuz beyler. Devletin kişiliğine saygı gösterilecek davranışlardan, o saygıyı azaltacak 
davranışlardan çekinmek lazım. Ha, devlete saygınız varsa; yoksa, zaten diyorsunuz ki, herkes bizim 
kölemiz. Böyle bir şey olmaz ki! Onun için, yani bu AKP zamanında ve başka zamanlarda maalesef 
siyasi iktidarlar -ama siz bunun bir numarasısınız- bürokratları kendi emrinde çalıştırmak için her 
türlü melanetlere başvuruyorlar maalesef. 

Biraz önce Sayın Bakan dedi ki: "Efendim, orman sınırıyla oynama yok, yok edilmesi düşü
nülmüyor." Sayın Bakan, biz nasıl güvenelim size? Yarına bir milletvekiliniz talimat verecek, "Şu
rada bu oynamayı yapacaksın, bu orman sahasını getireceksin bize vereceksin." diyeceksiniz. Şimdi, 
burada uygulamalarınız ortada. Yani ben bunun için daha çok misaller verebilirim. Onun için, lütfen, 
eğer burada bir hata yapılmışsa bunu yargı düzeltsin efendim. Niye yani, getirsin yine, idarenin em
rinde yeniden bir, idari yönüyle yapılan hatayı düzeltelim? Türkiye bir hukuk sistemiyse, idari iş
lemlerde hukuka aykırılık varsa, bu hukuka aykırılık fiilinde yine yargı yoluna başvurulabilir ve yargı 
bunu düzeltebilir. Onun için, buraya getirilen bu maddeyle, bence, yapılacak düzeltmeler, yapılacak 
işlemler, yapılacak işlemler sonucunda doğacak sonuç kamu yararına aykırı olacak, kamunun men
faatini korumayacak ve dolayısıyla burada bağımsız yargı, eğer bir hata yapılmışsa, orman sınırında 
bir hata varsa veya orman sınırı dışına çıkarılması gereken bir alan orman içinde kalmışsa veya orman 
sınırına alınması gerekiyorsa buna yine yargı karar versin. Yani niye ille hep getiriyorsunuz bürok
rasiye bu yetkiyi veriyorsunuz? Çünkü bürokrasi bağımsız değil, bürokrasi bağımsız hareket etmi
yor. Kamu yararını gözetecek davranışlar içinde olduğu zaman maalesef o bürokratlar o görevlerinde 
bir güvence olmadığı için her zaman için kendi görevlerinde muhakkak mağdur ediliyorlar ve Tür
kiye'de maalesef siyasi iktidarlar kendilerine güvenmedikleri için ve bu güvenmeme sonucunda âdeta 
devletin kamu görevlisini bazı siyasi iktidarlar bir hizmetçi olarak kullanmaya çalışıyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bizim istediğimiz, devlette kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır; kuv
vetler ayrılığı ilkesi gereği, idari işlemlerde bir hata varsa, bu idari işlemlerde yapılan hatanın da yine 
bağımsız yargı kararıyla düzeltilmesidir. 

Benim, önergemde sağlamak istediğim amaç budur. Maalesef, mala, mülke, paraya dayanan ko
nularda siyasi iktidarlar açgözlüdür. Bu siyasi iktidarların aç gözünü doyurmak mümkün değil. Ya, 
doymuyorlar kardeşim, doymuyorlar, bir türlü doymuyorlar! Yani katrilyonlar da kazansalar doy
muyorlar. Onun için, bunun önünü kesmek lazım, burada hukuki bir istikrar getirmek lazım, hukuki 
bir güvence getirmek lazım. Yani işte, maalesef bizde bunlar var işte, sizin uygulamalarınız ortada, 
bürokratların getirdiği uygulamalar ortada. Bu itibarla, ben bu maddenin çıkarılmasını istiyomm. 
Hata varsa yargı bunu halletsin. 

Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 
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TBMM Başkanlığı'na 

Görüşülmekte olan 218 sıra sayılı "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı"nın 3. maddesi ile 6831 sayılı Kanunun 9. maddesinin yedinci fıkrasının birinci 
cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen 2. ve 3. cümlelerin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Harun Öztürk (İzmir) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Kim konuşacak? 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Ben konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - İzmir Milletvekili Sayın Harun Öztürk, buyurun. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı'nın çerçeve 3'üncü maddesiyle ilgili vermiş olduğumuz bir önerge nede
niyle söz aldım. Şahsım ve Demokratik Sol Parti adına yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkan ve üyelerine, alt komis
yonda tasarıya ilave edilen, Anayasa'ya ve İç Tüzük'ün 87'nci maddesine aykırı bazı hükümleri 
ayıklamış olmalarından dolayı öncelikle teşekkür etmek istiyomm. Gerçekten de Komisyon bu titiz 
çalışmayı yapmamış olsaydı kadastro çalışmaları sırasında ormanla ilgili yapılan sınırlandırmalara 
itiraz için kamuya da on yıllık zaman aşımı süresi getirilmiş olacaktı ki, bu da Anayasa'mızın 
169'uncu maddesinde yer alan "Ormanlar zamanaşımıyla mülk edinilemez." hükmüne açık aykırı
lık teşkil edecekti. Ümit ederiz ki, benzer bir hüküm Genel Kurul görüşmeleri sırasında son dakika 
önergeleriyle tasarıya yeniden eklenmez. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz kadastro çalışmalarının bugüne kadar tamamlanamamış olma
sında gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin sommluluğu vardır. Birbirimizi suçlamak yerine söz ko
nusu çalışmaların bir an önce tamamlanabilmesi için herkesin elinden gelen çabayı göstermesi gerekir. 
Çalışmaların bir an önce tamamlanabilmesi için de öncelikle orman sınırlarının belirlenmesi gerek
mektedir. Buna ilişkin olarak, çoğunluğu Karadeniz Bölgesi'nde olmak üzere yüzde 5-10 civarında 
bir alanda orman sınırının hâlâ tespit edilememiş olduğu bir gerçektir. Orman sınırlarının belirlen
mesi konusunda Orman Genel Müdürlüğüne bağlı orman kadastro komisyonları ile 3402 sayılı Ka
dastro Kanunu'nda öngörülen kadastro komisyonları arasında mevcut bazı yetki ve görev 
karmaşasının tasarıyla giderilmeye çalışılmasını önemli bulmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, tasarının 6'ncı maddesiyle 6831 sayılı Kanun'a eklenen ek madde 9'un 
madde numarasının 10 olması gerekiyor, çünkü 31/7/2008 tarih ve 5801 sayılı Kanun ile anılan Ka
nun'a 9 numaralı bir ek madde daha önce eklenmişti. Eklenen bu maddeyle orman sınırları dışına çı
karılan 2/B sahalarının kazandırıcı zaman aşımı yoluyla iktisap edilemeyeceğinin öngörülmesinin 
bu alanda önemli ve ciddi bir boşluğu gidermekte olduğunu ifade etmek istiyomm. 
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Tasarıyla veraset yoluyla intikal eden taşınmazlar ikramiye ve diğer yollardan gerçekleşen inti
kallerden ayrılarak bu taşınmazların mirasçıları arasında taksiminde ödenmesi gereken harçlar binde 
9'dan binde 18'e çıkarılmakta ve iki kat artırılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bir taraftan, veraset ve intikal vergisini kaldırıyoruz diye halka şirin gö
rünmeye çalışacaksınız; diğer taraftan, söz konusu kanunu daha yürürlükten kaldırmadan aynı kanun 
kapsamındaki intikallerde ödenmesi gereken tapu harçlarını bir kat artıracaksınız. Hükümetin bu 
davranışı en hafif deyimle samimiyetsizliktir. Harçların nispi oranlarını artırmakla vergi hasılatını 
artıramazsınız. Harçlar, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Beyan edi
len bedel kayıtlı değerden, yani emlak vergisi değerinden az olamayacağı için, siz nispeti artırdığı
nızda vatandaşlar da devir ve iktisap bedeli yerine emlak vergisi değerini beyan edeceklerdir. Bu 
nedenle hasılatınız artmayacak, düşecektir. Böylece, vatandaşlar kayıt dışılığa da itilmiş olmaktadır, 
zorlanmış olmaktadır. 

Ayrıca, kaldı ki, oranların artırılması, veraset yoluyla intikal eden taşınmazların mirasçılar tara
fından tapuya intikal ettirilmemesi sonucunu doğuracak ve bu taşınmazlar ölenlerin üzerinde kal
maya devam edecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - Bu da ileriye yönelik birçok sorunun birikmesine neden ola
caktır. 

Değerli milletvekilleri, maddeyle ilgili değişiklik önergesi, madde metninden çıkarılması teklif 
edilen ibarelerin yerini tutan hükümlerin mevcut yedinci fıkrada yer alması nedeniyle ve tekrardan 
kaçınmak amacıyla verilmiştir. 

Tasarının hayırlı olması dileğiyle yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, karar yeter sayısını istiyorum. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. Karar yeter sayısı vardır. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 218 Sıra Sayılı Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının 3. maddesi ile değiştirilen 6831 Sayılı Orman Kanununun 9. maddesinin 7. 
fıkrasında yer alan 'yüzölçümü hataları' ibaresinden sonra gelmek üzere 'orman miktarının azaltıl-
maması kaydı ile' ibaresinin eklenmesini saygı ile arz ederiz. 

Faruk Bal (Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN - Kim konuşacak? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Anayasamızın 169 ve 170'inci maddelerinde hiçbir surette orman sınırlarında daraltma yapıla
mayacağı belirtilmiştir. Buna göre madde metninde yer alan hesaplamalardan kaynaklanan yüz öl
çümü hatalarının düzeltilmesinde orman sınırlarının genişletilmesi mümkün olmasına karşın, orman 
sınırlarının daraltılması Anayasa ve ilgili mevzuat hükümlerimiz uyarınca mümkün değildir. 

Bu sebeplerle ilgili madde metnine yukarıda belirtilen hususun eklenmesi zarureti hasıl olmuştur. 

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

3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3'üncü madde 
kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz bitmiş olduğu için, alınan karar gereğince kanun tasarı ve 
tekliflerini sırasıyla görüşmek için 14 Ocak 2009 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.52 
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IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir cinayetin ve bazı faaliyetlerin soruşturulmasına ilişkin so-
ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5192) (Ek Cevap) 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından Anayasanın 
98. ve İçtüzüğün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kürd Aydım Musa ANTER (Ape Musa) 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da JİTEM üyelerince 
uğradığı silahlı saldın sonucu öldürüldü. 
Bir dönem JİTEM tarafından kullanılan ve şuan İsveç'te yaşayan itirafçı Abdülkadir AYGAN 
ithaflarında; Musa ANTER'in JİTEM'in kurucusu olduğu bilinen binbaşı Cem ERSEVER, 
Yeşil kod adlı Mahmut YILDIRIM, itirafçı ve JİTEM çalışanı Cemil IŞIK (Hogır) ve Şırnaklı 
Hamit (Aygan'a göre hala Şırnak'ta koruculuk yapıyor) tarafından planlanarak öldürüldüğünü 
ve tetiği Şırnaklı Hamit'in çektiğini ileri sürmüştür. 
Musa ANTER cinayeti devlet kayıtlannda faili meçhul cinayet olarak yer almıştır. Ancak şu 
ana kadar başta Musa ANTER cinayeti olmak üzere bir çok faili meçhul cinayeti itiraf eden 
ve bizzat içinde bulunan Abdülkadir AYGAN ile ilgili devlet tarafından, hiçbir girişim 
yapılmamıştır. Oysa AYGAN'ın öldürdüklerini itiraf ettiği Murat ASLAN7 m cesedi tam da 
tarif ettiği yerde bulunmuş ve DNA testi sonucu cesedin ASLAN'a ait olduğu tespit 
edilmiştir. 

Belirtilen konularla ilgili olarak; 

1- Musa ANTER cinayeti ile ilgili olarak şu ana kadar hangi işlemler yapılmıştır? 

2- İtirafçı Abdülkadir AYGAN'm itirafları doğrultusunda başta Musa ANTER cinayeti olmak 
üzere JLTEM üyelerinin karanlık faaliyetleri ile ilgili herhangi bir soruşturma veya araştırma 
yapılmış mıdır? Yapılmış ise, hangi sonuçlar elde edilmiştir? Yapılmamış ise gereken 
araştırma ve soruşturma işlemleri ne zaman yapılacaktır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Özdal ÜÇER 
Van Milletvekili 
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T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/44/57 *#./ö 1/2009 
Konu : Yazdı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/10/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-8964 sayılı yazı, 

b) 11/11/2008 tarihli ve 2443/3404 sayılı yazı, 
c) 18/12/2008 tarihli ve 2897/4051 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Van Milletvekili Özdal Üçer tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5192 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş, soru 
önergesine konu edilen hususlarda ilgili birimlerle yazışmaların devam ettiği ve Bakanlığımıza 
bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verileceğinden bahisle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî cevap örneği ilgi (c) yazımızla iki nüsha halinde 
gönderilmiştir. 

7/5192 Esas No.lu soru önergesine, Bakanlığımıza iletilen bilgiler doğrultusunda 
hazırlanan ek cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. 
E K . Mehmet Ali ŞAHIN 
e ' .. , . Bakan •••' Soru önergesi ek cevabı 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/42/55 Û&/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Özdal ÜÇER 
Van Milletvekili 

T.B.M.M. 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5192 Esas No.lu soru 

önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 250. Maddesinde Belirtilen Suçlara Bakmakla Yetkili 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 20/11/2008 tarihli ve 1992/2598 Soruşturma No.lu 
yazısıyla, 20/09/1992 tarihinde Diyarbakır İli Silvan İlçesi yolu civarında ateşli silahla öldürülen 
önergede adı geçen kişinin ölümüyle ilgili olarak, soruşturmanın 1992/2598 sayılı soruşturma 
dosyası üzerinden yürütüldüğü; İsveç'te bulunan bir failin iadesinin talep edildiği; söz konusu Ülke 
tarafından ek belge ve bilgilerin istenilmesi üzerine 21/08/2008 tarihinde talebe uygun düzenlenen 
iade talepnamesinin yeniden bu Ülkeye gönderildiği; ancak, cevabın henüz Başsavcılıklarına 
ulaşmadığı; söz konusu soruşturmayla ilgili tüm faillerin yakalanması için soruşturmaya devam 
edildiği bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali Ş^HIN 
Bakan 
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2.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi 'nin, Nutuk hakkında yaptığı bir konuşmaya ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'ın cevabı (7/5324) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanımız Sayın Mehmet AYDIN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 15.10.2008 

Ülkemizin kurtarıcısı yüce önder ATATÜRK'ün kaleme aldığı Nutuk 
hakkında ki konuşmanızda; "Nutuk, Nutuk diyoruz. Ama Nutuk, Avrupa'da 
dengi bir esere gösterilen bilimsel iltifat gösterilememiş ve bugün Nutuk'un 
ciddi bir tahlili, psikolojik tahlili, Nutku söyleyenin, natıkın kişiliğini de ortaya 
koyabilecek bir insan ve konuşma ilişkileri tahlilini ve aynı zamanda onun Türk 
kültürünün ana çerçevesi ve ana ruhu içinde yerinin ne olduğu. . ." sözleriyle 
devam eden açıklamalarınız kamuoyunda belirsizliklere ve endişelere yol 
açmıştır. 

Bu nedenle: 

1- Hükümetin bir bakanı olarak "Nutuk'un en az on yönden incelenmesi 
gerekmektedir" diyorsunuz. Bu konuda bir çalışmanız olmuş mudur? Oldu ise 
kamuoyu ile paylaşır mısınız? Bu çalışmalar nelerdir? 

2- Amstcrdam Üniversitesinin söylem tahlili yapan bölümlerinin olduğunu iddia 
ediyorsunuz; Kaç dönemdir hükümetin bakanısınız söylem tahlili yönünden 
de Nutku incelettirmeyi düşünüyor musunuz? 

3- Konuşmanızda "Henüz daha Batı'da olup da bizde olmayan epeyce eksiğimiz 
vardır" diyorsunuz. Bu eksikliklerimiz nelerdir? Bu eksikliklerimizi Batı mı 
düzeltecek? Hükümet olarak bu eksiklerimiz hakkında bir çalışmanız olacak 
mıdır? 

4- Konuşmanızda "Atatürk bir kültürden, bir dünya görüşünden geliyor" 
diyorsunuz. Atatürk'ün geldiği kültür vc dünya görüşü hakkında bir fikir 
edinemediniz mî? Atatürk'ün yaptıklarına bakılınca ülkemizin yararına 
uymayan bir kültür ya da dünya görüşünden mi geldiğini düşünüyorsunuz? 
Sizce Atatürk hangi kültür ve dünya görüşüne sahiptir? 

DSP Denizli Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/00043 

Konu : 07 / 01 /2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : 14.11.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-9158 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği Denizli Milletvekili Dr.Hasan ERÇELEBİ'nin Bakanlığıma tevcih 
ettiği 7/5324 Esas No'lu yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ DR. HASAN ERÇELEBİ'YE AİT 7/5324 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI: 

Bilimsel düşünce ve araştırmaların ileri düzeyde olduğu ülkelerde Nutuk gibi eserler, 
edebî, tarihî, sosyolojik, siyasî perspektiften incelenir. 

Söylem analizi linguistik, antropoloji, kognitif psikoloji, sosyal psikoloji, uluslararası 
ilişkiler, siyaset bilimi pek çok bilimsel disiplinde başvurulan bir yaklaşımdır, bir yöntem 
olup, bir konuşmayı bir metni ait olduğu geniş "bilgi ufku" içinde anlamayı amaçlar. 

"Eleştirel söylem analizi" Batıda pek çok bilim kurumunda görülen bir faaliyettir. Bu 
faaliyet, Amsterdam Vrij Üniversitesinde özellikle tanınmış bilim adamı Teun A. Van Dijk'in 
çalışmaları sayesinde önemli bir noktaya ulaşmıştır. 

Bu konuda internet ortamında, Türkçe dahil, pek çok dilde tatmin edici bilgi 
bulunmaktadır. 

Yetenekli ve hevesli gençlerimizden bir kaçının söz konusu alanda doktora çalışması 
yapmasında yarar görmekteyiz. Çabalarımız devam ediyor. 

Nutuk'un söylem analizine tabi tutulması, söz konusu araştırmacının, eserin zengin 
dilini anlayabilecek çapta olması, Atatürk'ün içine doğup büyüdüğü tarih, kültürel ve sosyal 
zemini derinliğine bilmesi, ve pek tabii "Söylem analizi" alanında uzmanlık düzeyinde bir 
yetişmişliği yakalamış olması gerekir. Öyle dördüncü soruda dendiği gibi "bir fikir sahibi 
olmak"la bu iş olmaz. 

EK Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 
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3.-Konya Milletvekili Atilla Kart 'ın, adlî emanet paralarının değerlendirilmesine ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5368) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adaict Bakanı Sn. Mehmet Ali Şahin 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. O 

" Atilla Kart 
C H P K o n y a M i l l e t v e k i l i 

İlgi :Adalet Bakanı'na yöneltilen 7/3736 ve 7/4713 sayılı 
yazılı soru önergelerimiz. 

5 9 v e 6 0 . H ü k ü m e t l e r d ö n e m i n d e A d a l e t B a k a n l ı ğ ı b ü n y e s i n d e k i a d a l e t s i z 
i ş l e r m a a l e s e f k u r u m s a l h a l e g e l m e y e b a ş l a m ı ş t ı r . . 

İ c r a İ f l a s K a n u n u v e H a r ç l a r . K a n u n u n u n a ç ı k h ü k ü m l e r i n e g ö r e ; B a n k a y a 
m e v d u a t o l a r a k y a t ı r ı l a n a d l i e m a n e t p a r a l a r ı n d a n H a z i n e a d ı n a f a i z g e t i r i ş i a l ı n m a s ı 
g e r e k i r k e n ; Hükümet, 1 T e m m u z 2 0 0 5 - 2 H a z i r a n 2 0 0 8 tarihleriarasında A k b a n k ' a yatırdığı 
mevuduattan; 2 Haziran 2008 tarihinden bu yana ise V a k ı f b a n k ' a aktardığı bu mevduattan 
f a i z g e t i r i ş i almamaktadır. 59 ve 60. Hükümetlerin Adalet Bakanları açık bir şekilde g ö r e v v e 
y e t k i l e r i n i k ö t ü y e kullanmışlardır. Olayın bu yönü tarafımızdan i l g i ö n e r g e l e r l e takip 
edilmektedir. • 

H a l b ö y l e i k e n , tarafımıza ulaşan yeni bilgilere göre, bu mevduat Akbank 
bünyesinde iken B a k a n l ı k ç a l ı ş a n l a r ı n ı n tümüne bu işlem karşılığında p r o m o s y o n olarak 
aylık bağlanmıştır. Bu uygulamanın Vakıfbank sürecinde devam edip etmediği belli değildir. 
Adalet Bakanlığı bünyesindeki k a n u n t a n ı m a z uygulamaların hız kazandığı görülmektedir. 

Meydana gelen bu yeni gelişmeler doğrultusunda, aşağıdaki 
soruların cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

**Cevaplandırılması istenen hususların bankacılık sırrı kavramıyla 
bir ilgisinin bulunmaması, kamu yetkisinin yasaya uygun kullanılıp 
kullanılmadığını tahkike yönelik olması, keza halkın doğru bilgilendirilmesi ve 
Hükümet'in denetlenmesi amacına yönelik olması göz önüne alındığında; 

adli emanet paralarının Akbank'a yatırıldığı 1 Temmuz 2005-2 
Haziran 2008 tarihleri arasında, Akbank tarafından Bakanlık personeline maaş 
ödemesi yapıldığı doğru mudur? Ya da promosyon adı altında ne gibi ödemeler 
yapılmış veyahut çıkarlar sağlanmıştır? 

Bu mevduatın Vakıfbank'a aktarıldığı 2 Haziran 2008 tarihinden 
bu yana benzer bir uygulama yapılmakta mıdır? Vakıfbank bu konuda nasıl bir 
uygulama yapmaktadır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı -.B.03.0.KGM.0.00.00.03/3248/4516 4LGJİ/200Û 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 17/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-9258 sayılı yazı, 

b) 28/11/2008 tarihli ve 2633/3680 sayılı yazı. 

ilgi (a) yazınız ekinde alınan, Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5368 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/3246/4514 0İ./ûi2003 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5368 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanununun "Para ve değerli eşyanın tevdii" başlıklı 9. 
maddesinde, icra ve iflâs dairelerinin aldıkları paralan ve kıymetli evrak ve değerli şeyleri, nihayet 
ertesi işgünü çalışma saati sonuna kadar Bakanlığımızca uygun görülen bankalardaki hesaplarına 
yatırmaya, banka bulunmayan yerlerde icra veya mahkeme kasalarında muhafazaya, kasa 
bulunmayan yerlerde ise mal sandıklanna bırakmaya mecbur olduklan; İcra İflâs Kanunu 
Yönetmeliğinin "Para vc değerli şeylerin tevdi edileceği bankalar" başlıklı 92. maddesinde dc, İcra 
ve İflâs Kanunu uyannea, icra ve iflâs dairelerinin aldıkları parayı ve değerli şeyleri, icra ve iflâs 
dairelerinin bulunduğu yerler de gözönünde tutularak, ülke çapında teşkilâtlanmış olan 
bankalardan Bakanlığımızca uygun görülenlere tevdi edecekleri hükme bağlanmış olup; emanet 
paraların yatmlacağı bankalarla ilgili olarak millî banka-özel banka aynmı yapılmamıştır. Adalet 
dairelerince ileride hak sahiplerine ödenmek üzere emaneten bankaya yatınlan paraların, genel 
bütçeli dairelerin kendi bütçeleri veya tasarruftan altında bulunan kaynaklan arasında sayılması 
mümkün olmadığından kamu bankalarına yatınlması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Bu hükümler çerçevesinde, denetim kolaylığı sağlanması ve emanet paraların bir bankada 
toplanması amacıyla, mahkemeler ve diğer adalet dairelerince adlî işlemler sebebiyle tahsil olunan 
emanet paraların hangi banka şubelerine yatırılması gerektiği Bakanlığımızca belirlenmektedir. 

II - a) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun terekeye ilişkin 589. ve 593. maddeleri ile 
Türk Medenî Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 
Tüzüğün 34. maddesinde, sulh hakiminin, terekeyi iyi bir yönetici gibi yönetmesi vc terekeye ait 
paraları faiz getirmek üzere bankaya yatırmak için tercih yaparken mirasçılann menfaatine en 
uygun şekilde hareket etmesi gerektiği; 

b) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun vesayete ilişkin 403. ve 441. maddeleri ile Türk 
Medenî Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 15. 
vc 24. maddelerinde, vesayet altındaki kişinin kendisi veya malvarlığının yönetimi için gerekli 
olmayan paralannın faiz getirmek üzere, vesayet makamı tarafindan belirlenen millî bir bankaya 
yatırılacağı veya Hazine tarafından çıkanlan menkul kıymetlere çevrileceği; 
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Türk Medenî Kanununun, paylı mülkiyetin paylaşma biçimini düzenleyen 699. 
maddesinin son fıkrasına göre, ortaklığın giderilmesinin satış yoluyla gerçekleştiği hallerde, satış 
sonucu elde edilen paralar Devlet gözetimindeki şahsî paralardan olduğundan, faiz vc diğer 
menfaatler sahiplerine ait olup, söz konusu paraların hak sahiplerinm menfaatine en uygun şekilde, 
bankada açılacak hesaba yatırılması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen hükümler ve açıklamalar doğrultusunda, mahkemelerce tahsil olunan 
tereke, ortaklığın giderilmesi ve vesayet altındaki kişilere ait paraların, ilgili mevzuat göz önüne 
alınarak, hak sahiplerinin menfaatine en uygun şekilde nemalandırılması hususunda takdir yetkisi 
mahkemelere ait olup, faiz gelirlerinin de hak sahiplerine ait olacağı hususunda bir şüphe 
bulunmamaktadır. 

492 sayılı Harçlar Kanununun "Paraların bankalara ve malsandıklarına yatırılması" 
başlıklı 36. maddesinde, 

"Mahkemeler, hakimler, C. savcıları ve icra iflas daireleri tarafından adlî ve idarî 
işlemlerle takip işlemlerinden dolayı herhangi bir sebeple alınmış olan paraların bankaya 
yatırılması halinde bu paralara ait faiz, ikramiye ve sair menfaatleri Devlete aittir. 

Şüyuun giderilmesi neticesinde hasıl olan para ve tereke paralan ile kısıtlı veya gaip adına 
bankaya yatınlan paralar yukarıki fıkra hükmünden müstesnadır. 

Paraların bankaya ve malsandıklarına yatınlması için ilgililerden gider adı ile bir şey 
alınmaz. 

Paralann alacaklıya gönderilme giderleri alacaklıya aittir. 

İlgilinin hak ettiği parayı, hak etme tarihinden itibaren on yıl içinde almak için müracaat 
etmemesi halinde, bu paralar Hazineye gelir kaydolunur." 

Hükmü yer almakta olup, anılan hükümde belirtildiği üzere, paralann bankaya yalınlarak 
nemalandırılmasının yasal düzenlemeler ile öngörüldüğü durumlarda, faiz gelirlerinin de hak 
sahiplerine ait olacağı, belirtilen istisnalar dışında bankalar tarafından vadesiz mevduata faiz 
verildiği dönemlerde bu paralara da aynm yapılmaksızın faiz uygulanacağı ve bu faizin de anılan 
hüküm gereğince Devlete ait olacağı kuşkusuzdur. 

Bakanlığımızca, İcra ve İflâs Kanunu ve İcra İflâs Kanunu Yönetmeliği hükümleri dikkate 
almarak, uygulamada birliğin sağlanmasına yönelik olarak, sorumluluğumuz altındaki bu paraların 
tutulacağı bankayı belirlerken hizmetin daha verimli ve daha hızlı işletilmesi amaç edinilmektedir. 
Söz konusu bu paralann yatırılacağı bankalann belirlenmesine yönelik olarak 1956 yılından bu 
tarafa bir çok genelge yayınlanmış ve kamu yaran ilkesi çerçevesinde hareket edilerek, 
gerektiğinde zaman zaman banka değişikliği yapılagclmiştir. 

Son yıllardaki banka değişikliklerinden biri de 2005 yılında yapılmıştır. 2005 yılından 
sonra özel vc kamu kurumu ayrımı yapılmaksızın tüm vadesiz hesaplara Akbank'ta olduğu gibi 
Türkiye Vakıflar Bankasınca da faiz verilmemiştir. Harçlar Kanununun 36. maddesine göre faiz 
geliri söz konusu olduğunda bunun Devlete ait olacağı hüküm altına alınmışsa da, vadesiz 
hesaplara, belirtilen tarihlerden sonra anılan bankalarca faiz uygulanmadığı anlaşılmış olup, 
olmayan bir nemanın Devlete ait olacağından ve dolayısıyla da kamunun zarara uğrattlmasından 
söz edilmesi mümkün değildir. 
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Maaş hesaplarının 2007 yılından itibaren Türkiye Vakıflar Bankasında toplandığı göz 
önünde bulundurularak Bakanlığımızca, ilgili tüm hesapların aynı bankada bulunmasının hizmet 
kalitesini arttıracağı düşünülmüş, söz konusu emanet paraların Türkiye Vakıflar Bankasına 
açtırılacak hesaba yatırılması 104/1 sayılı Genelgemiz ile uygun görülmüştür. Banka değişiklikleri 
nedeniyle Bakanlık personeline hiç bir dönemde maaş veya promosyon adı altında herhangi bir 
ödeme yapılmamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Bakan 

4.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız 'ın, bir hâkim hakkında dava açılmasına ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5452) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n , A d a l e t B a k a n ı S a y ı n M e h m e t A l i Ş a h i n 
t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı i s t e ğ i m i b i l g i l e r i n i z e s u n a r ı m . 

S a y g ı l a r ı m l a . 22 E k i m 2008 

S ü l e y m a n Y a ğ ı z 
D S P İ s t a n b u l M i l l e t v e k i l i 

1- B a k a n l ı ğ ı n ı z ı n , B a ş b a k a n S a y ı n R e c e p T a y y i p E r d o ğ a n ' ı , b ö l ü c ü b a ş ı 
A b d u l l a h Ö c a l a n ' a " s a y ı n " v e ş e h i t l e r e "kel le" d e d i ğ i iç in ü ç y e n i k u r u ş 
t a z m i n a t ö d e m e y e m a h k û m e d e n K a r t a l 2. S u l h H u k u k M a h k e m e s i 
B a ş k a n ı S a y ı n S e v g i Ö v ü ç h a k k ı n d a " g ö r e v i i h m a l " s u ç u n u i ş l e d i ğ i 
i d d i a s ı y l a d a v a a ç m a s ı n ı n a s ı l d e ğ e r l e n d i r i y o r s u n u z ? S a y ı n Ö v ü ç , h a n g i 
g ö r e v l e r i n i i h m a l e t m i ş t i r ? 

2- G ö r e v i n i i h m a l s u ç u n d a n h a k l a r ı n d a d a v a a ç ı l a n b a ş k a h â k i m v e 
s a v c ı l a r v a r m ı d ı r ? V a r s a b u n l a r k i m l e r d i r v e h a n g i g ö r e v l e r i n i i h m a l 
e t m i ş l e r d i r ? 

3- Ü ç y e n i k u r u ş l u k d a v a n ı n S a y ı n B a ş b a k a n ' ı ç o k k ı z d ı r d ı ğ ı b i l i n m e k t e d i r . 
S a y ı n Ö v ü n ç h a k k ı n d a k i d a v a n ı n , S a y ı n B a ş b a k a n ' ı n ü ç y e n i k u r u ş a 
m a h k û m e d i l m e s i k a r a r ı n d a n s o n r a a ç ı l m a s ı n ı n b u k ı z g ı n l ı k l a b i r i lg is i 
v a r m ı d ı r ? 

4- Ö t e y a n d a n , a ç t ı ğ ı s o r u ş t u r m a v e d a v a y l a h i ç i lg is i o l m a y a n k iş i le r le ilgili 
b a z ı b i lg i v e b e l g e l e r i n d e ö z e l l i k l e ik t idar y a n l ı s ı m e d y a d a 
y a y ı m l a n m a s ı n a v e d o l a y ı s ı y l a m u h a t a p l a r ı n ı n t e m e l i n s a n h a k l a r ı n ı n 
ih la l e d i l m e s i n e s e b e p o l d u ğ u i d d i a e d i l e n S a v c ı S a y ı n Z e k e r i y a Ö z 
h a k k ı n d a k i i d d i a l a r ı n b a k a n l ı ğ ı n ı z c a c i d d i y e a l ı n m a m a s ı b i r k a y ı r m a c ı l ı k 
d e ğ i l m i d i r ? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/3260/4543 
Konu : Yazılı soru önergesi 

04./01/2009 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 17/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-9402 sayılı yazı, 

b) 28/11/2008 tarihli vc 2633/3680 sayılı yazı. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5452 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, istanbul Milletvekili Süleyman Yağız tarafından 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/50/63 0£./01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Süleyman YAĞIZ 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5452 Esas No.lu som 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 24/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun; 

a) "Soruşturma" başlıklı 82. maddesinde; 

"Hâkim ve savcıların görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçları, sıfat vc 
görevleri gereğine uymayan tutum ve davranışları nedeniyle, haklarında inceleme ve soruşturma 
yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. Adalet Bakanı inceleme ve soruşturmayı, adalcl 
müfettişleri veya hakkında soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle 
yaptırabilir. 

Soruşturma ile görevlendirilen hâkim ve savcılar, adalet müfettişlerinin 101 inci 
maddedeki yetkilerini haizdirler."; 

b) "Soruşturmanın tamamlanması" başlıklı 87. maddesinde; 

"Hâkim ve savcılar hakkında tamamlanan soruşturma evrakı Bakanlık Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğüne gönderilir. Bu Genel Müdürlük tarafından yapılacak inceleme sonunda düzenlenecek 
düşünce yazısı üzerine kovuşturma yapılmasına veya disiplin cezası uygulanmasına gerek olup 
olmadığı Bakanlıkça takdir edilerek evrak ilgili mercilere tevdi olunur veya işlemden kaldırılır"; 

c) "Kovuşturma karan ve ilk soruşturma" başlıklı 89. maddesinde; 

"Hâkim ve savcılar hakkında görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar 
nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde evrak, Adalet Bakanlığınca ilgilinin 
yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet 
savcılığına; Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kumluşlarında görevli hâkim vc savcılar 
hakkındaki evrak ise Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. 

Cumhuriyet savcısı beş gün içinde iddianamesini düzenleyerek evrakı, son soruşturmanın 
açılmasına veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere ağır ceza 
mahkemesine verir. 

iddianamenin bir örneği Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince, hakkında kovuşturma 
yapılana tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine ilgili, Kanunda yazılı süre içinde delil toplanmasını ister 
veya kabul edilebilir istekte bulunursa bu husus göz önünde tutulur ve gerekirse soruşturma başkan 
tarafından derinleştirilir.", 
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G ö r ü l d ü ğ ü ü z e r e , h â k i m v e C u m h u r i y e t s a v c ı l a r ı n ı n g ö r e v d e n d o ğ a n v e g ö r e v s ı r a s ı n d a 
i ş l e d i k l e r i s u ç l a n i le s ı f a t v e g ö r e v l e r i g e r e ğ i n e u y m a y a n t u t u m v e d a v r a n ı ş l a r ı n e d e n i y l e 
h a k l a r ı n d a i n c e l e m e v e s o r u ş t u r m a y a p ı l m a s ı B a k a n l ı ğ ı m ı z ı n i z n i n e b a ğ l ı b u l u n m a k t a d ı r - . 

H â k i m v e C u m h u r i y e t s a v c ı s ı h a k k ı n d a t a m a m l a n a n s o r u ş t u r m a e v r a k ı B a k a n l ı ğ ı m ı z 
C e z a İ ş l e r i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n e g ö n d e r i l m e k t e v c y a p ı l a n d e ğ e r l e n d i r m e s o n u n d a d ü ş ü n c e y a z ı s ı 
d ü z e n l e n e r e k k o v u ş t u r m a y a p ı l m a s ı n a v e y a d i s i p l i n c e z a s ı u y g u l a n m a s ı n a g e r e k o l u p o l m a d ı ğ ı 
t a k d i r e d i l m e k t e d i r . G ö r e v d e n d o ğ a n v e y a g ö r e v s ı r a s ı n d a i ş l e n e n s u ç l a r n e d e n i y l e k o v u ş t u r m a 
y a p ı l m a s ı n a l ü z u m g ö r ü l m e s i h â l i n d e , s o r u ş t u r m a e v r a k ı n ı n i l g i l i n i n y a r g ı ç e v r e s i n i n b u l u n d u ğ u 
a ğ ı r c e z a m a h k e m e s i n e e n y a k ı n a ğ ı r c e z a m a h k e m e s i C u m h u r i y e t b a ş s a v c ı l ı ğ ı n a g ö n d e r i l m e s i n i 
m ü t e a k i p , C u m h u r i y e t b a ş s a v c ı s ı b e ş g ü n i ç i n d e i d d i a n a m e d ü z e n l e y e r e k s o n s o r u ş t u r m a n ı n 
a ç ı l m a s ı n a v e y a a ç ı l m a m a s ı n a d a i r b i r k a r a r v e r i l m e s i n i a ğ ı r c e z a m a h k e m e s i n d e n t a l e p 
e t m e k t e d i r , i d d i a n a m e , a ğ ı r c e z a m a h k e m e s i t a r a f ı n d a n h a k k ı n d a d a v a a ç ı l a n h â k i m v e y a 
C u m h u r i y e t s a v c ı s ı n a t e b l i ğ e d i l m e s i v e d e l i l t o p l a n m a s ı n a i l i ş k i n t a l e p l e r i n d e ğ e r l e n d i r i l m e s i , 
g e r e k t i ğ i n d e s o r u ş t u r m a n ı n d e r i n l e ş t i r i l m e s i v e r e ' s e n d e l i l t o p l a n m a s ı s u r e t i y l e i ş l e m e t âb i 
t u t u l d u k t a n s o n r a , i lg i l i h a k k ı n d a s o n s o r u ş t u r m a n ı n a ç ı l m a s ı n a y a d a s o r u ş t u r m a a ç ı l m a s ı n a yer 
o l m a d ı ğ ı n a k a r a r v e r i l m e k t e d i r . H a k l a r ı n d a s o n s o r u ş t u r m a a ç ı l m a s ı n a k a r a r v e r i l e n l e r d e n , b i r i n c i 
s ı n ı f a a y r ı l m ı ş o l a n l a r l a a ğ ı r c e z a m a h k e m e l e r i h e y e t i n e d â h i l b u l u n a n h â k i m v e C u m h u r i y e t 
s a v c ı l a r ı n ı n s o n s o r u ş t u r m a l a r ı Y a r g ı t a y ı n g ö r e v l i c e z a d a i r e s i n d e ; d i ğ e r h â k i m v e C u m h u r i y e t 
s a v c ı l a r ı n ı n s o n s o r u ş t u r m a l a r ı i se y a r g ı ç e v r e s i i ç i n d e b u l u n d u k l a r ı a ğ ı r c e z a m a h k e m e s i n d e 
y a p ı l m a k t a d ı r . 

A ğ ı r c e z a m a h k e m e s i n i n s o r u ş t u r m a n ı n a ç ı l m a s ı n a d a i r k a r a r l a r ı n a k a r ş ı i t i r a z y o l u k a p a l ı 
o l u p , d i ğ e r k a r a r l a r ı n a k a r ş ı , h a k k ı n d a s o r u ş t u r m a y a p ı l a n k i ş i i le C u m h u r i y e t s a v c ı s ı t a r a f ı n d a n 
i t i r a z y o l u n a b a ş v u r u l m a s ı m ü m k ü n b u l u n m a k l a d ı r . 

I I - K a r t a l a d a l e t d a i r e l e r i i le h â k i m l i k l e r i n i n d e n e t i m i s ı r a s ı n d a , s o r u ö n e r g e s i n d e ad ı 
g e ç e n h â k i m h a k k ı n d a , a d a l e t m ü f e t t i ş i t a r a f ı n d a n d e n e t i m y e t k i s i n e i s t i n a d e n d ü z e n l e n e n 
s o r u ş t u r m a r a p o r u ü z e r i n e , 2 0 / 0 6 / 2 0 0 8 t a r ih l i " 0 1 u r " l a , K a r t a l 2 . S u l h H u k u k M a h k e m e s i n e a i t 2 0 7 
a d e t d o s y a d a , H u k u k U s u l ü M u h a k e m e l e r i K a n u n u n u n 3 8 1 . m a d d e s i n e a y k ı r ı o l a r a k , k a r a r l a r ı n 2 8 
gün i lâ 1 8 0 a r a s ı n d a g e ç y a z ı l m a s ı s e b e b i y l e , k o v u ş t u r m a y a p ı l m a s ı g e r e k l i g ö r ü l d ü ğ ü n d e n , 
s o r u ş t u r m a e v r a k ı n ı n i d d i a n a m e d ü z e n l e n e r e k K a d ı k ö y A ğ ı r C e z a M a h k e m e s i n e v e r i l m e s i 
a m a c ı y l a , H â k i m l e r v c S a v c ı l a r K a n u n u n u n 8 9 . m a d d e s i g e r e ğ i n c e K a d ı k ö y C u m h u r i y e t 
B a ş s a v c ı l ı ğ ı n a g ö n d e r i l m e s i n e ; d i s i p l i n y ö n ü n d e n g e r e ğ i n i n t a y i n v c t a k d i r i i ç i n s o r u ş t u r m a 
e v r a k ı n ı n b i r s u r e t i n i n a y n ı K a n u n u n 8 7 . m a d d e s i g e r e ğ i n c e H â k i m l e r v e S a v c ı l a r Y ü k s e k 
K u r u l u n a t e v d i i n e k a r a r v e r i l m i ş t i r . 

Y u k a r ı d a d a a y r ı n t ı s ı y l a i z a h e d i l d i ğ i ü z e r e , h â k i m v c C u m h u r i y e t s a v c ı l a r ı n ı n , g ö r e v d e n 
d o ğ a n v e y a g ö r e v s ı r a s ı n d a i ş l e d i k l e r i s u ç l a r ı n e d e n i y l e A d a l e t B a k a n ı t a r a f ı n d a n k o v u ş t u r m a 
y a p ı l m a s ı n a i z in v e r i l m e s i b a ş l ı b a ş ı n a d a v a a ç ı l m a s ı i ç i n y e t e r l i b u l u n m a m a k t a d ı r . B a k a n l ı k ç a 
v e r i l e n i z in ü z e r i n e , i l g i l i n i n g ö r e v y a p t ı ğ ı y a r g ı ç e v r e s i n i n b u l u n d u ğ u y e r a ğ ı r c e z a m a h k e m e s i n e 
e n y a k ı n a ğ ı r c e z a m a h k e m e s i C u m h u r i y e t b a ş s a v c ı l ı ğ ı n c a d ü z e n l e n e n i d d i a n a m e y i m ü t e a k i p a ğ ı r 
c e z a m a h k e m e s i n i n s o n s o r u ş t u r m a n ı n a ç ı l m a s ı k a r a r ı ü z e r i n e k o v u ş t u r m a y a b a ş l a n ı l m a k t a d ı r . 

I I I - B a k a n l ı ğ ı m ı z C e z a İ ş l e r i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü H â k i m v e C u m h u r i y e t S a v c ı s ı Şikâyet 
B ü r o s u n d a b u l u n a n b i l g i l e r e g ö r e ; 2 0 0 6 , 2 0 0 7 v e 2 0 0 8 y ı l l a r ı n d a g e r e k ç e l i k a r a n geç yazması 
s e b e b i y l e 2 4 h â k i m h a k k ı n d a s o r u ş t u r m a y a p ı l a r a k H â k i m l e r v e S a v c ı l a r Y ü k s e k K u r u l u n a sevk 
e d i l m i ş o l u p , b u n l a r d a n 16 h â k i m h a k k ı n d a a ç ı l a n k a m u d a v a l a r ı d e v a m e t m e k t e d i r . 

I V - S o r u ö n e r g e s i n d e y e r alan d i ğ e r h u s u s l a r l a ilgili o l a r a k , ilgili b i r i m l e r l e y a z ı ş m a l a r 
d e v a m e t m e k t e o l u p , B a k a n l ı ğ ı m ı z a b i l g i i l e t i l d i ğ i n d e a y r ı c a c e v a p v e r i l e c e k t i r . 

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

M e h m e t A l i 3 A H İ N 

B a k a n 
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5.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bazı milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı dosyala
rına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5454) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn.Mehmet Ali Şahin 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

AKP İstanbul Milletvekili Hüseyin Beşli ile Sivas Milletvekili M.Mustafa 
Açıkalın hakkında; İstanbul Büyükşehir belediyesi iştiraklerindeki işlem ve eylemlerinden 
dolayı "nitelikli zimmet" suçlamasıyla, 22. yasama döneminde 3/352 sayılı fezlekenin 
bulunduğu bilinmektedir. 

Adı geçenlerin 23. Yasama döneminde de Milletvekilliği görevi devam 
ettiğinden, bu dosyalann TBMM Başkanlığına anayasa ve içtüzükte düzenlenen prosedür 
çerçevesinde intikal etmiş olması gerekirdi. Ancak, 13 Ekim 2008 tarih itibariyle TBMM 
Başkanlığına intikal eden 245 dosya arasında adı geçenlere ait herhangi bir dosya yoktur. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 83. maddesi karşısında, anılan kişiler hakkında 
yargılamanın devam etmesi söz konusu olamaz. Bu dosyalann mutlaka TBMM Başkanlığına 
ulaşmış olması gerekirdi. Mevcut süreç, tahkiki gereken bir hal almıştır. Dosyanın 
kaybolması veya akıbetinin bilinememesi hiçbir şekilde kabul ve izah edilemez. 

Buna göre ; 

(1) İstanbul Milletvekili Hüseyin Beşli ile Sivas Milletvekili 
M.Mustafa Açıkalın'm sanık sıfatıyla yargılandıkları ve İgdaş-Belbim-Akbil 
süreçleriyle ilişkili olan nitelikli zimmet suçlamasını içeren dava dosyasının-
fezlekenin akıbeti nedir? 

Dosyalar TBMM'nde mi, yoksa mahalli Mahkemede midir? 
Her 2 halde de, dosya neden T B M M Karma Komisyonu'na intikal 

ettirilmemiştir? Neden olağan prosedürün dışında bu uygulama yapılmıştır? 

( 2 ) 22. Yasama döneminde Milletvekili olup, hakkında 
dokunulmazlık dosyası bulunan ve Milletvekilliği 23. Yasama döneminde de 
devam eden Milletvekillerinden, dosyası TBMM Başkanlığına intikal 
ettirilmeyen başka herhangi bir Milletvekili var mıdır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.O3.0.KGM.0.00.0O.03/3243/4511 08/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 17/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-9402 sayılı yazı, 

b) 28/11/2008 tarihli vc 2633/3680 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5454 Esas No.lu som önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

— 6 0 . 
Mehmet Ali ŞAHİN 

Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/3241/4508 O&/&I/2003 
Konu : Yazdı soru önergesi 

Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5454 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Soru önergesinde adı geçen Sivas Milletvekilinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bulunan dosya kapsamında, 23. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinde milletvekili seçilemeyen 
kişilerin de bulunması sebebiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından, tefrik işlemi 
yapılabilmesi için 28/08/2007 tarihli yazıyla Başbakanlığa, Başbakanlık Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğünün 31/08/2007 tarihli yazısıyla Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne 
iletildiği; anılan Genel Müdürlüğümüzce durumun değerlendirilebilmesi için dosyanın 20/09/2007 
tarihli yazıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği; dosyanın Başsavcılık tarafından 
İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesine intikâl ettirildiği; İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesince 
anılan Milletvekili hakkındaki evrakın tefrik edilerek, tensip zaptı düzenlendiği ve Anayasanın 83. 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince yasama dokunulmazlığı yönünden yazılan yazının cevabının 
beklenilmesine karar verildiği; ancak, bu konuda fezleke düzenlenmediğinin tespiti üzerine 
durumun Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 
iletildiği; halen ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının cevabının beklendiği; 

II- Anılan Sivas Milletvekili hakkında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen bir 
kovuşturma kapsamında, 23. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekili seçilemeyen 
kişilerin de bulunması sebebiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından tefrik işlemi 
yapılabilmesi için dosyanın 28/08/2007 tarihli yazıyla Başbakanlığa, Başbakanlık Personel ve 
Prensipler Genel Müdürlüğünün 31/08/2007 tarihli yazısıyla Bakanlığımız Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğüne iletildiği; anılan Genel Müdürlüğümüzce durumun değerlendirilebilmesi için 
dosyanın 02/11/2007 tarihli yazıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği; Başsavcılık 
tarafından dosyanın intikâl ettirildiği İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hâlen 
milletvekili olan sanıklar açısından kovuşturmaya devam olunabilmesi ve Anayasanın 83. 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasi için fezleke düzenlendiği; fezlekenin, 
Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne intikalini müteakip Başbakanlığa gönderildiği; 

III- Soru önergesinde adı geçen Sivas Milletvekili ile İstanbul Milletvekili hakkındaki bir 
başka dosyada da 23. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekili seçilemeyen kişilerin 
bulunması sebebiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından dosyanın, tefrik 
işlemlerinin yapılabilmesi için 28/08/2007 tarihli yazıyla Başbakanlığa, Başbakanlık Personel ve 
Prensipler Genel Müdürlüğünün 31/08/2007 tarihli yazısıyla Bakanlığımız Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğüne iletildiği; anılan Genel Müdürlüğümüzce durumun değerlendirilebilmesi için 
dosyanın 19/09/2007 tarihli yazıyla Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği; Bakanlığımız 
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Ceza İsleri Genel Müdürlüğü tarafindan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıyla 
Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen evrakla ilgili işlem sonucunun çok ivedi şekilde 
bildirilmesinin istenildiği; cevabın gecikmesi üzerine tekid edildiği; Bakırköy Cumhuriyet 
Başsavcılığından alınan yazı ve ekindeki Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığının yazısından, Eyüp 
Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturma evrakının hâlen açık bulunduğunun anlaşıldığı; söz 
konusu yazılarda, Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesine yazılan ve davanın devam edip etmediği, 
sonuçlanıp sonuçlanmadığı, bilirkişi incelemesi yaptırılıp yaptırılmadığı ve varsa bilirkişi 
raporunun gönderilmesine dair yazı cevabının beklendiğinin ve dolayısıyla adı geçen 
milletvekilleri hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini havi yeni bir fezlekenin 
düzenlenmediğinin bildirildiği; 

IV- Soru önergesinde adı geçen milletvekillerinin dışındaki iki milletvekili hakkındaki 
dosyaların ise mahallinden Bakanlığımıza henüz intikal etmemiş olması sebebiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gönderilemediği; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelemesinden anlaşılmıştır. 

6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen 'in, işkenceyle mücadeleye yönelik Birleşmiş Milletler İs
tanbul Protokolü standartlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5588) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 03.11.2008 / \ 

İşkence karşıtı çalışmaların bir sonucu olarak, 1996 yılında bilimsel ve etik değerler 
ışığında işkencenin etkin soruşturulması ve belgelendirilmesi konusunda, Türkiye ve 
dünyadaki diğer ülkelerin insan hakları örgütlerinin, meslek gruplarının katılımıyla 
İstanbul'un ev sahipliğinde bir protokol yapıldı. Bu protokol, 1999 yılında da Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu'nda onaylanarak Birleşmiş Milletler metni olma niteliği kazandı. 
"İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili 
Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için El Kılavuzu" olarak adlandırılan bu 
çalışmaya kısaca 'İstanbul Protokolü' denildi. 

Çalışmanın, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Adli Tıp Uzmanları 
Demeği öncülüğünde geliştirilmesi kararı almdı. Protokolün temel amacı, işkence ve kötü 
muamelenin etkin bir biçimde araştırılması ve belgelendirilmesi için uluslararası nitelikte bir 
standart oluşturmak, devletlerin bireyleri işkence ve kötü muameleden daha etkin bir biçimde 
koruyabilmelerini, suçluların eylemlerinden ötürü sorumlu tutulabilmelerini sağlamak olarak 
belirlendi. Uzmanlar bu protokolün işkencenin belgelendirilmesinde bir araç olmanın 
ötesinde, işkence olayları ile karşılaşan hekim ve hukukçuların karar verme süreçlerine etki 
edecek konularda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayacak bir metin olduğu inancındadırlar. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali Ç3AH1N 
Bakan 

Mehmet SEVİGEN 
İstanbul Milletvekili 
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Ancak projenin Sağlık Bakanlığı dışındaki yararlanıcıları olan Adalet Bakanlığı ve Adli 
Tıp Kurumu ile Türk Tabipleri Birliği arasında Eğitici Eğitimi Eğiticilerinin belirlenme 
yöntemi konusunda ciddi bir anlaşmazlık ortaya çıktığı ve erteleme kararı alındığı 
söylenmektedir. 

Engin Çeber olayının ardından kamuoyuna yansıyan işkence haberleri ciddi bir önlem 
alınması gerektiğini ve sorumluların özür dilemenin ötesinde adım atmaları gerçeğini bir kez 
daha kanıtlamıştır. Hükümet yetkililerinin "Biz işkenceye karşıyız, işkenceye sıfır tolerans" 
sözlerinin artık içi boş bir söylemden çıkması için işkencenin önlenmesinde önemli araçlardan 
biri olan ve ilk uluslararası kılavuz olma özelliği taşıyan İstanbul Protokolünün derhal 
uygulanması gerekir. Bu çalışma, sadece bir belge olarak kaldıkça, uygulanmadıkça, hukuki 
ve cezai düzenlemeler üzerinde etkili kılınmadıkça önleyici olmaktan çok teşvik edici 
olacaktır. Bu bağlamda, 

1. İstanbul Protokolü çerçevesinde yaklaşık 8 yıldır sürdürülen eğitimlerin yeni bir aşaması 
olan Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü İlgi 
Düzeyini Yükseltme Eğitimine Dair Sözleşme çerçevesinde; İstanbul Protokolü eğiticisi 
olarak eğitilecek 250 hekim, savcı ve hakim eğitimine katılacak hakim ve savcı isimleri 
Bakanlığınızca neden bildirilmemiştir? 

2. İşkence yapılarak öldürüldüğü iddia edilen Engin Çeber olayında istifa etmek yerine özür 
dileyen bir Bakan olarak, işkenceyle mücadeleye dönük Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği 
belgesi haline gelen bu projenin hayata geçirilmesini engelleme gerekçenizi kamuoyuna 
açıklamayı düşünüyor musunuz? 

3. Türkiye'de işkencenin adli makamlarca uluslar arası standartlara uygun bir biçimde 
soruşturulmasında bir sakınca mı görüyorsunuz? 

4. Türkiye'de kayıp, gözaltında ölüm ve faili meçhul cinayetlerde artış yaşanması nedeniyle 
mi bu protokolün uygulanmasında engeller çıkarılmaktadır? 

5. İşkenceye sıfır tolerans diyen bir hükümetin Bakanı olarak, protokolü uygulamaya Engin 
Çeber olayından başlamayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/48/6l ?,?./0l/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/11/2008 tarihli ve A.0I.0.GNS.0. 
10.00.02-9568 sayılı yazı, 

b) 16/12/2008 tarihli ve 2828/3962 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5588 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
islenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan kısmî 
cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmel Ali ŞfVHIN 
Bakan 

EK: 
Som önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/46/59 C2./01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Mehmet SEVİGEN 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5588 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Bakanlığımız tarafından bugüne kadar yayımlanan genelgelerin, içerdiği hükümler 
itibanyla güncelliğini yitirmesi, benzer konuda birçok kez genelge çıkartılmış olması, yürürlükleri 
konusunda tereddütler meydana gelmesi, erişiminde ve takibinde zorluklarla karşılaşılması, 
Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde mevzuatta köklü değişiklikler yapılması ve bu 
kanunların uygulanmasına yönelik yönetmeliklerin çıkartılması sebebiyle, Bakanlığımız Ceza 
işleri Genel Müdürlüğü tarafından, 01/01/2006 tarihinden önce çıkarılan tüm genelgelerin bu 
tarihten itibaren yürürlükten kaldırılması; yapılan değerlendirme sonucu güncellenen ve ihtiyaç 
duyulan konularda yenileri hazırlanan 46 genelgenin yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Bunlardan bir 
kısmı Avrupa Birliği müktesebatının uygulanmasına ilişkin olup, söz konusu genelgelerde 
uluslararası sözleşmelere ve Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kararlarına temas edilmiştir. 

Bunlardan; 
a) (8) numaralı "İşkence vekötü muamele iddialarına yönelik olarak yapılan soruşturmalar" 

konulu Genelgede; Anayasa, Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, ilgili kanun 
hükümleri ve Avnıpa İnsan Haklan Mahkemesinin kararları dikkate alınarak, işkence ve kötü 
muamele iddialarına ilişkin olarak yapılan soruşturmaların, kolluğa bırakılmayarak bizzat 
Cumhuriyet başsavcısı ya da görevlendireceği bir Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülmesi; 

b) (22) numaralı "Faili meçhul olay vc cinayetler" konulu Genelgede; soruşturmaların tam 
vc etkin bir şekilde yapılması suretiyle zamanaşımı süresi sonuna kadar gerekli her türlü caba ve 
gayret sarfedilerek, fail ya da faillerin bulunmasına yönelik çalışmaların titizlikle yapılması; 

Soruştunnaların kısa sürede sonuçlandırılmalarını engelleyici tutum ve davranışlarda 
bulunanlarla, bunun sonucunda zamanaşımına uğramasına sebebiyet verenler hakkında usul ve 
kanun hükümleri dairesinde gerekli yasal işlemin zaman geçirilmeksizin ve ivedilikle yapılması; 

Suç failleri hakkında kanunî gereğinin takdir ve ifasıyla, adaletin bir an önce 
gerçekleştirilmesinin temin edilerek, insan haklarının korunmasının sağlanması yanında işkence ve 
kötü muamele iddialarının etkili vc yeterli bir şekilde soruşturulması, 

Konularında gereken dikkat vc özenin gösterilmesi istenmiştir. 
11- Soru önergesinde yer alan diğer hususlarla ilgili olarak, ilgili birimlerle yazışmalar 

devam etmekte olup, bilgi iletildiğinde ayrıca cevap verilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Al «ŞAHİN 
Baka* 
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Kemalettin NALCI 
Tekirdağ Milletvekili 

Soru : 

2009 yatırım planına alman Çerkezköy Adalet Sarayf nin ihale ve başlangıcı ne zaman 
yapılacaktır? 

T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/3259/4542 9^/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 28/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-9660 sayılı yazı, 

b) 18/12/2008 tarihli ve 2883/4037 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5754 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ck süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Soru önergesi cevabı 
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7.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı 'nin, Çerkezköy 'e Adalet Sarayı yapımına ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5754) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ. BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 07.11.2008 
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T.C. 
A D A L E T B A K A N L I Ğ I 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0 .KGM.0.00.00.03/39/52 .../01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Kemalet t in N A L C I 
Tekirdağ Milletvekili 

T .B.M.M. 

Bakanl ığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırı lması istenilen 7/5754 Esas No. lu som 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Çerkezköy Adliye Binasının yapımı 2009 Yılı Yatırım Programına al ınması teklif edilmiş 
olup, konu hâlen Devlet Plânlama Teşkilâtında bulunmaktadır . Arsa tahsisine ilişkin işlemler 
devam etmekle birlikte. Yatırım Programına alınması onaylandıktan sonra proje vc diğer 
çalışmalara başlanılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali JjAHlN 
Bakan 
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8.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, seçmen kütüklerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir 

Atalay'ın cevabı (7/5788) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L İ Ğ İ N A 

Aşağıda yer alan sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından yj3'/ı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

İ s a G Ö K 
M e r s i n M i l l e t v e k i l i 

f « 

Bilindiği üzere ; Kişilerin yerleşim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, 
nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği kayıt sistemi olan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 
ile seçmen kütükleri belirlenmektedir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nüfus sayımı değil, 
devamlı yapılacak güncellemeler ile belirlenen bir veritabanıdır. 

Bu sisteme göre seçmen listelerinin hazırlanmasının son derece yerinde olacağı muhakkaktır. 
Ancak ,maalesef sistemdeki boşluklardan dolayı bazı sorunlar ve eksiklikler yaşanmaktadır. 
Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde seçmen kütüklerinin bu sistemin sorunları ve 
eksiklikleri sebebi ile mükerrer kayıtlara sebep olacağı kuvvetle muhtemeldir. Şöyle ki; Bu 
sisteme kayıtlar kişilerin beyanına göre yapılmaktadır. Fakat bu beyanın doğruluğu yeterli 
ölçüde denetlenmemektedir. Sistemde, her il sınırları içerisinde bulunan mahalle, sokak, 
cadde, bina ve site isimleri güncel olarak bulunması gerekirken kimi bölgelerde bu işlem 
tamamlanmamış, eski sokak ve cadde numaraları ile yeni belirlenen semt,cadde,sokak ve 
mahalle isimleri birlikte kullanılmakta bu da tam bir karışıklığa sebep olmaktadır. Çoğu kez 
vatandaşlar sisteme yeni kayıt olmak istediklerinde veya kayıtlı iken yerleşim yeri belgesi 
almak için ilgili nüfus müdürlüklerine başvurulduğunda, ikametgâhında tanımadıkları 
kişilerin kayıtlı olduğu ya da sistemde kayıtlı oldukları binanın olmadığı görülmektedir. Bu 
sorunlar sistemin sağlıklı işlemediği ve yeterli denetlemeye tabi olmadığı şüphesini 
arttırmaktadır. Bunun da seçmen kütüklerine dolayısı ile sağlıklı bir seçimin yapılmasına etki 
edeceği kanısındayım. 
Bu itibarla; 

1-Mart Yerel seçimlerinde seçmen kütükleri hangi sisteme göre hazırlanacaktır? 

2-Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin uygulamada yaşanan sorunlarının seçmen 
kütüklerine olumsuz yansımaması ve özellikle mükerrer kayıtlara engel olunması için 
Bakanlığınızca ne gibi önlemler alınmıştır? 

-1036 -
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

. Sayı 
Konu 

: B.05.0.NÜV.0.10.00.03/SOOOO. 
: Seçmen Listeleri. 

Û2/Û1/2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 04.12.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.00.02-9843 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızla; Mersin milletvekili Sayın İsa GÖK tarafından makamınıza verilen soru 
önergesinin tarafımdan yazılı yanıtlanması istenmektedir. 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca Bakanlığımız tarafından yürütülen Adres 
Kayıt Sistemi ile Türk vatandaştan ve Türkiye'deki yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres 
bilgileri elektronik ortamda güncel olarak tutulmaya başlanmıştır. 

Yerleşim yeri adres bilgilen ile ülkemiz sınırları içerisinde adres bileşenleri ile tanımlanmış 
tüm adreslerin tutulduğu UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı), nüfus kütüklerindeki kişi kayıtları ile 
eşleştirilerek Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden kurumların paylaşımına açılmıştır. 

Aynı Kanunun 48'inci maddesinin 2'nci fıkrası ve 52'nci maddenin 3'üncü fıkrası ile; kamu 
kurum ve kuruluşlarına yürütecekleri iş ve işlemlerde adres standardına uymaları ve MERNİS veri 
tabanında tutulan bu bilgileri kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 

5749 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişik 
Yapılmasına Dair Kanunun 4'üncü maddesi "seçmen kütüğü; adres kayıt sistemindeki bilgiler esas 
alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre her yıl yeniden düzenlenir, 
sürekli bilgi toplama ile her seçim döneminde güncelleştirilip" hükmündedir. Bu çerçevede 29 Mart 
2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri nedeniyle Bakanlığımızca Kimlik Paylaşımı 
Sistemi üzerinden veri desteği sağlanmıştır. 

İlgili mevzuata göre adres bildirimleri beyan esasına dayanmaktadır. Nüfus müdürlüklerince 
adres beyanlannın tescil edilmesinden sonra Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 18'inci maddesi 
gereğince bu adres beyanları liste halinde muhtarlara gönderilir. Muhtarlar da bu listeleri kontrol 
ederek varsa değişiklikleri ve ilaveleri ekleyerek nüfus müdürlüklerine geri iade ederler. "Adres 
Bildirim Listeleri" Adres Kayıt Sisteminin kontrol mekanizmasıdır. Ayrıca aynı adrese birden fazla 
beyanda bulunulması durumunda, bu beyanlar incelenmeye alınır. Şüphe oluşması halinde ise kolluk 
kuvvetlerine tahkikat yaptırılır ve gerçeğe aykırı beyanın tespit edilmesi halinde ise sistemdeki adresi 
silinerek, söz konusu Kanunun 67 ve 68' inci maddesi uyarınca işlem yapılır. 

MERNİS kapsamında vatandaşlarımıza verilen T.CKimlik Numarası, kimliği belirleyen tek 
ve değiştirilemez bir numaradır. T.CKimlik Numarası uygulaması ile mükerrer kayıt yaratılmasının 
her alanda tamamen önüne geçilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Bakan 
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Anayasa'da Türkiye Cumhuriyeti "Sosyal bir hukuk Devleti" olarak 
tanımlanmıştır. Ancak ne yazıktır ki yönetenlerce tanımlamanın ötesinde bir 
uygulamanın hayat bulması için hiçbir çaba gösterilmemiştir. Bu nedenlerle resmi 
rakamlarla 18 milyon civarında vatandaşımızın yoksulluk sınırında yaşam sürdüğü 
kabul edilmiştir.Bu sayının tarım ve hayvancılık politikaları nedeniyle daha da artığı 
bilinen bir gerçektir. 

14.06.1986 yılında 3294 Sayılı Kanunla Kurulan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu vasıtasıyla yoksul ve muhtaç insanlara devletin yardım elini 
uzatması amaçlanmıştır. Ancak uygulamada tüm iktidarların Devlet olanaklarını 
yereldeki parti teşkilatları vasıtasıyla iktidar partisini örgütlemek için kullandıkları ve 
bu ulvi (Yardım-Dayanışma) amacı siyasete araç ettikleri de görülmektedir. 

Bu nedenlerle 

1) 2007 ve 2008 Yılları içinde adı geçen fona aktarılan kaynak oranı iller ve aylar 
itibariyle oranı nedir? 

2) Bu yardımların dağıtılmasında siyasetin etkisini kırmak için muhtarların ve 
bağımsız sivil toplum örgütlerinin katılımını sağlamayı düşünüyor musunuz? 

3) Muhtarlardan Fakirlik kağıdı isteme(Kaldı ki muhtarların hergelene bu kağıdı 
verdiklerini her kes biliyor) dışında objektif kriterleri denetleyen bir karma 
komisyon kurmayı düşünüyor musunuz? 

4) Bir çok il ve ilçede olduğu gibi Batman'da da hak etmeyen kişilere yardım 
yapıldığı ve özellikle kömür yardımı yapılan bir çok kişi ve köylerin bu 
kömürlerini anında yardım yerinde başka satıcılara sattıklarını biliyor 
musunuz? 

5) Doğu ve G.Doğu Anadolu Bölgesine aktarılan bu fon yardımlarıyla bölgede kaç 
fabrika kurulabilirdi. Hükümetinizin "Balık verme yerine Balık tutma" olarak 
tanımladığı bu yardımların bu amaca hizmet ettiğine ilişkin bölgesel veriler 
nelerdir? 

6) 18 milyondan 14 milyona indiğini iddia ettiğiniz yoksulluk sınırındaki insanları 
nerede istihdam ettiniz. Eğer bu doğruysa 2006 da 1.947.00.YTL olan fon 
ödeneğini neden 2007 yılında 3.546.225 YTL ve 2008 de de 3.785.000.YTL ve 
2009 yılında 4.982.369 'a çıkarma gereğini duyuyorsunuz? 

Saygılarımla. 
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9.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 'nun 
kullanımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nin 
cevabı (7/5888) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 19.11.2008. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
09/01/2009 

SAYI : B.02.0.002- İ6% 
KONU : Soru Önergesi 7/5888 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 18.12.2008 tarih ve .A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5888-
10004/21171 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın, 23.12.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-105-15/5071 sayılı 

c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün, 31.12.2008 tarih ve 
B.02.1.SYD.0.65/221/15840 sayılı yazısı. 

Batman Milletvekili Sayın Bengi YILDIZ'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/5888 sayılı 
yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

yazısı. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (c) yazı ve eki soru önergesi cevabı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
(Strateji Geliştirme Müdürlüğü) 

Sayı : B.02.1.SYD.0.65/ 221 31/12/2008 
Konu : Soru Önergesi 7/5888 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Hayati YAZICI) 

İlgi : a) 26/12/2008 tarihli ve B.02.0.002-2623 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 23/12/2008 tarihli ve 

B.02.0.KKG.0.12/106-105-15/5071 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazınızda belirtilen Batman Milletvekili Sayın Bengi YILDIZ tarafından 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a tevcih edilen Başbakanlık Kanunlar ve 
Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 7/5888 sayılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1- Yazı Örneği 
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Bengi YILDIZ - Batman Milletvekili 

1982 Anayasasında "sosyal bir hukuk devleti" olarak tanımlanan Türkiye 
Cumhuriyeti çeşitli kurumlan vasıtasıyla sosyal yardım faaliyetleri yürütmekte 
v e yoksullukla mücadele etmektedir. 

İktidarlarımız döneminde yaptığımız uygulama v e aldığımız kararlar 
sonucu ekonomide sağlanan olumlu gelişmeler sosyal yardım çalışmalarında 
ciddi açılımlar sağlanmasına v e yoksul kesimin hayat standartlannın 
iyileştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. 

Zira 2002 yılında % 1.35 olan gıda yoksulluğu oranı 2006 yılında % 
0.74'e; 2002 yılında % 26.96 olan gıda ve gıda dışı yoksulluk oranı 2006 yılında 
% 17.81'e indirilmiş; günlük 1 doların altında bir gelirle yaşayan toplum kesimi 
ise kalmamıştır. 

Yoksulluk oranlarında 2006 yılında sağlanan olumlu gelişmeler 2007 
yılında da sürdürülmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu 2007 Yoksulluk Çalışması 
sonuçlarına göre 2007 yılında gıda yoksulluğu oranı % 0.54'e gerilemiş; kişi 
başı günlük 2.15 doların altında bir gelirle yaşayan toplum kesimi oranı % 
0.63'e düşürülmüş; Harcama Esaslı Göreli Yoksulluk oram i s e % 14.43'e 
gerilemiştir. 

Ayrıca, gelir dağılımında iyileşme sağlanmasına yönelik de olumlu 
adımlar atılmıştır. 2002 yılında 0,44 olan Gini katsayısı 2005 yılında 0,38'e 
indirilmiştir. 

Dolayısıyla soru önergesinde yer alan 18 milyon yoksul rakamı gerçeği 
yansıtmamaktadır. Söz konusu rakam 2002 yılına ait olan ve hükümetimizin 
iktidara gelmesinden Ö n c e TÜİK tarafından açıklanan gıda ve gıda dışı 
yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfusu vermektedir. 

Yardımların sunumunun parti teşkilatlan vasıtasıyla yapıldığı iddialannın 
kabul edilmesi mümkün değildir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
1986 yılında çıkanlan 3294 Sayılı Kanunla kurulmuş Özel Hukuk Tüzel 
kişiliğine haiz organlardır.. Bu vakıflar her il ve ilçemizde ayrı ayrı mahkeme 
karanyla kurulurlar ve Vakıf Mütevelli Heyetleri tarafından alınan kararlar ile 
yönetilirler. Yani SYD Vakıflarımız sivil toplum, yerel yönetim ve kamu 
kurumlarının temsil edildiği, "katılımcı ve şeffaf yapılardır. 

Mütevelli heyeti başkanı illerde valiler ilçelerde kaymakamlar olmakla 
birlikte; belediye başkanları köy ve mahalle muhtarları il genel meclisi 
üyelerinin seçeceği yardım sever vatandaşlar ve STK'lann kendilerinin seçtiği 
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1. SYDT FONU'NUN 2007 VE 2008 (KASIM) Yıllarına İlişkin Gider Durumu 
(YTL) 

GİDERLER 2007 2008 
(KASIM) 

TOPLAM 1.413.757.199 1.549.688.524 

2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının karar organı olan 
Mütevelli Heyetlerinin oluşumu 3294 sayılı kanunun 7'inci maddesinin 2'nci 
fıkrasında şu şekilde tanımlanmıştır; 

"Mülkî idare amirleri vakfın tabii başkanı olup, illerde belediye başkam, 
defterdar, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il tarım müdürü, il sosyal 
hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu müdürü ve il müftüsü; ilçelerde belediye 
başkanı, mal müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst 
görevlisi, varsa ilçe tarım müdürü ve ilçe müftüsü vakfın mütevelli heyetini 
oluşturur. Ayrıca her faaliyet dönemi için, il dahilindeki köy ve mahalle 
muhtarlarının valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt 
çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye ile ilde kurulan 
ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum 
kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci ve 
hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi; ilçe 
dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzerine 
yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından 
seçecekleri birer üye ile ilçede kurulu ve bu Kanunda belirtilen amaçlara 
yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi 
aralarından seçecekleri bir temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il 
genel meclisinin seçeceği iki kişi mütevelli heyetinde görev alırlar. İl veya 
ilçede bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil 
toplum kuruluşu olmaması halinde, hayırsever vatandaşlar arasından il 
genel meclisinin seçeceği üçüncü bir kişi daha mütevelli heyetinde görev 
yapar. 

Vakıf senetleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından Medeni 
Kanundaki hükümlere göre tescil ettirilir. " 

Hükümetimiz döneminde SYD Vakıflarımızın yönetim yapısında da 
değişikliğe gidilerek sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarların da Vakıf 
Mütevelli Heyetine üye olarak katılımı sağlanmış olup; "katılımcılık" ve "hesap 
verebilirlik" arttırılmıştır. Görüldüğü üzere soru önergenize esas teşkil eden 
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husus 2004 yılında yapılan kanun değişikliği ile zaten hükümetimiz tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

3.3294 sayılı yasanın 2'nci maddesinde kimlerin yardım alacağı 
tanımlanmıştır. Buna göre: 

"Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal 
güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan 
(...) vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve Öğretim 
imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma 
geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir. 

(Ek fıkra: 30/05/1997 - KHK- 572/17 md. ; Değişik fıkra:17/04/2008-
5754 S.K./77.mad) Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan 
genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanun 
gereği ödedikleri katılım payları bu Kanun kapsamındadır. Ancak yıl içinde 
ödenen tutarlar, takip eden yılda Hazine tarafindan Fona geri ödenir, ifadesi 
yer almaktadır." 

Söz konu kanun çerçevesinde yardım alacakları Vakıf Mütevelli Heyetleri 
belirlemektedir. Muhtardan alınacak fakirlik belgesi yardım alma kriteri 
olmadığı gibi kişilerin sosyal yardıma hak kazanmasına olanak sağlayacak 
karan da "katılımcı" ve "hesap verebilir" bir yapı özelliği taşıyan Vakıf 
Mütevelli Heyeti vermektedir. 

4. Daha öncede ifade edildiği gibi 3294 sayılı kanun çerçevesinde yardım 
alacakları Vakıf Mütevelli Heyetleri belirlemekte olup; Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflan, idari yönden İçişleri Bakanlığı; mali yönden Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ve yürütülen faaliyetlerin işlevselliği bakımından Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce denetlenmektedir. Dolayısıyla 
hak etmeyen kişilere yardım yapılması durumunda bu husus yapılan 
denetimlerde ortaya çıkacaktır ve gereken idari ve ceza işlemler yapılacaktır. 

Kömür yardımlarının vatandaşlar tarafından amacı dışında kullanılarak 
üçüncü kişilere satılması ve bu durumun tespit edilmesi durumunda Türk Ceza 
Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda gereken cezai işlemler 
yapılmaktadır. 

5. Hükümetimiz döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlanmızın sosyal yardım 
almak yerine kendi işlerini kurmalarını, kendi alın teriyle geçinen bireyler haline 
gelmelerini sağlayacak projelere önemli ölçüde destek verilmektedir. 
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Bu amaçla birçok yeni proje hayata geçirilmiştir. 2003 yılında SYD 
Vakıflarına aktarılan kaynak içinde proje desteklerine ayrılan payın oram % 1,6 
iken 2007 yılında bu oran %22,5' e yükselmiştir. Bu projelerin bir kısmı kırsal 
alanda, bir kısmı da kentlerde yaşayan vatandaşlarımızı kalkındırmayı 
amaçlamaktadır. 

Kırsal alanda yürütülen ve 2003 yılının sonbaharında başlatılan " Kırsal 
Alanda Sosyal Destek Projesi" kapsamında yeterli kaynağa sahip olmayan ve 
süt sığırcılığı, koyunculuk ve seracılık yaparak gelir elde etmek isteyen 
vatandaşlarımıza, bir kooperatif bünyesinde birleşmeleri sağlanarak destek 
verilmektedir. 2003-2008 Kasım dönemi itibariyle desteklenen kooperatif 
sayısı 798 olup, 58.175 aile için toplam 463 milyon 423 bin YTL tahsis 
edilmiştir. 

2008 Yılında Kasım ayı sonu itibariyle 109 proje için 51,37 Milyon YTL 
kaynak aktarılarak 7.363 ailenin desteklenmesi sağlanmıştır. 

Proje destek programlarımız arasında "Gelir Getirici ve İstihdam Artırıcı 
Projeler" de özel bir yer tutmaktadır. 

Haziran 2008'de yapılan değişiklik ile, bu kapsamda bireysel veya grup 
halinde kendi işini kurma talebi olan dar gelirli vatandaşlarımıza, kır-kent 
ayrımı gözetmeksizin kişi başına 15.000 YTL'ye kadar destek sağlanmaktadır. 

Bu destekler, faizsiz, ilk iki yılı ödemesiz, 4 yıl içinde geri ödemeli 
olarak verilmektedir. 

Böylece, vatandaşımızın işine sahip çıkması sağlanmakta, girişimcilik 
kabiliyeti gelişmekte ve geri dönen kaynak ile aynı maksada yönelik projelere 
destek verilmektedir. Bu süreç kendi döngüsü içinde devam etmektedir. 

Proje desteklerimizdeki temel amaç, ihtiyaç sahiplerine iş ve istihdam 
oluşturmak, işlerini kurmalarına yardımcı olmak, başkalarına muhtaç olmadan 
hayatlarını sürdürmelerine imkân sağlamaktır. 

Bu kapsamda 2003-2008 Kasım döneminde 11.625 proje için toplam 
198,1 Milyon YTL kaynak aktarılarak 107.002 vatandaşımızın kendi işlerini 
kurmaları ve gelir temin etmeleri sağlanmıştır. 
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2003-2008 Kasım Dönemi Proje Destek Programlan kapsamında 
aktanlan kaynağın bölgesel dağılımı aşağıda verilmiştir: 

BÖLGE 
AKTARILAN KAYNAK 

(YTL) 
ORANI 

DOĞU ANADOLU 140.365.967 19,07% 
İÇ ANADOLU 134.675.632 18,29% 
G DOĞU ANADOLU 103.934.165 14,12% 
AKDENİZ 98.146.710 13,33% 
KARADENİZ 97.489.723 13,24% 
EGE 96.909.673 13,16% 
MARMARA 64.685.956 8,79% 
TÜRKIYE 736.207.826 100,00% 

Ortaya çıkan bu tablo Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan 
sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi ile büyük ölçüde örtüşmekte olup, görece 
yoksul yörelere daha fazla kaynak aktanldığı ve yoksula ulaşma konusunda iyi 
bir hedefleme yapıldığı sonucunu doğurmaktadır. 

Özünde yoksul kesimin üretken kılınması ve sürdürülebilir gelire 
kavuşturulması bulunan anlayış(politika) değişikliği doğrultusunda verilen 
proje desteklerinin, yoksullukla mücadelede etkin olduklan yapılan etki 
değerlendirme (analizi) araştırmaları sonucunda ortaya koyulmuştur. Zira 
SYDGM tarafından 2004 yılında yaptınlan geri ödemeli projelerin etki analizi 
araştırmasına göre: 

• Proje desteği alan kişilerin %60,8'inin faaliyetini sürdürdüğü 
görülmüştür, 

• Proje desteği alan kişilerin %91,7'si verilen destekten memnun olduğunu 
ifade etmiştir, 

• Proje desteği alan kişilerin %29'u işini geliştirdiğini/büyüttüğünü ifade 
etmiştir, 

• Proje desteği alan kişilerin %14,8'i geçimlerini sağlamanın ötesinde 
tasarruf ettiklerini ifade etmişlerdir, 

• Proje desteğinden yararlanan kişilerin %38,2'si söz konusu desteğin 
sosyal yaşamlarına olumlu etki ettiğini ifade etmiştir(SYDGM,2004). 
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Yine SYDGM tarafından 2006 yılında projelerin etkisini ölçmeye yönelik 
yaptırılan araştırmaya göre: 

• Proje desteği alan kişilerin yaklaşık %70'inin faaliyetini sürdürdüğü 
görülmüştür, 

• Devam eden projelerin yararlanıcılarının %89,7'si haneye giren düzenli 
gelir olarak proje kapsamında kurduklan işten elde ettikleri geliri 
göstermişlerdir, 

• Proje desteği alan kişilerin %68,2'si söz konusu destekten sonra yaşam 
kalitelerinde bir düzelme/iyileşme olduğunu düşünmektedir, 

• Proje desteği alan kişilerin %16,9'u tasarruf yapabildiklerini ifade 
etmiştir(SYDGM, 2006). 

6. Soru önergesinde ifade edilen ve Fon'daki artışa kanıt olarak gösterilen 
rakamlar doğru değildir. Bilindiği üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğü Fon'un yürütme organıdır ve Genel Bütçeden aktarılan 
kaynaklar ile cari ve yatınm harcamalarını karşılamaktadır. Dolayısıyla Genel 
Bütçeden SYDGM'ye tahsis edilen kaynaklar sosyal yardım olarak 
dağıtılmamaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
kaynaklan ise bütçe dışıdır. 

Genel bütçe kapsamında SYDGM'nin 2008 yılı bütçesi 3 Milyon 785 bin 
YTL'dir. 

2009 yılında ise 4 Milyon 182 bin YTL cari ve 7 Milyon 456 bin YTL 
yatırım olmak üzere toplam 11 milyon 638 bin YTL 'dir. 

2008 yılında 200.000 YTL olan yatırım bütçesi 2009 yılında 7 Milyon 
456 Bin YTL'ye yükselmiştir. Bu artışa neden olan 2009 yılı yatırım 
programında yer alan projeler; 

• Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi için 5.835.000 YTL, 
• Sosyal yardım yararlanıcılannm belirlenmesine yönelik puanlama 

formülünün geliştirilmesi projesi için 345.000 YTL, 
• Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için bir nakit sosyal yardım programının 

geliştirilmesine yönelik 248.000 YTL, 
• Şartlı Nakit Transferi Programının fayda sahipleri üzerindeki etkisinin 

nitel ve nicel ölçülmesi projesine 433.000 YTL 
• GAP eylem planı kapsamındaki projeler 595.000 YTL olmak üzere 

toplam 7.456.000 YTL'dir. 

Görüldüğü üzere genel bütçedeki artışın sebebi sosyal yardım alanında 
reform niteliği taşıyan projeler için aktarılan kaynaktır. 

Sosyal yardımlann yapıldığı Fonun bütçesi 2006'da 1 Milyar 380 Milyon 
YTL, 2007'de 1 Milyar 598 Milyon YTL, 2008 yılı ilk 11 aylık dönemde 1 
Milyar 777 Milyon YTL'dir. 
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10. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik 'in, bir TOKİ projesindeki yüklenici firmanın yükümlülüklerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/5891) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N tarafından 
yazıl ı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 17.11.2008 

T . C . Başbakanlık T O K İ Başkanlığınca Ankara Altındağ Doğantepe'de inşa 
edilen ve T O K İ aracılığı ile satışa sunulan Aktaş konutları yaklaşık iki yıl sonra 
teslim edilmiştir. Söz konusu konutların yapımı ( Doğantepe+Aktaş T O K İ Konutları 
yaklaşık 800 konut ) T O K İ tarafından Yüklenici firmalara ihaleye verildikten sonra 
konut sahibine anahtar teslimi olarak verilmesi taahhüt altına alınmıştır. 
Vatandaşlarla yapılan sözleşmelerde konutları yüklenici firma olarak "Kuzu Toplu 
Konut İnşaat Ltd. Şti." nin yaptığı anlaşılmaktadır. Konutlar 2008 yılı ocak ayında 
geçici olarak teslim edilmesine rağmen, su bağlanabilmesi için A S K İ ' y e ödenmesi 
gereken katkı payının yüklenici firma tarafından ödenmediği vatandaşlar tarafından 
belirtilmiştir. Vatandaşların bu eksiklikleri teslim tutanaklarında beyan etmiş 
olmasına rağmen konunun Komisyonca değerlendirilerek giderilmesi gerekirken bu 
Komisyon da beş aydır toplanmamıştır. Katkı payı adı altında konut sahiplerinden 
600-1200 Y T L arasında A S K İ tarafından para istenmektedir. Buna göre; 

1- TOKİ 'n in hazırladığı sözleşmelere göre anahtar tesliminden maksadın her 
türlü katkı payının yüklenici firma tarafından ödenmesi anlamına geldiği halde 
yüklenici firma neden sorumluluğunu yerine getirmemektedir? 

2- Yüklenici Firma hangi akrabalık ya da ilişkiler ağının parçası olduğu için 
kayırılmakta ve ödemekle mükellef olduğu abonelik ücretlerini ödememektedir? 

3- Yaklaşık 800 aileyi ilgilendiren bu durum münasebetiyle Yüklenici firma "Kuzu 
Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti." haksız kazanç peşinde midir? Bu konuyla ilgili olarak 
T O K İ yüklenici firma ile ilgili ne gibi işlem yapmıştır? 

Beh iç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

/ 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
09 OCAK 2009 

Sayı :B.02.0.001/l<r 
Konu :Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :18/12/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5891-10066/21240 
sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Sn. Behiç ÇELİK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/5891 sayılı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. * yj 

Sayı : B.02.1.KNT.0.65.02/610- - 0 2 5 o f i f t 

Konu: Soru Önergesi Hk. 0 7 . 0 1 . 2 0 0 9 * O u y o u 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK ) 

İlgi: 25.12.2008 tarih ve B.02.0.001/959 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELİK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlıkları koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, ilgide kayıtlı 7/5891 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin olarak 
hazırlanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. y^^SiJ ^ 

Ek-Yazı 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

EK ; Soru Önergesi Cevabı. 

R A K T A R 
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Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELİK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/5891 sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 
görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Ankara Altındağ 
Doğantepe'de inşa edilen ve TOKİ aracılığıyla satışa sunulan Aktaş 
konutları yaklaşık 2 yıl sonra teslim edilmiştir. Sözkonusu konutların 
yapımı (Doğantepe+Aktaş TOKİ Konutları yaklaşık 800 konut) TOKİ 
tarafından yüklenici firmalara ihaleye verildikten sonra konut sahibine 
anahtar teslimi olarak verilmesi taahhüt altına alınmıştır. Vatandaşlarla 
yapılan sözleşmelerde konutları yüklenici firma olarak "Kuzu Toplu Konut 
İnşaat Ltd.Şti."nin yaptığı anlaşılmaktadır. Konutlar 2008 yılı Ocak ayında 
geçici olarak teslim edilmesine rağmen, su bağlanabilmesi için ASKİ'ye 
ödenmesi gereken katkı payının yüklenici firma tarafından ödenmediği 
vatandaşlar tarafından belirtilmiştir. Vatandaşların bu eksiklikleri teslim 
tutanaklarında beyan etmiş olmasına rağmen konunun Komisyonca 
değerlendirilerek giderilmesi gerekirken, bu Komisyon da 5 aydır 
toplanamamıştır. Katkı payı adı altında konut sahiplerinden 600-1.200 YTL 
arasında ASKİ tarafından para istenmektedir. Buna göre: 

• TOKİ'nin hazırladığı sözleşmelere göre anahtar tesliminden maksadın 
her türlü katkı payının yüklenici firma tarafından ödenmesi anlamına 
geldiği halde yüklenici firma neden sorumluluğunu yerine 
getirmemektedir? 

• Yüklenici firma hangi akrabalık ya da ilişkiler ağının parçası olduğu 
için kayırılmakta ve ödemekle mükellef olduğu abonelik ücretlerini 
ödememektedir? 

• Yaklaşık 800 aileyi ilgilendiren bu durum münasebetiyle yüklenici firma 
"Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd.Şti." haksız kazanç peşinde midir? Bu 
konuyla ilgili olarak TOKİ yüklenici firma ile ilgili ne gibi işlem 
yapmıştır? 

CEVAP : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 
Altındağ Belediye Başkanlığı arasında imzalanan Kentsel Dönüşüm Protokolü 
çerçevesinde, TOKİ tarafından ihalesi yapılan "Ankara Altındağ Aktaş ve 
Doğantepe 718 adet konut, 1 adet ticaret merkezi, camii, kütüphane ile ada içi 
altyapı ve çevre düzenlemesi" işi, yüklenici firma "Kuzu Toplu Konut 
İnş.Ltd.Şti." yükleniminde ve müşavir firma "Prokon Müh.ve Müş.A.Ş & Beşer 
Müh.Müş.Ltd.Şti. Ortak Girişimi" denetiminde tamamlanmıştır. Sözleşme 
hükümlerine göre işin geçici kabulü yapılmış ve iskan ruhsatlan alınarak, 
konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. 

Soru önergesinde, Ankara Altındağ Aktaş ve Doğantepe Kentsel Dönüşüm 
Uygulaması kapsamında, su abonelik işlemleriyle ilgili olarak ASKİ tarafından 
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hak sahiplerinden alınan kanal katılım bedelinin yüklenici firma tarafından 
ödenmediği ifade edilmektedir. 

Ancak, Ankara Altındağ Aktaş ve Doğantepe Kentsel Dönüşüm Uygulaması 
kapsamında, yüklenici firma tarafından gerekli tüm harçlar yatırılmıştır. 

Zira, yüklenici firma ile imzalanan Sözleşmenin eki Özel İdari ve Teknik 
Şartnamenin 1 l'inci maddesinde " ....katılım payları (yol, kanalizasyon, su vb.) 
ile kurumlara verilecek teknik altyapı yapım teminatı bedellerinin İdare adına 
yüklenici tarafından ödeneceği, isteklilerin teklif verirken bu bedelleri de 
tekliflerine yansıtacağı, bu ödemelere ilişkin İdarece yükleniciye herhangi bir 
ödeme yapılmayacağı" hususları hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, sözkonusu işle ilgili olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Altındağ Belediye Başkanlığı arasında 
imzalanan Kentsel Dönüşüm Protokolünün 10'uncu maddesinde, "Aktaş 
Mahallesinde TOKİ tarafından konut inşa edilecek alan sınırlarına kadar imar 
yollarında kalan öncelikli teknik altyapı projelendirme ve inşaat işleri (içmesuyu, 
kanalizasyon, yağmursuyu, elektrik, telefon, yol vb.) belediye tarafından 
yapılacak ve bunlarla ilgili herhangi bir bedel TOKİ'den talep edilmeyecektir" 
hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 3194 sayılı imar Kanununun 23'üncü maddesinin 6'ıncı 
fıkrasında " toplu mesken alanlarında altyapı tesisleri belediyelerce onaylı 
projesine göre ilgili şahıs veya kurumlarınca yapılmışsa, belediyece altyapı 
hizmetleri nedeniyle hiçbir bedel alınmaz" amir hükmü bulunmaktadır. 

Ankara Altındağ Aktaş ve Doğantepe Kentsel Dönüşüm Uygulaması 
kapsamında çevre yolu, kanalizasyon işleri TOKİ tarafından yaptırılmıştır. 

Bu itibarla, gerek yükleniciyle yapılan Sözleşme eki Özel İdari ve Teknik 
Şartname, gerek 3194 sayılı İmar Kanunu ve gerekse anılan Kentsel Dönüşüm 
Protokolünün ilgili maddeleri gereği, konut alıcılarından altyapı (yol, kanal) 
katılım bedelinin alınmaması gerekmektedir. Şayet, abonelik yapmış şahıslardan 
abonelik ücreti dışında kanal katılım bedeli alınmış ise de bu tutarların iade 
edilmesi gerekmektedir. 

- 1 0 5 0 -



TBMM B:43 1 3 . 1 . 2 0 0 9 

Aşağıda yer alan sorularıma Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevap verilmesini saygıyla arz eder im. 20.11.2008 

lasan M ACIT 
DSP İstanbul Milletvekili 

İktidarınız döneminde halkın yoksullaştığı ve bu nedenle yoksulluk sının 
altında yaşayan halkımıza Devlet ' imiz tarafından yiyecek ve yakacak yardımı 
yapıldığı bil inmektedir. Devletimizin yaptığı bu yardımların sanki A K P yardımı 
imiş gibi gösterildiği yazılı ve görsel basında da sıklıkla yer almaktadır. Seçim 
bölgem olan İs tanbul 'da muhtarlarla yaptığım görüşmelerde 2002 yılına dek 
muhtarlarca ihtiyaç belgesiffakir kağıdı) verilen yurttaşlarımızın tamamına 
yiyecek-yakacak ve ilaç yardımı yapılırken iktidarınız döneminde fakir kağıdı 
alanların ancak % 60 kadarına yardım yapıldığı ifade edilmektedir. Bu 
bağlamda; 

1- A K P örgütlerince, 2002 yılından bugüne değin yıllar itibariyle, İstanbul'un 
bütün ilçelerinde ihtiyaç sahibi kaç yurttaşımıza, ne kadar kömür, yiyecek vc 
ilaç yardımı yapılmışt ır? . 

2- Devletimizce 2002 yılından bugüne değin yıllar itibariyle İs tanbul 'un bütün 
ilçelerinde ihtiyaç sahibi kaç yurttaşımıza, ne kadar kömür , yiyecek ve ilaç 
yardımı yapılmıştır? Yard ım yapılan yurttaşlarımızın isim listesi ve adresleri 
nelerdir? 

3- Muhtarlar ımızın ihtiyaç belgesi verdiği yurttaşlarımızın neden hepsine 
yiyecek, yakacak ve diğer ihtiyaç maddeleri yardımı yapı lmamaktadır? Bu 
ayrımın sebebi nedir? Sadece A K P ' y e oy verenlere mi yardım yapılmaktadır? 

4- İhtiyaç sahibi yurt taşlar ımıza yardım dağıtımı yapıl ı rken neden A K P mahalle 
temsilcileri Devlet görevlilerinin yerine dağıtım yapmaktadır lar? 
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11.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, İstanbul'da muhtaçlara yapdan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nin cevabı (7/5894) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

09/01/2009 

S A Y I : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 - 2 J 6 5 ^ 

KONU : S o r u Önergesi 7/5894 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 18.12.2008 tarih ve .A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5894-
10104/21291 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın, 23.12.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-105-21/5072 sayılı 
yazısı 

c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün, 31.12.2008 tarih ve 
B.02.1.SYD.0.65/222/15841 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hasan MACİT'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/5894 sayılı 
yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi vc gereğini arz ederim. 

Ek: İlgi (c) yazı ve soru önergesi cevabı 
Başbakan Yardımcısı 

T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

S o s y a l Y a r d ı m l a ş m a v e D a y a n ı ş m a G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
( S t r a t e j i G e l i ş t i r m e M ü d ü r l ü ğ ü ) 

S a y ı : B . 0 2 . 1 . S Y D . 0 . 6 5 / 2 2 2 / ^ ^ İ 31/12/2008 
K o n u : Soru Önergesi 7/5894 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
( S n . H a y a t i Y A Z I C I ) 

İ l g i : a) 26/12/2008 tarihli ve B.02.0.002-2624 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 23/12/2008 tarihli ve 

B.02.0.KKG.0.12/106-105-21/5072 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazınızda belirtilen İstanbul Milletvekili Sayın Hasan MACİT tarafından 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a tevcih edilen Başbakanlık Kanunlar ve 
Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 7/5894 sayılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim 

EKLER: 
1- Yazı Örneği 
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Hasan MACİT - İstanbul Milletvekili 

1982 Anayasasında "sosyal bir hukuk devleti" olarak tanımlanan Türkiye 
Cumhuriyeti çeşitli kurumlan vasıtasıyla sosyal yardım faaliyetleri yürütmekte 
ve yoksullukla mücadele etmektedir. 

İktidarlanmız döneminde yaptığımız uygulama ve aldığımız kararlar 
sonucu ekonomide sağlanan olumlu gelişmeler sosyal yardım çalışmalarında 
ciddi açılımlar sağlanmasına ve yoksul kesimin hayat standartlannın 
iyileştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. 

Zira 2002 yılında % 1.35 olan gıda yoksulluğu oranı 2006 yılında % 
0.74'e; 2002 yılında % 26.96 olan gıda ve gıda dışı yoksulluk oranı 2006 yılında 
% 17.81'e indirilmiş; günlük 1 dolann altında bir gelirle yaşayan toplum kesimi 
ise kalmamıştır. 

Yoksulluk oranlannda 2006 yılında sağlanan olumlu gelişmeler 2007 
yılında da sürdürülmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu 2007 Yoksulluk Çalışması 
sonuçlanna göre 2007 yılında gıda yoksulluğu oranı % 0.54'e gerilemiş; kişi 
başı günlük 2.15 dolann altında bir gelirle yaşayan toplum kesimi oranı % 
0.63'e düşürülmüş; Harcama Esaslı Göreli Yoksulluk oranı ise % 14.43'e 
gerilemiştir. 

Ayrıca, gelir dağılımında iyileşme sağlanmasına yönelik de olumlu 
adımlar atılmıştır. 2002 yılında 0,44 olan Gini katsayısı 2005 yılında 0,38'e 
indirilmiştir. 

Dolayısıyla soru önergesinin başlangıç bölümünde ifade edilen ve 
iktidanmız döneminde yoksulluk sınınnın altında yer alan toplum kesimlerinin 
arttığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 

İktidanmız döneminde yapılan sosyal yardımlarda yıllar itibanyla 
meydana gelen artış ülkede var olan yoksulluk olgusunun arttığını değil; sosyal 
devlet ilkesinin gereği olarak ulaşılan yoksul kesimin arttığının göstergesidir. 
Ayrıca yıllar itibanyla sosyal alana aynlan kaynaklarda ciddi bir artışa 
gidilmesi; dolayısıyla sosyal harcamaların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranında 
sağlanan artış hükümetimizin sosyal yardımları etkili bir sosyal politika aracı 
olarak kullandığının göstergesidir. 
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Soru önergesine konu olan sorulara ilişkin olarak: 
t 

1. Soru önergesinin ilk sorusunda AKP örgütlerince 2002 yılından bugüne 
kadar yapılan yardım miktarlarına ilişkin veriler talep edilmektedir. Bu konuda 
herhangi bir veri elimizde bulunmadığından dolayı adı geçen bilgilerin konunun 
muhatabı olan AKP teşkilatından alınması gerekmektedir. 

2. 

2003-2008 (KASIM) DÖNEMİ İSTANBUL İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SOSYAL 
YARDIM ÇALIŞMALARI 

2003 2004 2005 2006 2007 
2008 

(KASIM) 
(YTL) 

(YTL) (YTL) (YTL) (YTL) (YTL) 

2008 
(KASIM) 

(YTL) 

PERİYODİK 
YARDIMLAR 

7.649.000 11.470.400 12.582.100 15.737.300 21.818.800 26.855.200 

SAĞLIK 
YARDIMLARI 3.995.410 5.369.448 3.478.771 987.585 1.056.260 1.184.230 

SOSYAL YARDIMLAR 12.848.133 61.895 0 2.400 56.000 341.800 

YATIRIM YARDIMI 0 0 0 0 0 400.000 

EĞİTİM YARDIMI 569.200 2.640.600 4.279.750 4.279.750 6.089.700 9.822.600 

ÖĞLE YEMEĞİ 
YARDIMI 79.000 0 0 0 0 0 

GIDA ve GİYİM 
YARDIMI 3.232.200 4.598.100 0 0 0 0 

KURBAN BAYRAMI 
YARDIMI 0 0 3.277.800 8.534.500 6.089.700 0 

RAMAZAN BAYRAMI 
YARDIMI 0 0 4.279.750 4.279.750 6.089.700 9.822.600 

TOPLAM 28372.943 24.140.443 27.898.171 33.821.285 41.200.160 48.426.430 

T O P L A M D A 6 YIL İ Ç İ N D E 203.859.432 YTL K A Y N A K SYD VAKD7LARINA AKTARILMIŞTIR. 

KÖMÜR 
YARDIMLARI 2003 2004 2005 2006 2007 

2008 
(KASIM) 

(Dağıtılan) 

2008 
Toplam 

AİLE 82.629 152.712 176.348 157.485 162.614 160.917 160.917 

TON 49.410 81.101 106.478 107.720 118.490 83.027 1 3 5 J 3 1 

Periyodik Yardımlar: 

Vakıfların cari harcamaları ile vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının 
mahallinde karşılanması amacıyla il/ilçe S Y D Vakıflarına periyodik olarak, 
nüfus ve sosyo-ekonomik gelişmişlik katsayısı dikkate alınarak Fon'dan her ay 
yapılan aktarımlardan oluşmaktadır. 
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Sağlık Yardımları (Tedavi Giderlerine Yönelik Yapılan Aktarımlar): 

Yeşil Kart Kanununda değişiklik yapılmış, 2005 yılından itibaren yeşil 
kartlılann tedaviye ilişkin tüm giderlerinin genel bütçeden karşılanması ve 
uygulamanın tek elden Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmesi sağlanmıştır. 

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın Yeşil Kart kapsamı dışında 
kalan sağlık yardı ml an da Fon'dan karşılanmaktadır. 

Sosyal Yardımlar: 

İl ve ilçelerdeki a şevlerine, ilk ve orta öğretim öğrenci yurtlarına 
verilen katkılar, doğal afet-yangmlardan zarar görenlere acil ihtiyaçları 
için yapılan destekler, barınma yardımları gibi çeşitli alanlardaki sosyal 
yardımları kapsamaktadır. 

Eğitim Yardımları (Eğitim Materyali Yardımı İçin Yapılan Aktarımlar): 

Her eğitim ve öğretim yılının başlangıcında ilköğretim ve ortaöğretimde 
okuyan yoksul aile çocuklannın kırtasiye, önlük gibi temel okul ihtiyaçlarının 
karşılanması için SYD Vakıflarına kaynak gönderilmektedir. 

Gıda Yardımları İçin Yapılan Aktarımlar: 

İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflanna (SYDV) kaynak aktanlmaktadır. 2008 
yılı Haziran ayından itibaren gıda yardımları 3'er aylık periyotlarla yılda 4 kez 
yapılmaya başlanmıştır. 

3. 3294 sayılı yasanın 2'nci maddesinde kimlerin yardım alacağı 
tanımlanmıştır. Buna göre: 
"Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal 

güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan 
(...) vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim 
imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma 
geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir. 

(Ek fıkra: 30/05/1997 - KHK- 572/17 md. ; Değişik fıkra: 17/04/2008-
5754 S.K./77.mad) Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan 
genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanun 
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gereği ödedikleri katılım payları bu Kanun kapsamındadır. Ancak yıl içinde 
öçlenen tutarlar, takip eden yılda Hazine tarafından Fona geri ödenir, ifadesi 
yer almaktadır." 

Söz konu kanun çerçevesinde yardım alacaklan"katıhmcı" ve "hesap 
verebilir" bir yapı özelliği taşıyan Vakıf Mütevelli Heyetleri belirlemektedir. 
Mütevelli heyeti başkanı illerde valiler ilçelerde kaymakamlar olmakla birlikte; 
belediye başkanları köy ve mahalle muhtarları il genel meclisi üyelerinin 
seçeceği yardım sever vatandaşlar ve STK'lann kendilerinin seçtiği 
temsilcilerde mütevelli heyet üyeleridirler. Bütün üyelerin oyu eşittir ve kararlar 
birlikte alınmaktadırlar. Sosyal yardım talep eden vatandaşın dosyası Mütevelli 
Heyeti toplantısında tartışılmadan önce Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri 
(genellikle sosyal hizmet uzmanı) tarafından hane incelemeleri yapılmakta ve 
internet bazlı hizmetler ile kişinin sosyal güvenceye sahip olup olmadığı, 
üzerine kayıtlı taşınmazı olup olmadığı gibi sorgulamalar yapılmaktadır. 
Mütevelli Heyeti söz konusu hane incelemelerini ve sorgulamaları dikkate 
alarak 3294 sayılı kanun doğrultusunda sosyal yardım yapılmasına veya 
yapılmamasına karar vermektedir. Dolayısıyla Muhtardan alınacak fakirlik 
belgesi yardım alma kriteri olmadığı gibi kişilerin sosyal yardıma hak 
kazanmasına olanak sağlayacak bir nitelik de taşımamaktadır. 

4. Yardımların dağıtımının parti teşkilatları ve AKP mahalle temsilcileri 
vasıtasıyla yapıldığı iddialarının kabul edilmesi mümkün değildir. Hükümetimiz 
1982 Anayasasında "sosyal bir hukuk devleti" olarak tanımlanan Türkiye 
Cumhuriyeti çeşitli kurumlan vasıtasıyla sosyal yardım faaliyetleri yürütmekte, 
yoksullukla mücadele etmekte ve sosyal yardımları etkili bir sosyal politika 
aracı olarak kullanmaktadır. Ayrıca yapılan sosyal yardımlar Anayasada 
ifadesini bulan sosyal devlet ilkesinin gereği olarak kamu hizmeti şeklinde 
yürütülmekte olup; kamu görevlileri aracılığıyla yerine getirilmektedir. 
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12.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu 'nun, Karaburun ilçesine su sağlayacakgölete ve 
sahildeki kirliliğe ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/5910) 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Ç e v r e v e O r m a n B a k a n ı S a y ı n Prof . Dr . V e y s e l 
E R O Ğ L U ta ra f ından y a z ı l ı o la rak c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı A n a y a s a ' n ı n 98 v e İ ç t ü z ü ğ ü n 
96. m a d d e l e r i g e r e ğ i n c e s a y g ı l a r ı m l a a r z e d e r i m . 14.11.2008 

1-) S e ç i m B ö l g e m İzmi r K a r a b u r u n İ lçemiz ' in i çme v e ku l l anma s u y u ih t iyac ın ı 

k a r ı ş l a y a c a k o lan B o z k ö y U z u n d e r e G ö l e t i ile ilgili y a p ı l a n s o n ç a l ı ş m a l a r n e d i r ? 

2-) B o z k ö y U z u n d e r e G ö l e t i inşaa t ına ne z a m a n v e ne kadar l ık ö d e n e k l e 

b a ş l a n ı p , t a m a m l a n a c a k t ı r ? 

3-) K a r a b u r u n i l ç e m i z ' d e faa l iyet g ö s t e r e n kaç tane s u ürünler i ye t iş t i rme f i rmas ı 

b u l u n m a k t a d ı r ? 

4-) B u s u ürünler i ye t iş t i ren f i rmalar K a r a b u r u n İ lçemiz ' in m a v i b a y r a k l ı p l a j ı n d a n 

s a d e c e 1100 mt. m e s a f e d e o l u p , d a h a ş i m d i d e n b u p l a j ı m ı z d a kirlilik b a ş l a m ı ş t ı r . B u 

kirliliği ber ta ra f e t m e k için B a k a n l ı k o larak ne g ib i ö n l e m l e r a l m a y ı d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

5-) S u ürünler i yet işt i r ic i ler in in yer le r in in be l i r lenmes i iş lemler i s ı r a s ı n d a hang i 

k u r u l u ş l a r ı m ı z ı n g ö r ü ş l e r i a l ı n m ı ş o l u p , n e d e n K a r a b u r u n B e l e d i y e s i ' n i n g ö r ü ş ü 

a l ı n m a m ı ş t ı r ? 

6-) K a r a b u r u n s a h i l i n d e h a l e n d e v a m e t m e k t e o lan b u kirlilik, y e r s e ç i m i n i n 

hatal ı o l d u ğ u n u g ö s t e r m e k t e d i r . B u kirli l iğin ç e v r e y e v e v a t a n d a ş ı m ı z a v e r m i ş o l d u ğ u 

z a r a r n e z a m a n ö n l e n e c e k , plaj t ekrar m a v i b a y r a k l ı g ü n l e r i n e ne z a m a n d ö n e c e k t i r ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
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T.C 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı 
Konu 

B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 26 
Yazılı Soru Önergesi 

1 . .&//2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 18.12.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10003 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın A. Kenan TANRIKULU' nun, 
7/5910 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Bakan 
EK 
Cevabi yazı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN A. KENAN TANRIKULU' NUN 
7/5910 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Seçim Bölgem İzmir Karaburun İlçemizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını 
karşılayacak olan Bozköy Uzundere Göleti ile ilgili yapılan son çalışmalar nedir? 

SORU 2. Bozköy Uzundere Göleti inşaatına ne zaman ve ne kadarlık ödenekle 
başlanıp tamamlanacaktır? 

CEVAP i , 2. Bozköy Uzundere Göleti Planlama Raporu ve Kesin Projeleri önceki 
yıllarda yapılmış olup, değişen şartlar sebebiyle 2009 yılında Planlama Revizyonu ve ÇED 
Raporu ile Uygulama Projelerinin ihalesi planlanmıştır. Bu çalışmaların tamamlanmasını 
takiben yatırım programına alınabilecektir. 

SORU 3. Karaburun İlçemiz' de faaliyet gösteren kaç tane su ürünleri yetiştirme 
firması bulunmaktadır? 

CEVAP 3. Karaburun İlçesinde 17 adet balık çiftliği faaliyet göstermektedir 

SORU 4. Bu su ürünleri yetiştiren firmalar Karaburun İlçemiz' in mavi bayraklı 
plajından sadece llOOm. Mesafede olup, daha şimdiden bu plajımızda kirlilik başlamıştır. Bu 
kirliliği bertaraf etmek için Bakanlık olarak ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 4. Bilindiği üzere; 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesinin 
(h) bendi ile geçici 2 inci maddesi gereğince "Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı 
Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" 
24.01.2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğde belirtilen derinlik, 
kıyıdan uzaklık ve akıntı hızı ölçümleri dikkate alınmaktadır. Söz konusu tebliğ gereği 
alandaki tesislerin her biri için; her yıl Mayıs ve Ağustos aylarında TRIX indeksi analizleri ve 
altı aylık dönemlerde su analizleri yapılarak kirlilik izlenmektedir. 

Öte yandan, Ülkemizde "Mavi Bayrak Kampanyası"yla ilgili çalışmaları, Türkiye 
Çevre Eğitim Vakfı koordinatörlüğünde; Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
Bakanlığımız tarafindan yürütülmektedir. Bu kapsamda toplam koliform, fekal koliform ve 
fekal streptekok parametrelerinin ölçülmesi esas alınmakta olup, ötröfıkasyon parametreleri 
yer almamaktadır. Söz konusu Proje kapsamında 2007 yılında, Sağlık Bakanlığı tarafından; 
İzmir İli, Karaburun İlçesinde yüzme sezonu boyunca, Kuyucak, Akvaryum, Manal Plajı, 
Korsan Koyu, Kütlüce Plajı, İskele Plajı (Mordoğan), Ziraat Plajı, Ayıbalığı Plajı, 
Kaynarpınar Plajı, Bodrum Plajı, Mimoza Plajı, İskele Plajı(Karaburun), Yeniliman 
bölgelerinden alınan deniz suyu numunelerinde Toplam Koliform, Fekal Koliform ve Fekal 
Streptekok parametrelerinin ölçülmesi neticesinde A Sınıfı su kalitesine sahip olduğu tespit 
edilmiştir. 

Diğer taraftan; 2008 yılında yapılan ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde de su 
kalitesinde herhangi bir değişikliğe rastlanmadığı görülmüştür. 

SORU 5. Su Ürünleri yetiştiricilerinin yerlerinin belirlenmesi işlemleri sırasında 
hangi kuruluşlarımızın görüşleri alınmış olup, neden Karaburun Belediyesi'nin görüşü 
alınmamıştır? 

CEVAP 5. Tebliğ kriterlerini sağlamayan ve kapatma kararı verilen balık çiftliklerinin 
taşınabilecekleri ve yasal mevzuat açısından sakıncalı olmayan, Tebliğ .gerekliliklerini 
sağlayan yeni alanların tespiti için 31.01.2008 tarihinde Bakanlığımız koordinasyonunda, 
ilgili kurumların katılımı ile bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı ile balık çiftliklerinin yoğun 
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olduğu Muğla, İzmir, Aydın ve taleplerin yoğunlaştığı Mersin ili olmak üzere 4 ilde ilgili 
kurum temsilcilerinden oluşan komisyonlar tarafından yer belirleme çalışmalarının yapılması 
karara bağlanmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, 11-15.02.2008 tarihleri arasında Muğla 
ve Aydın, 18-22.02.2008 tarihleri arasında İzmir ve Mersin illerinde üst düzey teknik 
yöneticilerin katılımıyla alan belirleme çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bu çerçevede, başlatılan yer belirleme çalışmalarına; başta Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığı (Tanmsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü), Kültür ve Turizm Bakanlığı 
(Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü), Bayındırlık Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Seyir Hidrografı ve Oşinografi 
Dairesi Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ilgili Valilikler, Sivil Toplum Kuruluşlan, İl 
Özel İdaresi, Milli Emlak genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız temsilcilerinin de katılımıyla 
teknik komisyon tarafından belirlenen yetiştiricilik alanları üzerinde üst düzey yetkililerce 
mutabakata varılmıştır. Çalışma sonucunda, İzmir İli'nde 9 adet alan, Aydın İli'nde 2 adet 
alan, Mersin İli'nde 4 adet alan ve Muğla İli'nde 2 adet alan balık çiftliği üretimi açısından 
uygun alan olarak belirlenmiştir. 

SORU 6. Karaburun sahilinde halen devam etmekte olan bu kirlilik, yer seçiminin 
hatalı olduğunu göstermektedir. Bu kirliliğin çevreye ve vatandaşlarımıza vermiş olduğu 
zarar ne zaman önlenecek, plaj tekrar mavi bayraklı günlerine ne zaman dönecektir? 

CEVAP 6. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan, deniz suyu numune 
analiz sonuçları incelendiğinde; numune noktalarında, yıllar itibarıyla uygunsuzluk tespit 
edilmemiştir. Mavi Bayrak Projesi kapsamında 2007 ve 2008 yıllannda Mavi Bayrak Ödülü 
alan plaj sayısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ayrıca, İzmir İlinde toplam 21 Plaj 
içerisinde, Karaburun ilçesinden Akvaryum ve Kuyucak olmak üzere 2 adet plaja ödül 
verilmiştir. 
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antep Milletvekili AkifEkici'nin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 'na 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nin cevabı (7/5917) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ğıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun son beş yıllık gelirinin 
yıllar itibariyle ve gelir kalemlerine göre dağılımı ne kadardır? 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu son beş yıl içinde, iller 
bazında kaç kişiye ne kadarlık yardım yapmıştır? Yardım yapılacak kişi veya 
aileler belirlenirken nasıl bir yöntem kullanılmaktadır? 
Yardıma muhtaç kişileri AKPTılerin belirlediği; Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı'nın il merkezleri ve ilçelerdeki şubelerinde karar alanların, kime 
ne kadar yardım yapılacağını belirleyenlerin AKP'ye yakın insanlar olduğu, 
mahalle ve köy muhtarlarından bilgi alınmadığı yönündeki iddiaları nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu uygulama ile "yoksula yardım" konusunun iktidar ile 
halk arasında siyasi bir rüşvete dönüştüğü yönündeki kaygıları giderme 
hususunda planladığınız bir çalışma var mıdır? Açıklayınız. 
Yardıma muhtaç kişilerin belirlenmesinde siyasi çıkarların gözetilmesi, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kuruluşunu teşkil eden 3294 
Sayılı Kanunda yer alan "... gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini 
sağlamak" amacı ile bağdaşmakta mıdır? Açıklayınız. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun verileri Türkiye'de 
yaklaşık 7.5 milyon kişinin her yıl düzenli olarak devletten yardım alarak 
geçindiğini göstermektedir. Bu veriler ışığında, söz konusu yardımların sosyal 
dengeleme aracı olmaktan çıktığı, halkın tembelliğe teşvik edildiği ve bir sadaka 
toplumu yaratıldığı hususundaki iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Toplumda yoksulluğu gidermek, gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltmak için 
muhtaç insanlara ayni ve nakdi yardımlar dağıtmak dışında planladığınız, 
yürüttüğünüz ne tür çalışmalar vardır? 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve E 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 
09/01/2009 

S A Y I : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 - Ẑ Öff 
KONU : Soru Önergesi 7/5917 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 18.12.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00. 
02-10003 sayılı yazısı, 

b) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün 31.12.2008 tarih ve B.02. 
l.SYD.0.65/223/15842 sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Akif EKtCİ'nin, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/5917 sayılı 
yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki soru önergesi cevabı Başbakan Yardımcısı 

T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

S o s y a l Y a r d ı m l a ş m a v e D a y a n ı ş m a G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
( S t r a t e j i G e l i ş t i r m e M ü d ü r l ü ğ ü ) 

S a y ı : 6 . 0 2 . 1 ^ 0 . 0 . 6 5 / 2 2 3 / ^ ^ 2 31/12/2008 
K o n u : Soru Önergesi 7/5917 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
( S n . H a y a t i Y A Z I C I ) 

İ l g i : a ) 26/12/2008 tarihli ve B.02.0.002-2593 sayılı yazınız. 
b)TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği'nin 18/12/2008 tarih ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-10003 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazınızda belirtilen Gaziantep Milletvekili Sayın Arif EKİCİ tarafından Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Sayın Hayati YAZICI'ya tevcih edilen 7/5917 sayılı soru 
önergesine verilen cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1 - Yazı Örneği 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

T A R İ H : 1 (• (l.'UjDk 

AzizATLDIRI 
G / N E L Mudi 
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Akif EKİCİ -Gaziantep Milletvekili 

1. SYDT FONU'NUN 2004-2005-2006-2007-2008 (Kasım) Yıllarına İlişkin Gelir 
Durumu (YTL) 

GELİRLER 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 

KASİM 

Diğer Fonlardan 5.033.000 5.673.000 5.160.233 5.736.664 4.046.811 4.140.749 
Gelir Kurum.Ver. Miik. 463.291.000 626.996.000 864.790.035 1.073.403.800 1.414.090.000 1.627.625.000 
Trafik Para Cezası 105.724.000 131.004.000 190.209.965 99.016.200 139.810.000 122.375.000 
Faiz Gelirleri 1.303.000 576.000 524.827 903.889 981.541 
RTÜKOtcklam %15 Gelirleri) 4.274.000 7.332.000 9.993.773 10.127.776 11.493.487 11.090.495 
Muhtaç Er ve Erbaş Tedavi Akt. 7.968.000 6.393.000 
Diğer Gelirler(Iade,Bagış,v.b) 1.187.000 1.073.000 4.421.195 16.582.883 23.194.740 12.337.802 
Bütçeye Konulan Ödenek 230.000.000 379.620.000 42.900.000 
Dünya Bankası Kredi Gelir Hes. (*) 7.803.000 101.907.000 239.521.843 173.739.851 3.977.406 
TOPLAM 826İ83.000 1.26O574.000 U57.521.871 1J79.511.063 1.597.593.985 1.777.569.046 
(*) SRAP İkrazdan kullanılan miktar 

2. 2003-2008 (Kasım) Dönemi SYDT Fonu'ndan Yapılan Aktanmlann İllere Göre 
Dağılımı 

İLLER 
(*) AKTARILAN 

KAYNAK MİKTARI 
(YTL) 

ADANA 112.093.228 
ADIYAMAN 112.271.455 
AFYON 50.945.887 
AĞRI 78.119.605 
AKSARAY 42.440.146 
AMASYA 51.076.797 
ANKARA 188.571.990 
ANTALYA 58.194.206 
ARDAHAN 14.328.848 
ARTVİN 13.634.913 
AYDIN 51.710.359 
BALIKESİR 58.907.793 
BARTIN 14.566.770 
BATMAN 111.320.804 
BAYBURT 14.693.969 
BİLECİK 17.206.347 
BİNGÖL 43.977.265 
BİTLİS 76.570.883 
BOLU 20.267.722 
BURDUR 26.936.931 
BURSA 92.116.638 

İLLER 
(*) AKTARILAN 

KAYNAK MİKTARI 
(YTL) 

K.MARAŞ 96.404.824 
KARABÜK 14.300.921 
KARAMAN 21.743.936 
KARS 47.406.103 
KASTAMONU 38.849.167 
KAYSERİ 71.777.023 
KIRIKKALE 22.364.918 
KIRKLARELİ 20.233.768 
KIRŞEHİR 25.921.795 
KİLİS 20.641.385 
KOCAELİ 45.468.792 
KONYA 141.947.056 
KÜTAHYA 50.287.217 
MALATYA 91.036.217 
MANİSA 86.554.305 
MARDİN 129.591.818 
MERSİN 99.420.810 
MUĞLA 37.920.183 
MUŞ 76.839.578 
NEVŞEHİR 25.848.118 
NİĞDE 30.726.368 
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İLLER 
(*) AKTARILAN 

KAYNAK MİKTARI 
(YTL) 

ÇANAKKALE 33.097.734 
ÇANKIRI 18.001.426 
ÇORUM 50.149.484 
DENİZLİ 59.687.682 
DİYARBAKIR 285.999.118 
DÜZCE 25.306.593 
EDİRNE 29.171.224 
ELAZIĞ 64.550.651 
ERZİNCAN 30.294.564 
ERZURUM 128.787.624 
ESKİŞEHİR 51.961.407 
GAZİANTEP 119.306.068 
GİRESUN 52.354.315 
GÜMÜŞHANE 21.918.724 
HAKKARİ 70.937.164 
HATAY 68.584.905 
İĞDIR 15.852.812 
İSPARTA 40.600.521 
İSTANBUL 289.625.396 
İZMİR 129.997.107 

İLLER 
(*) AKTARILAN 

KAYNAK MİKTARI 
(YTL) 

ORDU 66.174.051 
OSMANİYE 47.931.406 
RİZE 25.904.108 
SAKARYA 56.782.307 
SAMSUN 80.202.145 
SİİRT 59.310.188 
SİNOP 17.981.798 
SİVAS 55.745.028 
ŞANLIURFA 149.610.225 
ŞIRNAK 95.249.771 
TEKİRDAĞ 25.183.241 
TOKAT 59.358.325 
TRABZON 65.315.744 
TUNCELİ 15.430.527 
UŞAK 23.555.583 
VAN 171.348.024 
YALOVA 11.097.869 
YOZGAT 52.008.750 
ZONGULDAK 27.077.339 
TÜRKİYE 5.136.687.803 

(*) Aktarılan kaynak içerisinde Ücretsiz Kitap ve Taşımalı Sistem Öğle Yemeği Yardımları ile Sağlık 
Bakanlığına yapılan aktarımlar yer almamaktadır 

3294 sayılı yasanın 2'nci maddesinde kimlerin yardım alacağı 
tanımlanmıştır. Buna göre: 
"Fakrii zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal 

güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan 
(...) vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim 
imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma 
geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir. 

(Ek fıkra: 30/05/1997 - KHK- 572/17 mâ. ; Değişik fıkra:17/04/2008-
5754 S.K./77.mad) Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan 
genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanun 
gereği ödedikleri katılım payları bu Kanun kapsamındadır. Ancak yıl içinde 
ödenen tutarlar, takip eden yılda Hazine tarafından Fona geri ödenir, ifadesi 
yer almaktadır." 
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Söz konu kanun çerçevesinde yardım alacaklan"katılımcı" ve "hesap 
verebilir" bir yapı özelliği taşıyan Vakıf Mütevelli Heyetleri belirlemektedir. 
Mütevelli heyeti başkanı illerde valiler ilçelerde kaymakamlar olmakla birlikte; 
belediye başkanları köy ve mahalle muhtarları il genel meclisi üyelerinin 
seçeceği yardım sever vatandaşlar ve STK'lann kendilerinin seçtiği 
temsilcilerde mütevelli heyet üyeleridirler. Bütün üyelerin oyu eşittir ve kararlar 
birlikte alınmaktadırlar. Kişinin dosyası Mütevelli Heyeti toplantısında 
tartışılmadan önce Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri (genellikle sosyal 
hizmet uzmanı) tarafından hane incelemeleri yapılmakta ve internet bazlı 
hizmetler ile kişinin sosyal güvenceye sahip olup olmadığı, üzerine kayıtlı 
taşınmazı olup olmadığı gibi sorgulamalar yapılmaktadır. Mütevelli Heyeti söz 
konusu hane incelemelerini ve sorgulamalan dikkate alarak 3294 sayılı kanun 
doğrultusunda sosyal yardım yapılmasına veya yapılmamasına karar 
vermektedir. 

3. Yardımlann sunumunun parti teşkilatlan vasıtasıyla yapıldığı iddialannın 
kabul edilmesi mümkün değildir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflan 
1986 yılında çıkarılan 3294 Sayılı Kanunla kurulmuş Özel Hukuk Tüzel 
kişiliğine haiz organlardır. Bu vakıflar her il ve ilçemizde ayn ayn mahkeme 
karanyla kurulurlar ve Vakıf Mütevelli Heyetleri tarafından alınan kararlar ile 
yönetilirler. Yani SYD Vakıflanmız sivil toplum, yerel yönetim ve kamu 
kurumlannm temsil edildiği, "katılımcı ve şeffaf" yapılardır. 

Mütevelli heyeti başkanı illerde valiler ilçelerde kaymakamlar olmakla 
birlikte; belediye başkanlan köy ve mahalle muhtarları il genel meclisi 
üyelerinin seçeceği yardım sever vatandaşlar ve STK'lann kendilerinin seçtiği 
temsilcilerde mütevelli heyet üyeleridirler. Bütün üyelerin oyu eşittir ve kararlar 
birlikte alınmaktadırlar. 

Ayrıca hükümetimiz 1982 Anayasasında "sosyal bir hukuk devleti" olarak 
tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti çeşitli kurumlan vasıtasıyla sosyal yardım 
faaliyetleri yürütmekte, yoksullukla mücadele etmekte ve sosyal yardımlan 
etkili bir sosyal politika aracı olarak kullanmaktadır. 

Ayrıca yapılan sosyal yardımlar Anayasada ifadesini bulan sosyal devlet 
ilkesinin gereği olarak kamu hizmeti şeklinde yürütülmektedir. 

4. Yardıma muhtaç kişilerin belirlenmesinde siyasi çıkarların gözetildiği 
yolundaki ithamı kabul etmek mümkün değildir. Daha önce de ifade edildiği 
gibi yardım talebinde bulunan vatandaşın dosyası Mütevelli Heyeti toplantısında 
tartışılmadan önce Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri (genellikle sosyal 
hizmet uzmanı) tarafından hane incelemeleri yapılmakta ve internet bazlı 
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hizmetler ile kişinin sosyal güvenceye sahip olup olmadığı, üzerine kayıtlı 
taşınmazı olup olmadığı gibi sorgulamalar yapılmaktadır. Mütevelli Heyeti söz 
konusu hane incelemelerini ve sorgulamaları dikkate alarak 3294 sayılı kanun 
doğrultusunda sosyal yardım yapılmasına veya yapılmamasına karar 
vermektedir. 

5. 

7.5 milyon kişinin devletten yardım alarak geçimini sürdürdüğü hususu 
gerçeği yansıtmamaktadır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından 2008 
yılının ilk 11 aylık dönemde yapılan yardımları 3 ana başlık alünda 
değerlendirebiliriz. 

• Şartlı Nakit Transferi Eğitim yardımları kapsamında 1.951.420 kişiye 293 
Milyon 510 Bin YTL; Sağlık Yardımları kapsamında 1.026.725 kişiye 
118 Milyon 250 Bin YTL; Gebelik yardımları kapsamında 38.478 kişiye 
2 Milyon 700 Bin YTL olmak üzere toplam 3.016.623 kişiye 412 Milyon 
431 Bin YTL'lik yardım yapılmıştır. 

• Proje Destekleri kapsamında toplam 231.986 kişi için 62,45 Milyon YTL 
kaynak aktarılmıştır. 

• SYD Vakıflanna aktarılan kaynak ile Vakıflarca 699.943 kişiye 
535.441.622 YTL'lik kaynak aktarılmıştır. 
2008 yılı ilk 11 aylık dönemde 3.948.552 kişi için 1 Milyar 9 Milyon 

YTL'lik kaynak kullanılmıştır. 
Bilindiği üzere 1986 yılında çıkarılan 3294 sayılı yasa ile oluşturulan 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla faaliyetlerini 
sürdüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM) bir 
yandan yaptığı doğrudan yardımlar (gıda, eğitim, sağlık, barınma, özel amaçlı, 
periyodik vb.) ile yoksulluğun etkilerini hafifletirken diğer yandan da 
yoksulluğun bizatihi kendisini ortadan kaldırmak amacıyla bireylerin 
sürdürülebilir gelir elde etmeleri, üretken duruma geçirilmeleri ve topluma 
entegre edilmelerini sağlamak için "proje destekleri" vermekte ve kapsayıcı 
sosyal yardım programlan (Şartlı Nakit Transferi, İlköğretimde ders kitaplarının 
ücretsiz karşılanması vb.) yürütmektedir. 

Özünde yoksul kesimin üretken kılınması ve sürdürülebilir gelire 
kavuşturulması bulunan anlayış(politika) değişikliği doğrultusunda verilen proje 
desteklerinin, yoksullukla mücadelede etkin oldukları yapılan etki 
değerlendirme (analizi) araştırmaları sonucunda ortaya koyulmuştur. Zira 2006 
yılında yapılan araştırmaya göre proje desteği a lan kişilerin %70'i faaliyetlerini 
sürdürdüklerini söylerken; %68,2'si söz konusu destekler sonrası yaşam 
kalitelerinde artış olduğunu ifade etmiştir. 
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Bu durum aynı zamanda yardıma alışmakla, tembellik yapmakla ve sırtını 
devlete dayamakla itham edilen kişilerin esasında kendi ayaklan üzerinde durma 
konusunda irade sahibi olduklannı ve gerekli olanaklann hazırlanması 
durumunda topluma ve kendilerine faydalı olabileceklerinin de en önemli 
göstergesidir. 

6. 

Hükümetimiz döneminde; yoksulluğun etkilerinin azaltılması için; geniş 
kapsamlı projelerin uygulamaya konulması; günlük sorunlan giderecek geçici 
çözümler yerine kalıcı ve uzun vadeli politikalara ağırlık verilmesi; bu alana 
ayrılan kaynaklann mutlaka alanında kullanılmasına özen gösterilmesi, 
insanlarımızın kendi ayaklan üzerinde durmalannı sağlayıcı iş edindirme 
yardımlannın toplam yardımlar içindeki payının artınldığı bir yapı oluşturulması 
temel hedeflerimiz arasında yer almış ve çalışmalanmız bu doğrultuda 
yoğunlaştmlmıştır. 

Hükümetimiz döneminde ayni ve nakdi yardımlann dışında özellikle 
eğitime ve istihdama yönelik desteklere özel önem verilmiştir. 

Eğitimin, yoksulluğun kuşaklararası transferinin engellenmesinde asli 
unsur olması nedeniyle Hükümetimiz döneminde, SYDGM'nin Eğitim Yardım 
Programlan daha etkin bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. 

Eğitim Materyali Yardımları, Öğle Yemeği Yardımları, Yüksek Öğrenim 
Bursları, Özürlülere Yapılan Eğitim Yardımları, Şartlı Nakit Transferi 
bunlardan başlıcalandır. 

Bu kapsamda ilk olarak, Eğitim materyali yardımlarından 
bahsedilmesinde fayda bulunmaktadır; 

Her eğitim-öğretim yılı başında, ilköğretim ve lisede okuyan fakir ve 
yardıma muhtaç ailelerimizin çocuklannın önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi 
temel okul ihtiyaçlan karşılanmaktadır. Eğitim materyali yardımı kapsamında 
yılda bir kez verilen destekler 2008 yılı Haziran ayından itibaren her eğitim ve 
öğretim döneminin başında olmak üzere iki kez yapılmaya başlanmıştır. Bu 
kapsamda 2003-2008 Kasım döneminde 305,2 Milyon YTL kaynak 
kullanılmıştır. 

2008 Yılı Kasım ayı sonu itibariyle de eğitim materyali yardımları 
kapsamında 94,9 Milyon YTL kaynak aktarılmıştır. 

Aynca SYDGM Eğitim yardımları içinde önemli bir yer tutan Şartlı 
Nakit Transferi uygulaması 
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Şartlı Nakit Transferi, 2003 yılında başlatılan bir programdır. Bu program 
ile maddi imkânsızlıklar nedeniyle, eğitim çağındaki çocuklarını okula 
gönderemeyen ve 0-6 yaş grubundaki çocuklarının sağlık kontrollerini 
yaptıramayan nüfusun en yoksul kesimindeki ailelere düzenli nakit desteği 
sağlanmaktadır. ŞNT yardımları, anneler adına bankalarda açılan hesaplara 
yatırılmaktadır. 

Şartlı Nakit Transferi Eğitim Yardımları kapsamında; 

Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan, maddi imkânsızlıklar nedeniyle 
çocuklarını okula gönderemeyen ailelere çocuklarının okula devam etmeleri 
şartıyla, "Şartlı Eğitim Yardımı" yapılmaktadır. 2003 yılında başlayan bu 
program kapsamında; Mart 2008'de yapılan değişiklik ile birlikte; 

- İlköğretime devam eden ; ERKEK öğrencilere 20 YTL/Ay 
KIZ öğrencilere 25 YTL/Ay 

- Orta öğretime devam eden ; ERKEK öğrencilere 35 YTL/Ay 
KIZ öğrencilere 45 YTL/Ay 

yardım verilmektedir. 

Böylece, hem çocukların kesintisiz eğitim alması sağlanmakta, hem de 
ailelerine destek olunmaktadır. Bu yardımlar, özellikle kız çocuklarımızın ilk ve 
orta öğretimde okullaşma oranlarını artırmaktadır. 

* 2003 yılında 59 bin çocuğumuz için 1.6 Milyon YTL, 
* 2004 yılında 697 bin çocuğumuz için 67 Milyon YTL, 
* 2005 yılında 1.266.331 çocuğumuz için 180 Milyon YTL, 
* 2006 yılında 1.563.253 çocuğumuz için 240 Milyon YTL ödenmiştir. 
* 2007 yılında 1.757.187 çocuğumuz için 225 Milyon YTL ödenmiştir 
* 2008 yılı Kasım ayı itibariyle de 1.951.420 öğrencimize 293,5 Milyon 

' YTL ödenmiştir. Bugüne kadar verilen ŞNT Eğitim Yardımı toplamı, 1 Milyar 
7 Milyon YTL'ye ulaşmıştır. 

2008 yılı içerisinde ise ŞNT Eğitim yardımları kapsamında 293,5 
Milyon YTL kaynak kullanılmıştır. 

Şartlı Nakit Transferi Sağlık Yardımları kapsamında; 

Anne adaylarının ve 0-6 yaş grubu çocukların düzenli sağlık 
kontrollerini yaptırıp yaptırmadıkları kontrol edilerek yardımların devam etmesi 
veya kesilmesi öngörülmektedir. 0-6 yaş çocuklarının sağlık kontrollerini 
düzenli olarak yaptıran annelere aylık nakit ödeme yapılmaktadır. Bu konuda, 
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çocuklarda ve ailelerde olumlu davranış değişikliği yaratmak ve devam ettirmek 
için Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışılmaktadır. 

Bu proje kapsamındaki yardımlar ise Mart 2008'de yapılan değişiklik 
ile birlikte; 

> 0-6 Yaş grubu çocuklar için 12 ay süreyle: Her çocuk için: 20 YTL/ay 
> Anne adayları için gebelik Süresince; Her anne için: 20 YTL/ay 
> Doğumun hastanede yapılması durumunda: Doğum için: 60 YTL'dir 

2003 yılında 24.644 çocuk ile başlayan bu programdan, Kasım 2008 
itibariyle 1.026.725 çocuğumuz yararlanmış ve toplam 396,63 milyon YTL 
kullanılmıştır. 

2008 yılı ilk 11 aylık dönemde ŞNT sağlık yardımları kapsamında 
118,25 Milyon YTL kaynak kullanılmıştır. 

Eğitim Yardımları kapsamında değinmek istediğim diğer önemli bir 
program ise; 

Örgün eğitime devam eden ve özel eğitime ihtiyaç duyan ilk ve orta 
öğretimdeki özürlü çocuklanmızın ücretsiz olarak okullarına taşınmaları ve 
eğitimlerinin sağlanması amacı ile yürütülen taşıma projesi Mir. 

• Özürlüler İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğin de yürütülen bu 
proje, 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında 6.900 özürlü öğrenci için 
uygulanmaya başlanmıştır. 

• 2007-2008 öğretim yılında tüm özür guruplarını kapsayacak şekilde 
21.373 öğrenci için, Fon dan 28.500.000 YTL kaynak tahsis edilmiştir. 

• 2008 yılı Kasım ayı sonu itibariyle ise 25.933 özürlü öğrencinin 
okullarına erişimi için 26,35 Milyon YTL kaynak kullanılmıştır. 

Ayrıca, ilköğretimde ücretsiz ders kitabı uygulaması da Fon 
kaynaklarıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda 2004-2008 Kasım 
döneminde toplam 952,6 Milyon YTL kaynak kullanılmıştır. 

2008 yılı Kasım ayı sonu itibariyle ücretsiz kitap yardımı için Fon'dan 
217 Milyon YTL kaynak tahsis edilmiştir. 
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Temel amacımız; yardıma muhtaç dar gelirli vatandaşlarımızı sürekli 
yardım alan, pasif durumda bulunan değil; desteklenerek kendi ayakları üzerine 
duran, üreten ve kendi gelirini temin eden bireyler haline getirmektir. 

Bu nedenle hükümetimiz döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 
sosyal yardım almak yerine kendi işlerini kurmalarını, kendi alın teriyle geçinen 
bireyler haline gelmelerini sağlayacak projelere önemli ölçüde destek 
verilmektedir. 

Bu amaçla birçok yeni proje hayata geçirilmiştir. 2003 yılında SYD 
Vakıflarına aktarılan kaynak içinde proje desteklerine ayrılan payın oranı % 1,6 
iken 2007 yılında bu oran %22,5' e yükselmiştir. Bu projelerin bir kısmı kırsal 
alanda, bir kısmı da kentlerde yaşayan vatandaşlarımızı kalkındırmayı 
amaçlamaktadır. 

Kırsal alanda yürütülen ve 2003 yılının sonbaharında başlatılan " Kırsal 
Alanda Sosyal Destek Projesi" kapsamında yeterli kaynağa sahip olmayan ve 
süt sığırcılığı, koyunculuk ve seracılık yaparak gelir elde etmek isteyen 
vatandaşlarımıza, bir kooperatif bünyesinde birleşmeleri sağlanarak destek 
verilmektedir. 2003-2008 Kasım dönemi itibariyle desteklenen kooperatif 
sayısı 798 olup, 58.175 aile için toplam 463 milyon 423 bin YTL tahsis 
edilmiştir. 

2008 Yılında Kasım ayı sonu itibariyle 109 proje için 51,37 Milyon YTL 
kaynak aktarılarak 7.363 ailenin desteklenmesi sağlanmıştır. 

Proje destek programlarımız arasında "Gelir Getirici ve İstihdam Artırıcı 
Projeler" de özel bir yer tutmaktadır. 

Haziran 2008'de yapılan değişiklik ile, bu kapsamda bireysel veya grup 
halinde kendi işini kurma talebi olan dar gelirli vatandaşlarımıza, kır-kent 
ayrımı gözetmeksizin kişi başına 15.000 YTL'ye kadar destek sağlanmaktadır. 

Bu destekler, faizsiz, ilk iki yılı ödemesiz, 4 yıl içinde geri ödemeli 
olarak verilmektedir. 

Böylece, vatandaşımızın işine sahip çıkması sağlanmakta, girişimcilik 
kabiliyeti gelişmekte ve geri dönen kaynak ile aynı maksada yönelik projelere 
destek verilmektedir. Bu süreç kendi döngüsü içinde devam etmektedir. 

Proje desteklerimizdeki temel amaç, ihtiyaç sahiplerine iş ve istihdam 
oluşturmak, işlerini kurmalarına yardımcı olmak, başkalarına muhtaç olmadan 
hayatlarını sürdürmelerine imkân sağlamaktır. 
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Bu kapsamda 2003-2008 Kasım döneminde 11.625 proje için toplam 
1,98,1 Milyon YTL kaynak aktarılarak 107.002 vatandaşımızın kendi işlerini 
kurmaları ve gelir temin etmeleri sağlanmıştır. 

Ayrıca, yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan 
birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve 
hayat kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin 
sağlanması amacıyla sosyal hizmet içerikli projelere de destek verilmiş olup 
2003-2008 Kasım döneminde doğrudan ve dolaylı olarak 756.564 
vatandaşımızın yararlanması sağlanmıştır. 

Yoksullukla mücadele alanında son derece yararlı hizmetler veren 
iktidanmız, sosyal yardım uygulamalannı daha etkin hale getirmek, 
ulaşılamayan yoksul kesimlere ulaşmak ve kamu kaynaklannın kullanımında 
etkinliği sağlamak adına çalışmalar da yürütmektedir. Bu vesileyle 2009 yılı 
Yatınm Programına sunulan ve SYDGM tarafından hayata geçirilmesi 
düşünülen projeler hakkında bilgi vermekte fayda bulunmaktadır. 

BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ PROJESİ 

Sosyal yardım alanında "reform" niteliği taşıyan ve Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 dönemi 
Eylem Planı'nda yer alan Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi'nin 
hayata geçirilmesi görevi SYDGM'ye verilmiştir. Söz konusu görevin yerine 
getirilebilmesi için SYDGM tarafından gerekli projelendirme çalışmaları 
yapılarak proje yatırım programına sunulmuştur. 

Projenin paydaşlan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, SHÇEK, Valilikler, İçişleri 
Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Yerel Yönetimler ile diğer ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve ilgili Sivil 
Toplum Kuruluşlandır. 

Gelinen aşamada SYDGM, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile tanımlanan görev 
alanında Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ile kendisine verilen projenin 
hayata geçirilmesi için bir yandan paydaş kurumlar ile çalıştaylar ve toplantılar 
düzenlemekte diğer yarıdan da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) ile projenin süreçleri üzerinde ön hazırlık çalışmaları 
yürütmektedir. 
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Yapılan ilk teknik incelemelerde proje 3 aşamalı olarak kurgulanmıştır. 
Buna göre ilk aşamada SYDGM ve SYDVler arasında Yönetim Bilgi 
Sistemlerinin oluşturulması; ikinci aşamada SYDGM, SHÇEK, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ve SGK'nin veri tabanlarının entegre hale getirilmesi ve son 
aşamada da kamu kuramları ile yerel yönetimler ve STK'lar arasında bilgi 
paylaşımına olanak sağlayan bir mekanizma oluşturulması hedeflenmektedir. 

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesinin hayat geçmesi ile 
birlikte; 

• Sosyal yardım veren kurumlar arasında etkin eşgüdüm sağlanarak 
işlevsel anlamda tek çatı (ortak kullanılacak veri tabanı oluşturulması ile 
hizmetlerin eşgüdüm içinde yürütülmesi) sağlanacak, 

• Sosyal yardım yararlanıcılanna ait sağlıklı bir veri tabanına kavuşulacak, 

• Veri tabanı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ülke genelindeki dağılımı 
ortaya çıkanlacak ve yeni sosyal yardım politikaları oluşturulması için 
gerekli projeksiyonlara imkan veren bilgi ve veriye ulaşılacak, 

• Sosyal yardımlardan mükerrer yararlanmanın önüne geçilecek, 

• Sosyal yardım hizmetlerinin sunumunda hane yaklaşımına geçilerek, 
ulaşılamayan yoksul kesimlere ulaşılacak, 

• Oluşturulacak tek başvuru formu ile hizmetlerde standardizasyon 
sağlanacak, 

• Sosyal yardım hizmetlerinin sunumunda bilgi teknolojileri kullanılarak 
zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacak, yardıma ulaşma süreci 
kısaltılacaktır. 

SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ BELİRLENMESİNE 
YÖNELİK PUANLAMA FORMÜLÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ 
PROJESİ 

SYDGM tarafından yürütülen ve sosyal yardımların sunumunda reform 
niteliği taşıyan bir diğer çalışma da "Sosyal Yardım Yararlanıcılarının 
Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülünün Geliştirilmesi ProjesF'dir. 

Projenin amacı, oluşturulacak bir puanlama formülü ile sosyal yardım ve 
proje desteklerinden yararlanacak vatandaşların objektif kriterlere göre 
belirlenmesi ve böylelikle haksız yararlanmaların önüne geçilmesidir. 
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Proje ile her bir sosyal yardım türünden yararlanma kriterleri (muhtaçlık 
kriteri) oluşturularak hak sahiplerinin söz konusu kriterler çerçevesinde 
belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Puanlama formülünün elde edilerek Bütünleşik Sosyal Yardım 
Hizmetleri Projesine entegre edilmesi ile birlikte; 

• Sosyal yardım yararlanıcılan daha objektif kriterlere göre tespit edilecek, 

• Haksız yararlanmaların önüne geçilecek, 

• Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına olanak sağlanacaktır. 

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLAR İÇİN BİR NAKİT SOSYAL YARDIM 
PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJESİ 

Toplumlarda farklı gruplar yoksulluktan farklı derecelerde 
etkilenmektedir. Kadınlann yoksullukla karşılaşma riskinin göreceli olarak 
diğer gruplardan daha yüksek olduğu bilinmektedir. Özellikle eşi vefat etmiş, 
düzenli geliri olmayan kadınlar yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı 
karşıya kalmaktadır. Ülkemizde eşini kaybetmiş ve sosyal güvenceden yoksun 
olan kadınlara yönelik olarak uygulanan bir sosyal yardım programı 
bulunmamaktadır. Bu ihtiyaçtan hareketle SYDGM, "Eşi Vefat Etmiş 
Kadınlar İçin Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik 
Araştırma Projesi"ni hazırlamıştır. 

Bu projenin temel amacı, ülkemizde eşi vefat etmiş olan ve 3294 sayılı 
Kanun kapsamında yer alan kadınların tahmini sayısının ve ihtiyaçlannın 
belirlenmesidir. 
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14.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa Vakıflar Şube Müdürlüğünün kaldırılmasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nin cevabı (7/5918) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i sorular ımın Devle t Bakan ı v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı S a y ı n Hayati 
Y a z ı c ı t a ra f ından yazı l ı o larak cevaplandı r ı lmasın ı a rz eder im . 1 9 . 1 1 . 2 0 0 8 

M a n i s a ili Vak ı f lar Ş u b e Müdür lüğü kaldır ı larak İzmir Vakı f lar Bölge 
Müdür lüğü 'ne bağlanmışt ı r . M a n i s a Vakı f lar Şubesi 'n in izmir 'e taş ınması , 
Man isa 'dak i tarihi eser ler in bak ımın ı , kira işlerinin takip edi lmesini v e restorasyonunu 
önemli ö lçüde aksa tmaktad ı r . 

M a n i s a V a k ı f eserler i b a k ı m ı n d a n E g e Bölgesi 'nin e n z e n g i n ili konumunda 
bulunmaktadı r . " Ş e h z a d e l e r şehri" o larak ifade edi len M a n i s a ' d a 2 1 9 m a z b u t vakıf, 3 
mülhak vakıf , 3 2 yeni vakıf , 1 .900 c ivar ında t a ş ı n m a z varlığı ile 5 0 0 civar ında kiracı 
bulunmaktadı r . Yıl l ık 1 . 6 0 0 . 0 0 0 Y T L ' y e u laşan vakıf gelirleri ile birçok Bölge 
Müdür lüğü 'nden d a h a fazla yıllık gelire sahip olan M a n i s a ilinin hacmi Bölge 
Müdür lüğü o lacak kapasi tededir . 

Bu k a p s a m d a ; 

1) M a n i s a Vakı f lar Ş u b e Müdür lüğü 'nün , İzmir B ö l g e Müdür lüğü'ne 
b a ğ l a n m a s ı n ı n gerekçes i nedir? 

2) M a n i s a ' d a Vakı f lar Bö lge Müdür lüğü kurulması için bir ç a l ı ş m a yapmay ı 
düşünüyor m u s u n u z ? 

E r k a n A K Ç A Y 
M a n i s a Milletvekili 
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T . C . 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 
B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

A # . / £ / . / 2 0 0 9 
S A Y I : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 - j \ 
KONU : Soru Önergesi 7/5918 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 18.12.2008 tarih ve KAN.KAR.MD..A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-10003 sayılı yazısı, 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 05.01.2009 tarih ve B.02.1.VGM.0.71.00.02.914-
0239-51 sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/5918 sayılı 
yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

:ıcı 
nı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki W H a y a t l Y*pCI 
Devlet Bakanı ve 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genci Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1 VGM.0.71.00.02.914-02 ]Cj 51 
Konu : Soru Önergesi 

0 5 Ocak 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: 26.12.2008 tarih ve B.02.0.002/2659 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
vermiş olduğu soru önergesi ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

/ 
T.C. / 

DEVLET BAKANLİĞİ VE r\ı A 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI ökVfA^ M\ 
p K . TARİH : OÇ.O/. İQC3 « F H A N E R 1 ° Y J 

SAYI Gİne lMüdi i ry Som Önergesine verilen cevap 
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S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A P L A R I 
M A N İ S A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N E R K A N A K Ç A Y T A R A F I N D A N V E R İ L E N S O R U 

Ö N E R G E S İ İ L E İ L G İ L İ S O R U L A R V E V A K I F L A R G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N Ü N C E V A B I 

1- M a n i s a V a k ı f l a r Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü n ü n , İ z m i r V a k ı f l a r B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü ' n e b a ğ l a n m a s ı n ı n 
g e r e k ç e s i n e d i r ? 

20.2.2008 tarih ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı 
Bölge Müdürlükleri bazında yeniden yapılanmış olup, il şube müdürlükleri kaldırılmıştır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
gereğince illerde bulunan şube müdürlüklerinin ihale, harcama ve yatırım yapma yetkisi ve görevi 
bulunmamaktadır. Bu işlevlerine uygun olarak il şube müdürlükleri yeniden yapılandırılmıştır. İrtibat 
bürosu olarak faaliyet vermektedirler. 

2 - M a n i s a ' d a V a k ı f l a r B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü k u r u l m a s ı i ç i n b i r ç a l ı ş m a y a p m a y ı d ü ş ü n ü y o r 
m u s u n u z ? 

Manisa İlinde yürütülen hizmetlerde hiçbir aksama olmamaktadır. Ayrıca bu ilde İzmir 
Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak irtibat bürosu mevcuttur. Manisa İl Şube Müdürlüğünün 
kaldırılması, bu ilde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetlerde bir aksamaya sebep 
olmayacaktır. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kendisine bağlı illerdeki hizmetler etkin, verimli ve 
süratli bir şekilde yürütülecektir. 

15.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, özelleştirme sonucu nakledilen atıl işçilere ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/5927) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorunun Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 

y 
Dr. Reşat DOĞAL 
Tokat Milletvekili 

Soru: TEKEL 'in özelleştirilmesinden sonra, Tokat Sigara Fabrikası İşçileri Yaprak Tütün 
İşletmelerine nakdedilmişlerdir. Ancak bu işçiler burada kadro fazlası olarak atıl durumdadırlar. Bu 
işçilerin Toplu Sözleşme hakları saklı kalmak üzere Tokat'taki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına nak
ledilmesi yönünde bir çalışmanız varmıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI 
KONU 

: B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 7 1 C a 01.200 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih ettiği 
7/5927 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan soruya ilişkin cevap aşağıda sunulmuştur. 

SORU - TEKEL'in özelleştirilmesinden sonra Tokat Sigara Fabrikası işçileri Yaprak Tütün 
İşletmelerine nakledilmişlerdir. Ancak bu işçiler burada kadro fazlası olarak atıl 
durumdadırlar. Bu işçilerin Toplu-İş Sözleşme hakları saklı kalmak üzere Tokat'taki kamu 
kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP - Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
nakledilmelerine imkan veren bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu işçi 
personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına nakilleri, talepte bulunmaları ve gerekli şartlan taşımaları halinde imkan 
dahilinde bulunmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
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16.- İstanbul Milletvekili Sacid Yddız'ın, engellilerin opera ve tiyatro binalarından daha rahat 
yararlanmalarını sağlayacak düzenlemelere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay 'ın cevabı (7/5955) 

Aşağıdaki sorularımın, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Türkiye'de yaklaşık 8,5 milyon engelli yaşamaktadır. Engellilerin toplumsal yaşama 
tam ve eşit katılabilmeleri için birçok düzenleme yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu'nun İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin devamında yer alan 9 Aralık 1975 tarihli 
Sakat Hakları Bildirisinin 5. maddesinde "Sakat kişilerin kendi kendilerine yeterli 
olmalarını sağlayan önlemler alınmalıdır" ibaresi yer almaktadır. Günlük yaşantıda çoğu 
insanın farkına varamadığı merdivenler, parlak ve kaygan yüzeyler, yüksek kaldırımlar 
engelli vatandaşlarımız için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bu da bu insanların yaşam 
alanlarını son derece daraltmaktadır. Özellikle Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları 
gibi engelli vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği yerlerde de bu gibi kolaylıklar göz ardı 
edilmiştir. Opera ve tiyatro binalarının çoğunda tekerlekli sandalye kullanan engelliler için 
çok önemli olan rampalar, bunların sığabileceği bir asansör, oturma birimleri, kadın ve 
erkekler için ayrı ayrı düzenlenmiş tuvaletler bulunmamaktadır. 

Bu nedenle; 

1- Ülkemizde bulunan Opera ve Tiyatro sahnelerinin kaç tanesinde engellilerin 
hareket etmelerini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmıştır? Bu salonlar 
hangileridir? 

2- Ülkemizde bulunan Opera ve Tiyatro sahnelerinde engellilerin hareket etmelerini 
kolaylaştıracak hangi düzenlemeler yapılmıştır? 

3- Bahsi geçen konuda yasal dayanak oluşturacak hangi düzenlemeler yapılmıştır? 
Önümüzdeki süreçte buna dair bir yasal düzenleme yapılması düşünülüyor mu? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Prof. Dr. Sacid YILDIZ 
CHP İstanbul Milletvekili 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 — L İ . / 0 1 / 2 0 0 9 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 18/12/2008 tarihli ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02/10003 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sacid YILDIZ'm 7/5955 Esas No'lu soru önergesinin 

cevabı ekte sunulmaktadır . 

Bilgilerini arz ederim. 

Bakan 

EK: 
Cevap ı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ PROF. DR. SACİD YILDIZ'IN 7/5955 ESAS NO'LU 
YAZILI S O R U ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Türk iye 'de yaklaşık 8,5 milyon engelli yaşamaktadı r . Engellilerin top lumsal 
yaşama tam ve eşit katılabilmeleri için birçok d ü z e n l e m e yapılmıştır . Birleşmiş 
Milletler Genel K u r u l u n u n "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi"nin d e v a m ı n d a yer alan 
9/12/1975 tarihli Sakat Haklan Bildirisi'nin 5'inci m a d d e s i n d e "Sakat kişilerin kendi 
kendilerine yeterli olmalarını sağlayan önemler al ınmalıdır ." ibaresi yer a lmaktadır . 
Günlük yaşant ıda çoğu insanın farkına varamadığ ı merdivenler , parlak ve kaygan 
yüzeyler, yüksek kaldır ımlar engelli va tandaş lar ımız için b ü y ü k bir so run 
oluş turmaktadır . Bu da bu insanların yaşam alanlarını son derece dara l tmaktadı r . 
Özellikle Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları gibi engelli va tandaş lar ımız ın 
sosyalleşebileceği yer lerde de bu gibi kolaylıklar göz ardı edilmiştir. Opera ve t iyatro 
binalarının ç o ğ u n d a tekerlekli sandalye ku l lanan engelliler için çok önemli olan 
rampalar , bunlar ın sığabileceği bir asansör, o tu rma birimleri, kadın ve erkekler için 
a y n ayrı düzen lenmiş tuvaletler bu lunmamaktad ı r . 

Bu nedenle ; 

SORU 1 : Ülkemizde bu lunan opera ve t iyatro sahneler inin kaç tanes inde 
engellilerin hareke t etmelerini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmıştır? Bu salonlar 
hangileridir? 

CEVAP 1 : Bakanlığımız Devlet Opera ve Balesi Genel M ü d ü r l ü ğ ü halen 5 ilde 
(Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya) faaliyetlerini sü rdürmek ted i r . Bu 
illerdeki yerleşik sahneleri Bakanlığımızın diğer sanat kurumlar ı - ile (Devlet 
Tiyatroları, Güzel Sanatlar Genel M ü d ü r l ü ğ ü , İl Kültür Müdür lük le r i vb.) ortaklaşa 
kul lanı lmaktadır . Engellilerin hareket etmelerini kolaylaştıracak düzenlemeler in 
yapıldığı salonlar; Ankara 'da "Opera Sahnesi", İ s tanbul 'da "Ankara Kültür 
Merkezi", İ zmi r 'de "Elhamra Sahnesi", Mers in 'de "Ata türk Kültür Merkezi" ve 
Anta lya 'da "Haş im İşcan Kültür Merkezi" dir. 

Bakanlığımız Devlet Tiyatroları Genel M ü d ü r l ü ğ ü bünyes inde b u l u n a n 
Ankara Devlet Tiyatrosu Akün, Büyük Tiyatro, Alt ındağ Tiyatro, Mahir Canova, 
Muhsin Ertuğrul , İstanbul Devlet Tiyatrosu Şişli Cevahir , Beykoz Fer idun Karakaya, 
Adana Hacı Ö m e r Sabancı Kültür Merkezi, İzmir Devlet Tiyatrosu Konak ve 
Karşıyaka Ragıp Haykır , Antalya Devlet Tiyatrosu Haşim. İşcan Kültür Merkezi ile 
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahneleri o lmak üzere top lam 12 
sahnemizde engellilerin hareket etmelerini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmıştır . 
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S O R U 2 : Ülkemizde bulunan opera ve tiyatro sahneler inde engellilerin 
, hareket etmelerini kolaylaştıracak hangi düzenlemeler yapı lmışt ı r? 

S O R U 3 : Bahsi geçen konuda yasal dayanak oluşturacak hangi düzenlemeler 
yapılmıştır? Ö n ü m ü z d e k i süreçte buna dair bir yasal d ü z e n l e m e yapdmas ı 
d ü ş ü n ü l ü y o r mu? 

CEVAP 2-3: Ankara Opera binasında, engelli seyircinin girişini 
kolaylaştıracak, par ter ve locaya ulaşmasının sağlayacak giriş ve çıkış rampas ı ve 
özel tuvalet yapt ı r ı lmış o lup İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde , Antalya Haşim 
İşcan Kültür Merkez inde ise giriş ve çıkış rampalar ı ile tuvalet ler yapılmıştır . 

Mersin Türkocağı Sahnesinde giriş ve çıkış rampas ı yapılmış, VVC ise 
yapı lmakta o lup İzmir Elhamra Sarayında ise bu d ü z e n l e m e çalışmaları 2009 yılı 
itibariyle başlatılacaktır. 

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür lüğü Akün Sahnes inde engelli asansörü 
mevcut , Büyük Tiyatro, Al t ındağ Tiyatro, Mahir Canova, Muhs in Ertuğrul , İstanbul 
Devlet Tiyatrosu Şişli Cevahir , Beykoz Fer idun Karakaya sahneleri , engellilerin 
oyun izlemesine u y g u n d u r u m d a Adana Devlet Tiyatrosu Hacı Ömer Sabancı 
Sahnesinde iyileşt irme çalışmaları, Antalya Devlet Tiyatrosu Haş im İşcan Kültür 
Merkezi Sahnes inde engelli asansörü, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena 
Sahnesi bina gir iş inde engelli platformu mevcut o l u p İzmir Devlet Tiyatrosu 
M ü d ü r l ü ğ ü Konak ve Karşıyaka Ragıp Haykır sahne le r inde ise engellilerin tiyatro 
izlemesine u y g u n düzen lemele r yapılmıştır. 

Yeni açılacak olan İstanbul Tiyatrosu Üsküdar Sahnes inde engelli 
vatandaşlar ımızın oyun izlemesine uygun olarak d ü z e n l e m e yapılmıştır . Ankara 
Devlet Tiyatro M ü d ü r l ü ğ ü Şinasi Sahnesinde engelli a sansörü yapılması , Çayyolu 
Sahnesinde salon içine engelli platformu yapılması , tuvalet lerin engelli kul lanımına 
uygun hale getirilmesi, Bursa Devlet Tiyatrosu sahne le r inde engelliler için tuvalet 
inşası, on adet engelli kol tuğu yapılması, Antalya Devlet Tiyatrosu sahneler inde 
tekerlekli sandalye kul lanan engellilerin arka s ı radan o y u n izlemelerine yönelik 
düzen leme yapı lması ile diğer sahneler imizde yapı lması düşünü len , engelli 
vatandaşlar ımızın hareket etmelerine kolaylaştıracak düzenlemeler ise 
Bakanlığımızca engelliler için Kültür rur izps^yleHs^Planı d o ğ r u l t u s u n d a proje 
kapsamına alınmıştır. 
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/ 7.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, izleme ölçümleriyle ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'ın cevabı (7/5970) 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n B a ş b a k a n S a y ı n R e c e p T a y y i p E R D O Ğ A N t a r a f ı n d a n 
y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı n ı ta lep e d e r i m . . . ı 

B i l i n d i ğ i g i b i , T V k a n a l l a r ı r e k l â m g e l i r l e r i i le v a r l ı k l a r ı n ı s ü r d ü r m e k t e d i r l e r . 
R e k l â m v e r e n f i r m a l a r d o ğ a l o l a r a k , v e r d i k l e r i r e k l â m l a r ı n e n g e n i ş h a l k k e s i m l e r i n e 
u l a ş m a s ı n ı i s te r l e r . B u n e d e n l e , T V k a n a l l a r ı n ı n v e y a p t ı k l a r ı p r o g r a m l a r ı n i z l e n m e 
o r a n l a r ı r e k l â m v e r e n l e r i ç i n s o n d e r e c e d e ö n e m l i d i r . 

T ü r k i y e ' d e T V k a n a l l a r ı v e p r o g r a m l a r ı n ı n i z l e n m e o r a n l a r ı , T İ A K ( T e l e v i z y o n 
İ z l e m e A r a ş t ı r m a K o m i t e s i ) t a r a f ı n d a n d a d e n e t l e n e n v e b a ğ ı m s ı z b i r k u r u l u ş o l a n 
A G B ş i r k e t i t a r a f ı n d a n y a p ı l m a k t a v e h a n g i k a n a l ı n , h a n g i p r o g r a m l a r ı n ı n ne o r a n d a 
i z l e n d i ğ i ş e f f a f ş e k i l d e a ç ı k l a n m a k t a d ı r . B u d u r u m 15 y ı l d a n b e r i d ü z e n l i o l a r a k 
s ü r d ü r ü l m e k t e d i r . D o l a y ı s ı y l a f i r m a l a r d a v e r e c e k l e r i r e k l â m l a r ı b u t e s p i t l e r e v e 
v e r i l e r e 1 g ö r e k a r a r l a ş t ı r m a k t a d ı r l a r . Y a n i k a n a l l a r ı n i z l e n m e o r a n l a r ı , a l a c a k l a r ı 
r e k l â m g e l i r l e r i n i o l u m l u v e y a o l u m s u z e t k i l e m e k t e d i r . A G B v e r i l e r i n e g ö r e , 
i z l e n m e o r a n l a r ı s o n d e r e c e d e d ü ş ü k o l a n v e b u n e d e n l e d e , r e k l â m g e l i r l e r i 
p a s t a s ı n d a n i s t e d i k l e r i k a d a r p a y a l a m a y a n A K P ' y e y a k ı n m e d y a d a , T V 
ö l ç ü m l e r i n i n R T Ü K t a r a f ı n d a n y a p ı l m a s ı i ç i n s o n g ü n l e r d e p l a n l ı v e s i s t e m l i b i r 
k a m p a n y a b a ş l a t ı l m ı ş t ı r . B u k a m p a n y a n ı n A K P t a r a f ı n d a n d a d e s t e k l e n d i ğ i i ler i 
s ü r ü l m e k t e d i r . B u y ö n t e m l e a m a ç , b i r y a n d a n A K P y a n l ı s ı k a n a l l a r ı n i z l e n m e 
o r a n l a r ı n ı R T Ü K ü z e r i n d e n ş i ş i r ı p r e k l â m g e l i r l e r i n i a r t ı r m a k v e d i ğ e r y a n d a n d a 
t a r a f s ı z y a y ı n y a p a n k a n a l l a r ı d a r e y t i n g t e h d i d i i le b a s k ı a l t ı n a a l m a k t ı r . Y a n i b u 
k a p m a y a n ı n , A K P ' n i n t a r a f s ı z y a y ı n y a p a n k a n a l l a r a y ö n e l i k b a ş l a t m a y ı d ü ş ü n d ü ğ ü 
r e y t i n g o p e r a s y o n u n u n i lk a d ı m l a r ı o l d u ğ u i d d i a l a r ı y a y g ı n d ı r . 

1 - A K P y a n l ı s ı m e d y a g r u p l a r ı n ı n b a ş l a t t ı k l a r ı ( T V ö l ç ü m l e r i n i R T Ü K y a p s ı n ) 
k a m p a n y a s ı n ı s i z i n b a ş l a t t ı ğ ı n ı z d o ğ r u m u ? 

2- R e y t i n g ö l ç ü l e r i n i R T Ü K ' e y a p t ı r a r a k , t a r a f s ı z y a y ı n y a p a n T V k a n a l l a r ı n ı n 
i z l e n m e o r a n l a r ı n ı d ü ş ü k g ö s t e r e r e k b u k a n a l l a r ı n r e k l â m g e l i r l e r i n i a z a l t m a k 
i s t e d i ğ i n i z d o ğ r u m u ? B u y ö n t e m l e b ü t ü n k a n a l l a r ı b a s k ı a l t ı n a m ı a l m a k 
i s t i y o r s u n u z ? 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ P N A 

S a y g ı l a r ı m l a , 

A h m e t E R S İ N 
İ z m i r M i l l e t v e k i l i 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L ı Ğ ı 

Sayı : B.02.0.004/00049 

Konu : 07 / 01 /2009 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : a ) 22.01.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5970-10193/21504 sayılı yazı. 
b) 31.12.2008 tarih ve A.01.1.RTÜ.0.02.610/16941 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
tensip ettiği 7/5970 esas numaralı yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Bakanlığım ilgili kuruluşu 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun ilgi (b) yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arzederim 

EK: İlgi (b) yazı 

T.C. 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 

Genel Sekreterlik 

31 ARALIK 2008 

Sayı : A.01.1 .RTÜ.0.02-610/16941 

Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLİĞİNA 
(Sayın Prof.Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi : 24/12/2008 tarihli ve B.02.0.004/02188 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız gereğince; İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in Sayın Başbakan tarafından 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesine ilişkin olarak Üst Kurulumuzca verilen cevap 
aşağıda sunulmuştur. 

1. Televizyon yayınlarının izlenme oranlarının ölçülmesi konusu ülkemizde sürekli 
gündemde olan tartışma konularından biridir. Bu konuda tarafimı/ca başlatılmış bir kampanya 
yoktur. 

2. RTÜK, bağımsız bir kurum olup görev vc yetkileri kanunla belirlenmiştir. RTÜK, 
TV yayınlarının izlenme ölçümlerini kendi görev ve yetkileri kapsamında değerlendirmek 
durumundadır. Dolayısıyla RTÜK'ün herhangi bir TV kanalının izlenme oranlarının keyfi 
olarak belirlemesi ya da etkilemesi ve TV kanallarını baskı altına alması söz konusu olamaz. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 
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18.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Habur Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğa ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nin cevabı (7/5972) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayip ERDOĞAN 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

fından yazılı 

MIR> 
Gaziantep Milletvekili 

Günümüzün ticari hayatında ülkelerin ihracat miktarları büyük önem arz 
etmektedir. İhracat ülkenin milli hâsılasına katkıda bulunurken diğer taraftan da 
bölgelerin kalkınmasında etkilidir. Bu noktada Irak'a gerçekleştirilen ihracat 
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin ekonomileri için tetikleyici bir 
etkendir. 

Irak'a ihracat karayolu ile yapılmaktadır. Dolayısıyla Irak'a tek sınır kapısı olan 
Habur Sınır Kapısı son zamanlarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak Habur'da 
araçların uzun süre bekletilmesinden dolayı bu yoğunluk daha da artmaktadır. Bir 
günde ortalama 4000-5000 aracın giriş çıkış yapma olanaklarına sahip olan Habur'dan 
ancak 1000-1500 araç giriş çıkış yapabilmektedir. Öte yandan araçlar sınırın her iki 
tarafında da haftalarca bekletilebilmekte; uzun kuyruklar oluşabilmektedir. Örneğin, 
Gaziantep'ten Irak'a mal götüren bir kamyonun Zaho kentine mal indirip geri gelmesi 
ancak 25-30 günde mümkün olabilmektedir. 

Bu durum taşıma ücretlerini aşırı düzeyde arttırmış; daha önce Gaziantep'ten 
Zaho'ya 40-50 dolar/ton olan nakliye ücretleri bugün 140-150 dolar/ton'a ulaşmıştır. 
Bu durum ihracat maliyetlerini arttırdığı gibi ihracatçının rekabet gücünü de 
zayıflatmaktadır. İhracat yapan üreticilerimiz alıcılarla imzaladıkları sözleşmelerindeki 
hükümleri yerine getirmekte sıkıntılar yaşamakta ve ileriki dönemlerde yapılacak olan 
ticari faaliyetler için bir güvensizlik ortamı ortaya çıkabilmektedir. Bu durumun 
bertaraf edilmemesi halinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri için 
önemli bir pazarımıza ihracat yapılması imkânsız hale gelecektir. 

Küreselleşen ekonomik krizin ülkemizde de giderek hissedildiği bugünlerde zor 
ve sıkıntılı bir döneme giren ihracatçılanmız için bu sorunun çözümü büyük önem 
taşımaktadır. 
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Çözüm noktasında sorunun tam olarak belirlenmesi önemli bir aşamadır. Habur 
sınır kapısında gerek güvenlik kontrolündeki az sayıda personelden, gerekse gümrük 
personeli yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntılar acil tedbirler alınmadığı takdirde Irak 
ihracatımızı sıfırlama noktasına getirebilecektir. 

Buna göre; 

1) Gerek güvenlik kontrolünde, gerekse gümrük işlemlerini yapan personel 
sayısını arttırmak için bir çalışmanız var mıdır? Varsa bu çalışmanın takvimi 
nedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

a3./Ö/./2009 
SAYI : B.02.0.002- Sv 
KONU : Soru Önergesi 7/5972 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 22.12.2008 tarih ve KAN.KAR.MD..A.01.0.GNS.0.10.00 
02-7/5972-10214/21533 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın, 24.12.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-107-19/5157 sayılı 
yazısı. 

c) Gümrük Müsteşarlığının 08.01.2009 tarih ve B.02.1.GÜM.0.06.00.01.610-84-0064 
sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan ÖZDEMİR'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırmasını istediği 7/5972 
sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: İlgi (c) yazı 

Hayatı YAZICI 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Gümrük Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .GÜM.0.06.00.01.610- 84 

Konu : 7/5972 Sayılı Yazılı Soru önergesi 00.01.2009* 0 0 6 4 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: 26.12.2008 tarihli, B.02.0.002- 2640 sayılı yazılan. 

İlgide kayıtlı yazıları eki, Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan ÖZDEMİR tarafından yöneltilen 
7/5972 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Habur sınır kapısı üzerinden Irak'a giriş/çıkış yapacak karayolu araçlarının güzergahı üzerinde, 
gümrüklü saha haricindeki hatta yaşanan kuyruk ve gecikmelere ilişkin Gümrük İdaresinin bir 
sorumluluğu bıüunmamalctadır. 

Habur gümrük sahasında toplam 307 personel görev yapmakta olup, gümrük personeli azim ve 
özveri ile çalışarak 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. 2008 yılı Aralık ayında günlük 
ortalama 3392 aracın giriş ve çıkış işlemleri gerçekleştirilmiştir. Habur Sınır Kapısında, petrol 
ve petrol türevlerini taşıyan araçJann kontrol işlemleri uzun sürmekte, zaman zaman bilgisayar 
sistemi ve veri hatlarından kaynaklanan sorunlar yaşanabilmekte, ancak normal şartlarda 
gümrük sahasına giren araçlann işlemleri 10-15 dakika içerisinde tamamlanarak sahadan 
çıkışları sağlanmaktadır. 

Mevcut personele ilave olarak 8 muayene memuru, 9 muhafaza memuru ve 10 memur geçici 
görevlendirilmiş; ayrıca 2008 KPSS kılavuzunda yayımlandığı üzere 28 muhafaza memuru, 22 
muayene memuru ve 6 memur kadrosuna ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri tamamlanınca 
atamalar yapılacak olup önümüzdeki dönemlerde bu sayının artın İması planlanmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. A 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDİMCİLİĞİ 
T A R İ H : CÖ,Ûv(.'20Q3 
S A Y ! 
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19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cansuyu kredisinden faydalanamayan işletmelere ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/5994) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Bakanlığınızca ülkemizde imalat yapan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerimize 
kamuoyunda Cansuyu Kredisi olarak tanımlanan Sıfır Faizli İmalatçı Esnaf ve Sanatkar 
Destek Kredisi için son başvuru tarihi olan 18.09.2008 tarihi itibariyle 6300'ü aşkın işletme 
yaklaşık 160 milyon YTL tutarındaki proje başvurusu gerçekleşmiştir. Bu başvuruların 
yaklaşık yarısı Kasım ayı başında kredi kullanımını tamamlamış ve piyasalara önemli bir 
katkı sağlamıştır. Ancak kredi başvurusunda bulunan işletmelerin diğer yarısı değişik 
nedenlerle hala kredilerini kullanamamıştır. Bakanlığınızca açıklanan ve 1-9 işçi çalıştıran 
imalatçıların yer alacağı toplam 350 milyon YTL'lik sıfır faizli kredi desteğinin ikinci 
diliminde de hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yer almadığı 
anlaşılmaktadır. Kriz ortamında ayakta kalma mücadelesi veren hizmet sektörünün de bu 
Cansuyu kredilerinden yararlandın İması piyasaların canlanması açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bu konuyla ilgili olarak; • 

1. Cansuyu Kredisi olarak ifade edilen Sıfır Faizli Destek Kredisinin ikinci diliminden 
hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlarımızın da yararlanabilmesi 
için gerekli düzenlemeler yapılmakta mıdır? 

2. Bu amaçla KOSGEB Kanununda değişiklik yapılması düşünülmekte midir? 
KOSGEB Kanununda yapılacak düzenlemelerin 2008 yılı sonuna kadar 
gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek midir? 

3. İmalatçı konumunda olmayan işletmelerin işçi çıkarmasını ya da kapanmasını 
önleyecek ne tür tedbirler alınmaktadır? 

4. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere KOSGEB yerine "Esnaf ve 
Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri" aracılığı ile sıfır faizli destek kredisi 
verilebilir mi? 

5. Herhangi bir nedenle sicilleri bozularak Bankalardan kredi kullanamayacak duruma 
düşmüş esnaf ve sanatkârlarımız için bir sicil affı getirilmesi düşünülmekte midir? 
Bu konuda milletvekillerimizce verilmiş kanun teklifinin biran önce yasalaşmasını 
sağlayabilir misiniz? 

6. Esnaf ve sanatkârlarımızın borçtan kurtarılması ve faaliyetlerine devam etmelerinin 
sağlanması için ne gibi çalışmalar yürütülmektedir? 

25.11.2008 

Prof. Dr. Alim IŞIK V I 

M H P Kütahya Milletvekili 
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SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 B H İ 0 0 0 0 0 0 2 - 6 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ :22 .12 .2008 tarih ve A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 -7 /5994 -10234 /21570 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Alim IŞIK'ın, "Cansuyu kredisinden faydalanamayan işletmelere" 
ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7 /5994) esas nolu yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim . 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakan 

Ek: önerge cevabı 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. ALİM IŞIK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Bakanlığınızca ülkemizde imalat yapan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerimize 
kamuoyunda Cansuyu Kredisi olarak tanımlanan Sıfır Faizli İmalatçı Esnaf ve 
Sanatkâr Destek Kredisi için son başvuru tarihi olan 18.09.2008 tarihi itibariyle 6300' ü 
aşkın işletme yaklaşık 160 milyon YTL tutarındaki proje başvurusu gerçekleşmiştir. Bu 
başvuruların yaklaşık yarısı Kasım ayı başında kredi kullanımını tamamlamış ve 
piyasalara önemli bir katkı sağlamıştır. Ancak kredi başvurusunda bulunan işletmelerin 
diğer yarısı değişik nedenlerle hala kredilerini kullanamamıştır. Bakanlığınızca 
açıklanan vc 1-9 işçi çalıştıran imalatçıların yer alacağı toplam 350 milyon YTL lik 0 
faizli kredi desteğinin ikinci diliminde de hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin yer almadığı anlaşılmaktadır. Kriz ortamında ayakta kalma mücadelesi 
veren hizmet sektörünün de bu Cansuyu kredilerinden yararlandırılması piyasaların 
canlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu konuyla ilgili olarak; 

SORU 1-Cansuyu kredisi olarak ifade edilen Sıfır Faizli Destek kredisinin ikinci 
diliminden hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın da 
yararlanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmakta mıdır? 

SORU 2-Bu amaçla KOSGEB Kanunda değişiklik yapılması düşünülmekte midir? 
KOSGEB Kanununda yapılacak düzenlemelerin 2008 yılı sonuna kadar 
gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek midir? 

SORU 3-İmalatçı konumda olmayan işletmelerin işçi çıkarmasını ya da kapanmasını 
önleyecek ne tür tedbirler alınmaktadır? 

SORU 6-Esnaf ve sanatkârlarımızın borçtan kurtarılması ve faaliyetlerine devam 
etmelerinin sağlanması için ne gibi çalışmalar yürütülmektedir. 

CEVAP 1, 2, 3, 6-Bilindiği üzere; esnaf ve sanatkârlarımızın dünyadaki değişim ve 
dönüşüme intibakları ve olumsuzluklardan etkilenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla; 

60. Cumhuriyet Hükümeti Eylem Planında Bakanlığımız sorumluluğuna verilen "Yapısal 
Dönüşüm Yönetimi" faaliyetlerinden "Yapısal dönüşümün sunduğu fırsatlardan esnaf ve 
sanatkârların azami ölçüde yararlanmalarının sağlanması ve dönüşümün olumsuz etkilerinin 
azaltılmasını" teminen, esnaf ve sanatkârların sorunlarının tespit edilmesi ile izlenecek 
politikaların belirlenmesi amacıyla, "Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) 
Strateji Belgesi" hazırlanmıştır. 

Esnaf ve sanatkârların sorunları ve yapısal dönüşüm ve değişim için gerekli olan destek 
mekanizmalarının geliştirildiği "Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3 D) 
Strateji Belgesi'Yıde; 

—Hukuki ve idari düzenlemelerin yapılması, 
—Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, 
—Yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi, 
—Altyapı, kümelenme ve ortaklık faaliyetlerinin desteklenmesi, 
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—Avrupa Birliği (AB) programlarından ve kaynaklarından esnaf ve sanatkârların 
faydalanmasının sağlanması, 

konularında 5 stratejik amaç belirlenmiştir. 

Bu Stratejik amaçlar çerçevesinde esnaf ve sanatkârların; 

•Ortak hareket etmeleri halinde teşvik edilmeleri, 
•Esnaf ve sanatkârlara mesleki eğitimi ile danışmanlık hizmeti verilmesi, 
•İhtiyaç duyulan alanlarda mesleki dönüşüm eğitimi verilmesi, 
•Tüketici tercihlerini dikkate alan işyeri iyileştirmeleri ve geliştirmelerinin 

sağlanması, 
•Bazı mesleklerde yeni iş alanları yaratılması ile ortaklık faaliyetlerinin 

desteklenmesi, 

gibi hususlar değerlendirilmektedir. 

Ayrıca; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 
(KOSGEB) görev, yetki ve hedef kitlesi 3624 Sayılı Kuruluş Kanunun da belirtilmiş olup, 
KOBİ niteliğine haiz İmalat Sanayi işletmeleri KOSGEB destek programlarından 
yararlanmaktadırlar. 

Diğer sektör KOBİ'leri ve sektör temsilcilerinin KOSGEB hedef kitlesinin genişletilmesine 
yönelik talepleri, ancak kanun değişikliği ile mümkün olabilecektir. Değişikliğe yönelik 
olarak kanun tasarısı çalışmaları devam etmektedir. Şu aşamada çalışmanın nihayetlenmesine 
dair net bir tarih vermek mümkün olmamakla birlikte, 2009 yılında ncticelendirilmesi 
planlanmaktadır. 

Bakanlığıma bağlı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla Cumhuriyet tarihinde ilk kez, "Esnaf ve Sanatkâr Destek 
Kredisi Programı" ile imalatçı esnaf ve sanatkârımıza "0" faizli cansuyu kredisi vermeye 
başladık. 

6 ay ödemesiz, 18 vadeli 25 bin YTL'ye kadar imalatçı esnaf ve sanatkarlarımız bu kredi 
destek programından faydalanmasını sağladık. 

20 Ağustos 2008'de başlattığımız bu program kapsamında 5.000 imalatçı esnaf ve 
sanatkârımızın 125 milyon YTL kredi kullanması öngörülmesine karşın, yoğun ilgi nedeniyle 
kapsamı genişlettik, 31 Aralık 2008 itibarıyla 6.514 başvurudan kredisi onaylanan 5.711 
imalatçı esnaf ve sanatkarımıza 144.3 milyon YTL kredi kullandırdık. 

"Yaşanan küresel kriz ortamında, KOBİ'lerimizin ve imalatçı esnaf-sanatkarımızın yaşadığı 
finans ihtiyacının karşılanmasına dönük olarak, Bakanlığıma bağlı KOSGEB imkanlarıyla 2 6 
Kasım 2008 Çarşamba günü 350 milyon YTL kredi hacimli Sıfır Faizli İstihdam Endeksli 
Cansuyu Kredisi Destek programını uygulamaya koyduk. 

26 Kasım'da başlayan kredi programına 5 gün içinde 10 binin üzerinde işletme başvurdu ve 
551 milyon YTL kredi talebinde bulundu. 
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KOSGEB'in kaynaklarını devreye sokarak talep edilen bu 551 milyon YTL'Lik kredi 
hacminin tamamını karşılayacağız. 

Gelen bu yoğun talep üzerine Sayın Başbakanımızın KOBİ'lere ve esnaf-sanatkara verdiği 
önem doğrultusunda Maliye Bakanlığımızın sağladığı destekle, aynı program çerçevesinde 
Sıfır Faizli İstihdam Endeksli 150 milyon YTL'Lik 2. Cansuyu Kredi Desteği uygulamasını 
17-19 Aralık 2008 tarihlerinde başlattık. Böylece 2008 yılının son bir ayında toplam 700 
milyon YTL'lik bir kredi hacmini 1 ay içinde yarattık. 

Uygulamaya koyduğumuz cansuyu kredi destek programı ile nakit sıkıntısı yaşayan 
işletmelerimize cansuyu sağlamış olduk. 

SORU 4-Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere KOSGEB yerine "Esnaf ve 
Sanatkârları Kredi Kefalet Kooperatifleri" aracılığı ile sıfır faizli destek kredisi 
verilebilir mi? 

CEVAP 4- Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez 
Birliği (TESKOMB) kefaletiyle Türkiye Halk Bankası kaynaklarından esnaf ve sanatkârlara 
kullandırılacak krediler için faiz oranı, ticari kredilere uygulanan cari faiz oranı olup, esnaf ve 
sanatkârlar tarafından ödenecek faiz ve Hazine tarafından sübvanse edilecek kısım Bakanlar 
Kurulu Kararlan ile belirlenmektedir. 

Bu konuda son belirleme 30.12.2007 tarihli 26472 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
26.12.2007 tarihli 13046 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmıştır. Bu Kararla; bankaca 
esnaf ve sanatkarlara 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında kullandırılacak krediler için 
kullanıcıya yansıyacak faiz oranını ifade eden ve cari faizin bir oranı olan "gösterge faiz 
oranının" %65 olarak belirlenmiştir. (Bugün için uygulanan faiz oranı ise 14.3'dür.) 

Bu bakımdan söz konusu kişilere TESKOMB kefaletiyle Halk Bankası vasıtasıyla faizsiz 
kredi kullandırma imkânı bulunmamaktadır. 

SORU 5-Herhangi bir nedenle sicilleri bozularak Bankalardan kredi kullanamayacak 
duruma düşmüş esnaf ve sanatkârlarımız için bir sicil affı getirilmesi düşünülmekte 
midir? 

CEVAP 5- Bilindiği üzere; Ülkemizde 2000/Kasım ve 200l/Şubat aylarında yaşanan 
ekonomik krizler, geçen zaman içerisinde toplumun tüm kesimlerini etkilediği gibi, 
toplumumuzun temel taşlarından olan tacir, esnaf ve sanatkâr kesimini de derinden 
etkilemiştir. 

Durma noktasına gelen ekonomiyi canlandırmak, krizin tacir, esnaf ve sanatkâr kesiminin 
üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi maksadıyla; "Karşılıksız Çek ve Protestolu 
Senetler İle Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında 
Kanun Tasarısı" hazırlanmış olup, 25.12.2003 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul 
edilmiş ve 31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazetede 5033 sayı ile yayınlanarak 
yürürlüğe girmiş olup, 31.12.2003 tarihinden önceki çek, senet ve kredi borçları için 
uygulaması devam etmektedir. Ancak bankalar düzenlemeyi uygulamaktan çeşitli nedenlerle 
kaçınmaktadırlar. 
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Bu nedenle, çek veya senedini ödeyemeyen, bankaya kredi kartı dahil her türlü nakdi ve gayri 
nakdi kredi borcunu ödeyemeyen ancak, daha sonra borcunu tamamen ödeyen sanayici, 
tüccar, esnaf ve sanatkar ile vatandaşların kayıtlarının kara listeden silinmediği için. Yeni 
Sicil Affı düzenlemesi Bakanlar Kurulunda imzaya açılmış, TBMM'ye gönderilmiştir. 

Bu düzenleme ile sicil kayıtları nedeniyle, finans kaynaklarına ulaşımı kısıtlanan, sanayici, 
tüccar, KOBİ'ler, esnaf ve sanatkâr ile vatandaşların önündeki engeller kaldırılmış olacaktır. 

20.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, kuvvet komutanlıkları bünyesinde yapılan golf sahala
rına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı (7/6002) 

TBMM Başkanlığına 26.11.2008 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. _ 

Atilla Kart 
C H P K o n y a M i l l e t v e k i l i 

İ l g i : ( a ) 0 9 . 1 0 . 2 0 0 8 ta r ih l i y a z ı l ı so ru ö n e r g e m i z . 
( b ) M i l l i S a v u n m a B a k a n ı M . V e c d i G ö n ü l i m z a s ı y l a v e r i l e n 12 K a s ı m 

2 0 0 8 t a r i h 7 / 5 2 9 3 sayı l ı ö n e r g e c e v a b ı . 

İ l g i ( a ) ö n e r g e y l e , a ç ı k v e s o m u t b i r ş e k i l d e , H a v a K u v v e t l e r i K o m u t a n l ı ğ ı 
b ü n y e s i n d e y a p ı m ı s ü r d ü r ü l e n v e faal o l a r a k k u l l a n ı l a n g o l f s a h a l a r ı n ı n h a r c a m a l a r ı k o n u s u 
s o r u l m u ş t u r . 

S n . B a k a n , s o r u l a r ı m ı z ı n h i ç b i r i s i n e c e v a p v e r m e m i ş , s o y u t b i r ş e k i l d e c e v a p l a r 
v e r e r e k ; H a v a K u v v e t l e r i K o m u t a n l ı ğ ı t a r a f ı n d a n y a p t ı r ı l a n " g o l f s a h a s ı " b u l u n m a d ı ğ ı n ı , 
a n c a k b a z ı B i r l i k K o m u t a n l ı k l a r ı p e r s o n e l i n i n s p o r y a p a b i l m e l e r i a m a c ı y l a b i r l i k i m k a n l a r ı 
k u l l a n ı l a r a k k ü ç ü k ö l ç e k l i " g o l f e ğ i t i m s a h a s ı " y a p ı l d ı ğ ı n ı , b u s a h a l a r i ç i n b ü t ç e d e n h e r h a n g i 
b i r h a r c a m a y a p ı l m a d ı ğ ı m i f a d e e tmiş t i r . 

İ lg i ö n e r g e c e v a b ı y l a s o r d u ğ u m u z s o r u l a r ı n h i ç b i r i s i n e c e v a p v e r i l m e d i ğ i g i b i ; 
D e v l e t s o r u m l u l u ğ u y l a b a ğ d a ş m a y a n g a y r i c i d d i c e v a p l a r v e r i l m i ş t i r . 

B i r l i k K o m u t a n l ı k l a r ı h a n g i y e t k i v e k a y n a k i l e b u s a h a l a r ı y a p m ı ş l a r d ı r ? 

B i r l i k K o m u t a n l ı k l a r ı m n b u k o n u d a b i r ö r t ü l ü ö d e n e k l e r i m i v a r d ı r ? B i r l i k 
K o m u t a n l ı k l a r ı , K o m u t a n l a r ı n ı n in is iya t i f i v e t a l i m a t ı o l m a d a n m ı b u s a h a l a r ı y a p m a k t a d ı r l a r ? 

B ö y l e b i r d u r u m , o r d u d i s i p l i n i k a v r a m ı y l a b a ğ d a ş ı r m ı ? 

G ö r ü l d ü ğ ü g i b i ; v e r i l e n c e v a b ı n h i ç b i r i n a n d m c ı ta ra f ı y o k t u r . S n . B a k a n , b u 
s o r u l a r ı n s o r u l m a s ı n d a n h e r n e d e n s e r a h a t s ı z o l m u ş t u r . 

Ö n e m l e i f a d e e d i y o r u z ; T ü r k S i l ah l ı K u v v e t l e r i m t ü z e l k i m l i k o l a r a k h e d e f 
a l a n b i r d a v r a n ı ş ı n i ç i n d e o l m a m ı z s ö z k o n u s u o l a m a z . D i ğ e r k u r u m l a r ı m ı z ı s o r g u l a r k e n 
g ö s t e r d i ğ i m i z s o r u m l u l u ğ u v e ö z e n i , T ü r k S i l a h l ı K u v v e t l e r i i ç in d e k o r u y o r v e g ö s t e r i y o r u z . 
T ü r k S i l a h l ı K u v v e t l e r i n i n y ı p r a n m a m a s ı v e h a k k ı n d a y a r a t ı l m a k i s t e n i l e n s o r u i ş a r e t l e r i n e 
f ı r sa t v e r i l m e m e s i a m a c ı y l a , b u v e b e n z e r i k o n u l a r h a k k ı n d a k a m u o y u n u n d o ğ r u v e e k s i k s i z 
b i l g i l e n d i r i l m e s i g e r e k m e k t e d i r . 
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Bu yaklaşım ve değerlendirmelerle, konuyla ilgili sorulan bir 
kez daha ve bu kez SnJBaşbakan'a yöneltmek gereği doğmuştur; 

(1) Hava, Kara ve Deniz Komutanlıkları bünyesinde y a p ı m ı 
sürdürülen ve faal olan golf sahası sayısı nedir? Yapılan ve yapılacak 
harcamaların tutan nedir? 

Bu sahaların, ilgili komutanlarm-komutanlıkların bilgi ve talimatı 
olmadan, Birlik Komutanlıkları tarafından ve doğrudan yapılması söz konusu 
olabilir mi? 

Birlik Komutanlıklarının bu anlamdaki yetkilerinin yasal dayanağı 
nedir? 

Birlik Komutanlıkları bu harcamaları nereden karşılamaktadırlar? 
Birlik Komutanlıklarının bu anlamda örtülü ödenekleri mi vardır? Bu örtülü 
ödenekle başka harcamalar da yapılmakta mıdır? 

(2) Birlik Komutanludannın yukarıda sözü edilen bir şekilde çalışma 
ve harcama yapmaları ve ilgili komutanların da buna göz yumması; keyfi ve 
sorumsuz davranışın dışmda, aynı zamanda "görev ve yetkinin kötüye 
kullanılması" anlamına gelmez mi? 

Bakanlık olarak bu konudaki gerçekleri kamuoyundan neden 
gizlemek gereğini duyuyorsunuz? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

ANKARA 

KAN.KAR. : 2008/7070/ND-ED. ( l ^ O - O O ^ S - J 3 Ocak 2009 

KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: (a) TBMM Bşk.lığının 22 Aralık 2008 tarihli KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02 7/6002-
10281/21637 sayılı ve "Soru Önergesi" konulu yazısı. 

(b) Başbakanlığın 24 Aralık 2008 tarihli B.02.0.KKG.0.12/106-108-17/5133 sayılı ve "Soru 
Önergesi" konulu yazısı. 

İlgi (a) ile, Konya Milletvekili Atilla KART'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği 
ve ilgi (b) ile Millî Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde cevap verilmesi talep edilen, 7/6002 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK-A' da sunulmuştur. 

Arz ederim. 

EKİ : 
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin 

Cevabı) 
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K O N Y A MİLLEVEKİU ATİLLA KART TARAFINDAN VERİLEN 
7/6002 SAYILI YAZILI S O R U ÖNERGESİNİN CEVABI 

Soru önergesi ile Bakanlığıma yöneltilen sorulara, daha önce 7/5293 sayılı yazılı s< 
önergenize verilen cevap ile açıklık getirilmiştir.. 

Bilgilerinize sunarım. ^ 

21.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Kestel TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/6005) 

Aşağıdaki sorularımın B a ş b a k a n R e c e p Tayy ip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırmasını saygılanmla arz ederim. 25 .11 .2008 

22 .11 .2008 tarihindeki şiddetli lodos ve ardından başlayan şiddetli yağış neticesinde Bursa İli 
Kestel İlçesinde kurulu bulunan TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarımız çok ciddi mağduriyet 
İçerisine düşmüştür. Çatıdan sızan yağmur sulan TOKİ konutlarının 13 v e 14, katlannda su 
baskınlarına neden olmuştur. 

1- Kestel TOKİ konutlarının jeofizik, jeoloji v e İnşaat mühendisleri odaları tarafından yapılması gereken 
zemin etüt çalışması yapılmış mıdır? Zemin etüt çalışmasına aynlan bütçe nedir? 

2- Kestel TOKİ konutlannda yapılan zemin etüd raporunda nasıl bir sonuç ortaya çıkmıştır? 

3- TOKİ inşaatlan özel kanunla yapı denetiminden muaf mıdır? Yapı denetim İşlemi TOKİ inşaatlarında 
hangi birim tarafından yapılmaktadır? 

4- Kestel TOKİ konutlannda 30 adet asansör bulunmaktadır. Bu asansörlerin denetimi hangi oda 
tarafından yapıldı? Asansörlerin kullanımı İle ilgili gerekli İzin bulunmakta mıdır? 

5- Yaklaşık 20 gün önce Kestel TOKİ konutlarına taşınan vatandaşlarımızın oluşan maddi zararlannı 
karşılamak İçin bir girişiminiz olacak mı? 

6- Kestel TOKİ konutlannda çatı izolasyonu için n e kadar para harcanmıştır, çanda bulunan 
kiremitlerin lodos sonucu uçmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Buı 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 09 OCAK 2009 

Sayı :B.02.0.001/t9 
Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :22/12/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6005-10302/21658 
sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sn. Abdullah ÖZER'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/6005 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. yj ySl 

İ l g i : 26.12.2008 tarih ve B.02.0.001/972 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile, Bursa Milletvekili Sayın Abdullah Özer'in 7/6005 esas numaralı yazılı 
soru önergesi örneği İdaremize iletilmiş ve söz konusu soru önergesi cevabının hazırlanarak 
Bakanlığınıza iletilmesi istenmiştir. 

Bu çerçevede hazırlanan soru önergesi cevabı yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. / \ ] ) s~ 

Ek-Yazı 

T . C . 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.KNT.0.65.02.00-610/2009- - 0*2 
Konu : 7/6005 Esas No'lu Soru Önergesi 

0 7 0 1 2 0 0 9 * 0 0 9 7 8 

DEVLET BAKANLIĞI 
VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın CEMİL ÇİÇEK) 

E k : Bursa Mi l le tveki l i Say ın A b d u l l a h Ö z e r ' i n 7 /6005 
Esas N u m a r a l ı So ru Öne rges i C e v a b ı . 
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BURSA MİLLETVEKİLİ ABDULLAH ÖZER'İN BURSA KESTEL KONUT 
PROJESİYLE İLGİLİ 7/6005 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

İLİŞKİN İDAREMİZ CEVABI 

Soru 1- Kestel TOKİ konutlarının jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri odaları 
tarafından yapılması gereken zemin etüt çalışması yapılmış mıdır? Zemin etüt 
çalışmasına ayrılan bütçe nedir? 

Cevap 1-. Kestel Toki Konutlarının zemin etüt çalışması yaptırılmış ve ilgili Jeoloji, Jeofizik 
Odaları ile ilgili İnşaat Mühendisi ve Belediyesine imzalattırılmıştır. Zemin Etüdlerinin 
yaptırılması yüklenici firma uhdesinde olduğundan ve TOKİ tarafından sadece rapor kontrolü 
yapıldığından zemin etüd raporları için ayrılan bütçe yüklenici firma bilgisi dahilindedir. 

Soru 2- Kestel TOKİ konutlarında yapılan zemin etüt raporunda nasıl bir sonuç ortaya 
çıkmıştır? 

Cevâp 2- Bahse konu olan zemin etüt çalışması yüklenici firma olan Aksa İnş. Tic. ve 
Taşımacılık A.Ş. tarafından, 2007 yılının Mart ayında, Yer Araştırma Sondaj İnş. Mad. Taah. 
Tic. ve San. Ltd. Şti.'ne yaptırılmıtır. Bu çalışmada derinlikleri 10-I5m arasında değişen 17 
adet toplamda 1 8 i m sondaj, 8 sismik serim ölçümü ve laboratuar deneyi yapılarak Zemin Etüt 
Raporu hazırlanmıştır. 

Yer Araştırma Sondaj İnş. Mad. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan Temel-
Zemin Etüt Raporu sonuçlarına göre; 

* Zemin Gurubu A 
* Zemin Sınıfı Zl 
*Ta=0 .10s , Tb=0.30 
* Etkin yer ivme katsayısı-0.40 
* Zemin emniyet gerilmesi 3.5 kg/cm, 2 

* Yatak katsayısı 5000ton/m 3 'tür. 

Soru 3- TOKİ inşaatları özel kanunla yapı denetiminden muaf mıdır? Yapı denetim 
işlemi TOKİ inşaatlarında hangi birim tarafından yapılmaktadır? 

Cevap 3- TOKİ inşaatları yapı denetiminden muaftır. İdaremizce uygulanan inşaatların yapı 
denetimleri ise, İdaremizce her şantiye için merkezde görevlendirilen inşaat, elektrik, 
mekanik kontrol mühendis ve teknik elemanları ve bu uzmanların başında şube müdürü ve 
daire başkanları ile ayrıca ihale yöntemi ile belirlenen müşavir firmalar vasıtasıyla 
yapılmaktadır. Müşavir firmalar da her şantiyede işin başında bulunan kontrol mühendisleri 
(inşaat, elektrik, mekanik) ve kontrol amirlikleri vasıtası ile inşaatları denetlemektedir. 
Müşavir firma bulunmayan yerlerde ise, Devletin inşaat sahasına en yakın yerindeki resmi 
kurumlarından (bayındırlık il müdürlükleri vs.) İl Özel İdareleri ve Valilikler kanalıyla 
görevlendirilen teknik elemanları gözetiminde kontrol edilmektedir. 

Soru 4- Kestel TOKİ konutlarında 30 adet asansör bulunmaktadır. Bu asansörlerin 
denetimi hangi oda tarafından yapıldı? Asansörlerin kullanımı ile ilgili gerekli izin 
bulunmakta mıdır? 
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Cevap 4- Söz konusu asansörler 15 Şubat 2003 tarih ve 25021 sayılı Resmi Gazete' de 
yayımlanan 95/16/AT asansör yönetmeliğine uygun olarak yapılmıştır. Söz konusu 
yönetmeliğin 21'nci maddesinden (Asansör Firması tarafından Belediyeden veya Belediye 
hudutları dışındaki yapılar için Valilikten alınan belgedir. Asansör firmasınca bu yönetmelik 
gereği asansörün tasarımı, projelendirilmesi-avan, uygulama, mukavemet, trafik hesapları-, 
imalatı ve montajı yapılarak ve bakım sözleşmesiyle bakımı üstlenilerek, can ve mal güvenliği 
açısından uygun olmasını ve CE uygunluk işaretiyle onaylanmış kuruluştan alınan AT tip 
inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyanının varlığı aranır. Belgesi bulunan ve CE 
uygunluk işareti taşıyan asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat aşamasında ayrıca inceleme 
ve denetim yapılmaz) ifadesinden hareketle asansörler için Bursa Kestel Belediyesinden 
15.08.2008 tarihinde işletme ruhsatı alınmış ve asansörler kullanıma açılmıştır. 

İdaremiz tarafından onaylanan Asansör Projelerinde, Elektrik Mühendisleri Odası ile Makine 
Mühendisleri Odasına ait vize onayları tarafımızca istenmektedir ve bu şartların 
sağlanmasıyla projeler kabul görmektedir. 

Soru 5- Yaklaşık 20 gün önce Kestel TOKİ konutlarına taşınan vatandaşlarımızın 
oluşan maddi zararlarını karşılamak için bir girişiminiz olacak mı? 

Cevap 5- Yaklaşık 20 gün önce lodostan dolayı zarar gören Kestel TOKİ konutlarında oturan 
vatandaşlarımızın maddi zararları karşılanmıştır. 

Soru 6- Kestel TOKİ konutlarında çatı izolasyonu için ne kadar para harcanmıştır? 
Çatıda bulunan kiremitlerin lodos sonucu uçmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap 6- İdaremiz ihalelerini KİK göre yapmakta olup, işler anahtar teslimi götürü bedel 
üzerinden ihale edilmektedir. Kestel TOKİ konutlanndaki çatı imalatları için (izolasyon, oluk 
vs. dahil) belirli bir fiyat olmayıp, Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına göre ortalama 
111,27 Ytl /m 2 para harcanmıştır. Kiremit altı örtüsü olarak bitümlü karton yerine ince 
membran tabir edilen rüzgâr geçirimsiz buhar dengeleyici örtüler kullanılmıştır. Yine çatı 
tahliyesi üzerine kalınlığı ısı hesaplan sonucu belirlenmiş olan 10 cm kalınlığında cam tülü 
kaplı cam yünü şilte serilmiştir. Çatıdaki kiremitlerin lodostan dolayı uçması ile ilgili olarak 
ise söz konusu işin yapıldığı bölgede 22.11.2008 tarihinde meydana gelen ve saatte 85,6 
km/sa hızında estiği Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün günlük raporundan 
belirlenen ve Rüzgâr Iskalası'nda zikredildiği üzere, olayın kuvvetli fırtına ıskalasında 
bulunduğu (rüzgâr hızına bakıldığı zaman) ve karada yaptığı etkinin bacalar yıkılır, 
kiremitler uçar şeklinde zikredildiği açıkça görülebilecektir. TOKİ tarafından yapılan 
binaların irtifa olarak bölgedeki en yüksek binalar olması ve projenin bulunduğu bölgenin de 
yüksek bir mevkiide (Çataltepe) yer alması nedeniyle rüzgâr kuvveti bu binaları maksimum 
düzeyde etkilemektedir. Bunula beraber, imalatlarla ilgili herhangi bir kalite sorunu 
bulunmamaktadır. Bölgede meydana gelen olay neticesinde tüm binalann çatıları zarar 
görmemiş, rüzgârı direkt gören çatılarda hasar oluşmuştur. 
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A ş a ğ ı d a y e r a lan soru la r ın Başbakan S n . Recep T a y y i p E R D O Ğ A N 
t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o la rak yanıt lanması için g e r e ğ i n i sayg ı la r ımla a r z 
ederim.02.12.2008 

T a r a f ı m a i l e t i l en b i l g i l e r e g ö r e İ s t a n b u l , A r n a v u t k ö y , Taşo luk T O K İ 
konut lar ında va tandaş la r ım ız çok mağdur durumdadı r . Kış ş a r t l a r ı n ı n kendisini 
iy iden i y i y e h i s s e t t i r d i ğ i şu gün le rde Taşoluk , T O K İ konut lar ına doğal g a z 
v e r i l m e m e k t e d i r . Bunun yanında, 3 ay önce tes l im ed i len b ina la rda ça t lak la r 
bulunmaktadır . Bi l indiğ i g ib i İ s t a n b u l d e p r e m kuşağında y e r a lmaktad ı r . Konuyla 
ilgili o la rak d a u z m a n k i ş i l e r hemen hemen h e r gün u y a r ı l a r d a bulunmaktadı r . T ü m 
bunlara r a ğ m e n t e s l i m i n üzer inden 3 a y geçmiş y a p ı l a r d a ça t lak la r ın olması , 
b inalarda kul lanı lan ma lzemele r in ka l i tes i konusunda kuşku y a r a t m a k t a d ı r . U c u z a 
mal e t m e i s t e ğ i i le öze l l i k le dar ge l i r l i kesim için yapı lan b ina larda o r t a y a çıkan b u 
durum yaşanacak olası b i r depremde nasıl manzara lar la karş ı laşacağımız ı ş imdiden 
o r t a y a k o y m a k t a d ı r . E v l e r d e ve b ina larda pek çok eks ik le yaşamak durumda 
bırakı lan va tandaş la r s o n d e r e c e s ık ınt ı l ı gün le r yaşamaktad ı r . A l t g e l i r g r u b u iç in 
yapılan b u k o n u t l a r d a , kimi e v l e r d e camlar h a t t a kapı lar e k s i k t i r . Baz ı b ina larda 
ça t ı la r a k m a k t a d ı r . T ü m bu eks ik l ik le r nedeniy le konut la rda o t u r m a k i s temeyen 
ev sahip ler i b ina lar ı d e v r e t m e k y a da k i ra lamak i s t e m e k t e d i r . A n c a k T O K İ i le ev 
sahipler i a r a s ı n d a yapı lan söz leşme nedeniy le d e v i r v e kira lama hakkı d a 
bulunmamaktadır . Bu d a va tandaş lar ımız iç in a y r ı b i r s ık ın t ı nedenid i r . 

Bu ç e r ç e v e d e ; 

1 -Arnavutköy T a ş o l u k T O K İ konut lar ına doğal g a z ver i lmemesin in nedeni ned i r? 

2 - T e s l i m edi le l i 3 a y olmasına rağmen b a z ı b ina larda ça t lak la r o lduğu i f a d e 
ed i lmekted i r . Bu kadar k ısa sürede b ina la rda böy le ça t l ak la r oluşmasının nedeni 
kullanılan m a l z e m e l e r m i d i r ? 
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3 - A r n a v u t k ö y T O K İ konut lar ın ın inşasından önce g e r e k l i zemin a r a ş t ı r m a s ı 
yapı lmış m ı d ı r ? Y a p ı l d ı y s a k im t a r a f ı n d a n , ne zaman y a p ı l m ı ş t ı r ? Z e m i n e tüdü 
sonras ında çıkan sonuç n e d i r ? 

4 - A r n a v u t k ö y T O K İ konut la r ı hangi ş i r k e t e ihale e d i l m i ş t i r ? İ h a l e hangi usule 
g ö r e y a p ı l m ı ş t ı r ? 

5 - A l t g e l i r g r u b u için yap ı l an konut la rda kimi e v l e r d e p e n c e r e h a t t a kapı lar ın 
eks ik o lduğu t a r a f ı m a i l e t i l m i ş t i r . T O K İ / n i n yüksek g e l i r g r u b u iç in y a p t ı ğ ı lüks 
konut la rda d a , e v l e r b ö y l e e k s i k l e r l e mi tes l im e d i l m e k t e d i r ? 

6 - T O K İ i le yapı lan s ö z l e ş m e gerek ince konut lar ı d e v i r y a d a k i ra lama hakkı 
tan ınmamışt ı r . Böy le b i r k ıs ı t lamaya gid i lmesinin nedeni n e d i r ? 

7-2013 y ı l ına kadar h e r a i ley i öze l l ik le d a r ge l i r l i va tandaş la r ım ız ı ev sahibi 
yapmayı h e d e f l e d i ğ i n i z i b e l i r m i ş t i n i z . Doğal g a z o lmayan, t e s l i m d e n 3 ay sonra 
ç a t l a y a n , pencere le r i ve h a t t a kapı lar ı eksik olan, ç a t ı l a r ı akan T O K İ A r n a v u t k ö y 
konut lar ı i le bu h e d e f i n i z e ulaşmış o luyor musunuz? 

İLGİ :22/12/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6016-10430/21906 
sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sn. Çetin SOYSAL'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/6016 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/B 
Konu :Soru Önergesi 09 OCAK 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Ek-Yazı 
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T.C. 
BAŞBAXANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sayı 
Konu 

B.02.1.KNT.0.65.02/610- - Ö2(< 
Soru Önergesi Hk. 

0 7.01.2009* 0 0 9 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK) 

İlgi: 26.12.2008 tarih ve B.02.0.001/961 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adma Bakanlıkları koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, ilgide kayıtlı 7/6016 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin olarak 
hazırlanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

T.C. 
DEVLET BAKANLİĞİ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH : 0^,0(, LCQ$ 
SAY' • \ o 

E K : S o r u Ö n e r g e s i C e v a b ı . 

TAR 
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İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/6016 sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 
görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : Tarafıma iletilen bilgilere göre İstanbul, Arnavutköy, Taşoluk TOKİ 
konutlarında vatandaşlarımız çok mağdur durumdadır. Kış şartlarının kendisini 
iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde Taşoluk, TOKİ konutlarına doğal gaz 
verilmemektedir. Bunun yanında, 3 ay önce teslim edilen binalarda çatlaklar 
bulunmaktadır. Bilindiği gibi İstanbul deprem kuşağında yer almaktadır. 
Konuyla ilgili olarak da uzman kişiler hemen hemen her gün uyarılarda 
bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen teslimin üzerinden 3 ay geçmiş yapılarda 
çatlakların olması, binalarda kullanılan malzemelerin kalitesi konusunda kuşku 
yaratmaktadır. Ucuza mal etme isteği ile özellikle dar gelirli kesim için yapılan 
binalarda ortaya çıkan bu durum yaşanacak olası bir depremde nasıl 
manzaralarla karşılaşacağımızı şimdiden ortaya koymaktadır. Evlerde ve 
binalarda pek çok eksikle yaşamak durumunda bırakılan vatandaşlar son derece 
sıkıntılı günler yaşamaktadır. Alt gelir grubu için yapılan bu konutlarda, kimi 
evlerde camlar hatta kapılar eksiktir. Bazı binalarda çatılar akmaktadır. Tüm bu 
eksiklikler nedeniyle konutlarda oturmak istemeyen ev sahipleri binaları 
devretmek ya da kiralamak istemektedir. Ancak, TOKİ ile ev sahipleri arasında 
yapılan sözleşme nedeniyle devir ve kiralama hakkı da bulunmamaktadır. Bu da 
vatandaşlarımız için ayrı bir sıkıntı nedenidir. 

Bu çerçevede; 

Arnavutköy, Taşoluk TOKİ konutlarına doğal gaz verilmemesinin nedeni nedir? 

Teslim edileli 3 ay olmasına rağmen bazı binalarda böyle çatlaklar olduğu ifade 
edilmektedir. Bu kadar kısa sürede binalarda böyle çatlaklar oluşmasının nedeni 
kullanılan malzemeler midir? 

Arnavutköy TOKİ konutlarının inşasından önce gerekli zemin araştırması 
yapılmış mıdır? Yapıldıysa kim tarafından, ne zaman yapılmıştır? Zemin etüd 
sonrasında çıkan sonuç nedir? 

Arnavutköy TOKİ konutları hangi şirkete ihale edilmiştir? İhale hangi usule göre 
yapılmıştır? 

Alt gelir grubu için yapılan konutlarda kimi evlerde pencere hatta kapıların eksik 
olduğu tarafıma iletilmiştir. TOKİ'nin yüksek gelir grubu için yaptığı lüks 
konutlarda da evler böyle eksikliklerle mi teslim edilmektedir? 

TOKİ ile yapılan sözleşme gereğince konutları devir ya da kiralama hakkı 
tanınmamıştır. Böyle bir kısıtlamaya gidilmesinin nedeni nedir? 

2013 yılına kadar her aileyi özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi 
yapmayı hedeflediğinizi belirtmiştiniz. Doğal gaz olmayan, teslimden 3 ay sonra 
çatlayan, pencereleri ve hatta kapıları eksik olan, çatıları akan TOKİ Arnavutköy 
konutları ile bu hedefinize ulaşmış oluyor musunuz? 
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CEVAP: Toplu Konut İdaresince yürütülen konut uygulamaları kapsamında; 

/ "İstanbul, Gaziosmanpaşa (daha sonra bağlandığı ilçe adı Arnavutköy), 
Taşoluk 1.Bölge 750 adet konut ve Sosyal Donatı (24 derslikli lise, spor 
salonu, cami, şadırvan, kütüphane, 4 adet büfe), Adaiçi ve Genel Altyapı ile 
Çevre Düzenlemesi İnşaatı" 

S "İstanbul, Gaziosmanpaşa (daha sonra bağlandığı ilçe adı Arnavutköy), 
Taşoluk 2.Bölge 606 adet konut ve Sosyal Donatı (24 derslikli ilköğretim 
okulu, kreş, ticaret merkezi, cami, şadırvan, kütüphane), Adaiçi ve Genel 
Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı" 

işlerinin ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda tariflenen açık ihale yöntemiyle 
27.11.2006 tarihinde yapılmıştır. Sözkonusu ihaleler, "Alke İnşaat San.ve Tic.A.Ş. ve 
Makro İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti." İş Ortaklığının uhdesinde kalmış ve 05.02.2007 
tarihinde sözleşmeleri imzalanmıştır. Yer teslimleri 06.02.2007 tarihinde yapılarak, iş 
bitim tarihi 31.01.2008 olarak belirlenmiştir. Alınan süre uzatımları sonucu iş bitim 
tarihi 07.08.2008 olarak revize edilmiştir. 

Bu doğrultuda, sözkonusu İstanbul, Arnavutköy, Taşoluk uygulaması kapsamında yer 
alan konutların anahtar teslim işlemlerine 04.09.2008 tarihinde başlanmıştır. 

TOKİ uygulamaları kapsamında üretilen konutların denetimi ve teslim sonrası eksik ve 
kusurlu imalatlara ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi ve bunların giderilmesi hususu, 
İdare ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme hükümleri çerçevesinde 
yürütülmektedir. Bu kapsamda da, TOKİ tarafından yüklenici firmalara yaptırılan 
konutların denetimi, müşavir firmalar ve TOKİ'nin kendi kontrol mühendisleri 
aracılığı ile sağlanmaktadır. 

TOKİ, yapımı yürütülen inşaat işlerinin yapım tekniğine ve projeye uygunluğunu, 
inşaatın her aşamasında izlemekte, gerekli kontroller ve testleri yapmakta ve yüklenici 
firmaların hakediş ödemelerini de bu çerçevede gerçekleştirmektedir. 

Bu akış doğrultusunda konutlar, işin Geçici Kabul işlemi tamamlandıktan sonra hak 
sahiplerine teslim edilmektedir. Yüklenicilerle yapılan sözleşmelerin eki Yapım İşleri 
Genel Şartnamesinin ilgili maddeleri gereğince, teminat süresi içerisinde ortaya çıkan 
eksik ve kusurlu imalatlara yönelik şikayetlerin giderilmesi tamamen yüklenciye aittir. 

Toplu Konut İdaresinin bugüne kadar yaptığı tüm konut uygulamalarında, hak 
sahiplerinin gerek uygulama aşamasında ve gerekse konutların tesliminden sonra 
muhtelif nedenlerle ortaya çıkan şikayetleri de, yine İdarenin ilgili birimleri ve teknik 
ekipleri tarafından değerlendirilerek, İdare talimatı doğrultusunda sözleşme hükümleri 
çerçevesinde yüklenici firmalarca giderilmektedir. 

Bu çerçevede, Geçici Kabulü sonuçlandın İmiş toplu konut uygulamalarında, 
konutların tesliminden sonra yüklenici hatası ile gizli imalat ayıplarından kaynaklanan 
ve müşteri kullanımı ile birlikte ortaya çıkan eksik ve kusurlar sebebiyle, hak 
sahiplerince gerek e-mail, gerek telefon, gerekse de evrak yolu ile İdareye iletilen 
şikayetlerin giderilmesine yönelik olarak; şikayetler yerinde tespit edilmekte ve proje 
ve sözleşme kapsamında görülen eksikliklerin, müşavirlik elemanları gözetiminde 
ivedi olarak işin yüklenicisine yaptınmı sağlanmakta ve sorunlann giderildiğine dair 
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bir tutanak hazırlanarak, hak sahibine imzalattırılmaktadir. Ayrıca, sözkonusu 
şikayetlerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve takip edilerek sonuçlandırılması 
amacıyla İdare bünyesinde konuya ilişkin bir veri tabanı oluşturulmuş ve tüm 
şikayetler kayıt altına alınarak, takibi sağlanmıştır. 

İşin Kesin Kabul aşamasında ise bölgeye gidecek Kesin Kabul Heyeti tarafından hak 
sahipleri ile tek tek irtibata geçilmekte, şikayetler değerlendirilerek, proje ve sözleşme 
kapsamında görülen eksikliklerin giderilmesi ve sorunların çözümlenmesi 
sağlanmaktadır. 

Bu itibarla, İstanbul, Arnavutköy, Taşoluk uygulaması kapsamında, işin bakım 
devresinde hak sahiplerinin yüklenici firmaya, site yönetimine ve TOKİ'ye yaptıkları 
başvurular da ilgili birimlerce değerlendirilmiş ve sözkonusu şikayetler giderilmiştir. 

Soru önergesinde ifade edilen, binalarda çatlak oluşumuyla ilgili olarak ise; TOKİ, 
yüklenici firma ve site yönetimi yetkililerinin birlikte yerinde yaptığı incelemelerde 
binalarda çatlaklara rastlanmamıştır. İdareye veya yüklenici firmaya ya da site 
yönetimine, binalarda çatlak oluştuğuna dair de herhangi bir şikayet dilekçesi 
gelmemiştir. 

Kaldı ki, soru önergesinde ileri sürüldüğü gibi, TOKİ'nin alt gelir grubu için ürettiği 
konutların pencere veya kapılarının eksik ya da bu gibi ikametgaha uygun olmayan 
eksiklikler ile hak sahiplerine teslim edilmiş olması durumu söz konusu değildir. 

Ayrıca, toplam 90 adet bloğun doğal gazı daha önceden açılmış olup, kalan 30 bloğun 
doğalgazı da yerel gaz şirketi İGDAŞ'ın yüklenici firmaya verdiği program 
çerçevesinde 06.01.2009 tarihinde tamamlanmıştır. 

Yerel gaz şirketinin bazı bloklarda ilave istemiş olduğu gaz sensörleri de takılmış olup, 
halihazırda bloklarda gaz mevcuttur ve binalar ısınmaktadır. 

Diğer taraftan, soru önergesinde yer alan zemin araştırması işiyle ilgili TOKİ 
tarafından gerekli tüm etüdler yaptırılmıştır. Bu doğrultuda, sözkonusu uygulama alanı 
üzerinde; Temmuz 2005 tarihinde Ak Jeoteknik Zemin Proje İnşaat Lab.Müh.Taah. 
Tic.Ltd.Şti. tarafından 300 metre sondaj, 3 serim sismik ölçümü ve laboratuvar 
deneyleri yapılarak, "Ön Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik Etüt Raporu" ve Mart 2007 
tarihinde Yertek Müh.Araş.San.veTic.Ltd.Şti. tarafından 1.363,72 metre sondaj, 25 
serim sismik ölçümü, 30 mikrotremör ölçümü, 24 yerde araştırma çukuru ve 
laboratuvar deneyi yapılarak, "Temel ve Zemin Etüt Raporu" hazırlanmıştır. 

YertekMüh.Araş.San.veTic.Ltd.Şti. tarafından hazırlanan "Temel-Zemin Etüt Raporu" 
sonuçlarına göre; 

> Ta = 0,15s ; Tb = 0,40s ; To = 0,40s 
> Etkin yer ivme katsayısı = 0,20s 
> ' Zemin emniyet gerilmesi =2 ,0 kg/cm 2 

> Yatak katsayısı = 3.000 ton/m 3 

olarak, tespit edilmiştir. Zemin etüd sonuçları yazı ekinde sunulmaktadır. 
Diğer taraftan, Toplu Konut İdaresi, uygulamaları kapsamında satışa sunduğu her bir 
toplu konut projesinde, projenin özelliklerini ve hedef kitlenin ödeme gücünü dikkate 
alarak, satış koşullarını belirlemektedir. İdare, özellikle yoksul ve alt gelir gruplarına 
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yönelik sosyal konut projelerinde, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşma amaçlı ön şartlar ve 
satış koşulları koyarak, hedef kitleye uygun satış politikası uygulanmasına azami özen 
göstermektedir. Zira, TOKİ'nin alt gelir grubu konut projeleri kapsamında satışa 
sunduğu konutlar, hem satış fiyatı, hem peşinat miktarı, hem vade sayısı ve hem de 
diğer imkanlar bakımından çok uygun ödeme koşullarıyla ve konut tesliminden sonra 
başlayan kira öder gibi taksitlerle halka arz edilmektedir. 

Bu nedenle; alt gelir grubu ve yoksul grubu sosyal konut uygulaması kapsamında 
satışa arz edilen projelerden konut sahibi olan alıcılar, satın aldıkları konutlarda ikamet 
etmek zorundadırlar. Ayrıca, bu konutların borcu bitene kadar 3. şahıslara devri de 
yapılamamaktadır. 

Bu koşul, konutların satışı esnasında kamuoyuna yapılan satış duyurularında ve 
başvuru sahiplerinin başvuru anında imzaladığı başvuru formlarında açık bir şekilde 
yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle, konut alıcıları sözkonusu koşulu bilerek, başvuru 
yapmaktadırlar. Ayrıca, başvuruda bulunan kişiler arasından çekilen kura neticesinde 
hak sahibi olan alıcıların imzaladıkları Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin 5'inci 
maddesinde de bu husus hüküm altına alınmıştır. 

Buna göre, hak sahiplerinin imzalamış oldukları Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin 5. 
maddesinde; " ALICI, konutunu borcu bitene kadar devredemeyecektir. Ayrıca, 
sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, ALICI 'nın veya ailesi için ikamet 
koşulu aranacak olup, ALICI'nın, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu 
konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilecektir. 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, ALICI'nın sözleşmesi feshedilerek 
gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları 
masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir " ibaresi yer 
almaktadır. 

Bu doğrultuda, alt gelir ve yoksul grubu kapsamında satışa sunulan projelerden konut 
satın alarak, İdare ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayan konut alıcılarının 
yukarıda belirtilen Satış Sözleşmesi hükümlerine uyma zorunluluğu bulunmaktadır. 

9. SONUÇ ve ÖNERİLER 

ALKE-MAKRO Danışmanlık İnşaat Turizm Petrol Tic.Ltd.ŞüVnin yüldeninıinde 

bulunan T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi" Başkanlığı, İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, 

Taşoluk Beldesi 1 - 2 . Bölge 1604 parsel 4943,4944,4945,4946,4947,4948,4949,4950,4951, 

4185 adalarda yapılacak Bodrum + Zenıin + 2 katlı konutlar ile ticaret, ilköğretim, lise, cami, 

şadırvan, loîtüphane, büfe yapılarının statik hesaplanna yönelik temel ve zemin etüd raporu 

Yertek Mühendislik Araştırma ve Sondaj San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. Söz 

konusu rapor ile projenin uygulandığı arazinin yeraltı yapısı belklenrniş, jeolojik birimler 

ortaya çıkarılmış tabakaların jeoteknik özellikleri belirlenmiştir. 
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9.1) Çalışma alanında yecaltmdakitabakaları görebilmek amacı ile 4 adet D 500 model 

makine ile 19.12.2006 ile 22.03.2007 tarihleri arasında derinlikleri 10.00 - 15.00 m. 

dolayında olan 134 lokasyonda-toplam derinliği 1363.73 m. olan zemin sondajı yapılmış, 

sondajlardan alınan numuneler üzerinde- laboratuarda zemin mekaniği deneyleri 

gerçekleştirilmiş, zemin dinamik parametrelerinin tayini için 25 lokasyonda jeofizik ölçü 

alınmış, zemini gözlemlemek amacıyla arazide 24 adet araştırma çukuru açılmıştır. 

9.2) İnceleme alam genel itibariyle geçirimsiz bir yapıya sahiptir. Açılan sondajlarda 

çok katı- sert kil - kiltaşı birimi gözlenmiştir. Arazide yapıların oturacağı bölgelerde gözlenen 

İhsaniye Formasyonuna ait killi serilergeçirimsiz yapıya sahiptir. 

9-3) Çalışma alam arazinin orîasmdan=geçen kuzeydoğudan güneybatıya akışlı Çangarlı 

deresine bağlı oluşmuş yamaçlardan oluşmaktadır. Arazinin en yüksek kodu doğusunda 

147.78 en alçak kodu batısında 86,45 m.dir. yüzde eğim değerleri arazinin batısında % 0 ile % 

10, doğusunda % 10 ile % 20 arasında değişmektedir. 

9A) İnceleme alam genel itibariyle geçirimsiz bk yapıya sahiptir. Açılan sondajların 

çoğunda çok katı- sert kil - kiltaşı birimi gözlenmiştir. Arazide yapıların yapılacağı bölgelerde 

gözlenen İhsaniye Formasyonuna ait killi seriler geçirimsiz yapıya sahiptir. Dolayısıyla 

yağışlı aylarda karşüaşüacak yüzeysel suların temel altını yumuşatmaması açısından temel ve 

çevre drenajı yapılması sağlanmalıdır. Kaynağı arazinin doğusunda olan ve arazinin 

doğusunda beslenerek arazinin doğusundaki kumlu çakıllı seviyelerde yeralan yaz aylarında 

kuruyan, yağışlı aylarda az debili akışı olan Çangarlı- deresi geçmektedir. Dere için gerekli 

ıslarrçal-ışmaları yapılmalıdır. 

9.5) Çalışma alanında yapılan çalışmalar arazide heyelan potansiyeli, düşük taşıma 

güçlü zon, akma, düşme gibi doğal afetler bulunmadığım göstermiştir. İnceleme alam 7269 

sayılı, yasa kapsamında değerlendirildiğinde herhangrbîr afet durumu söz konusu değildir. 

9.6.) İnceleme alanında planlanan mimari kazücodlan esas alınarak zemin parametreleri 

hesaplanmıştır. 

- 1 1 0 5 -



TBMM B: 43 13 . 1 . 2009 

Sıra No Blok No Planlanan Kazı 
Kodu 

Zemin Açısından 
Uygunluk 

Yorum 

1 F75A- F 7 5 B 92 .47 Uygun 

2' F74A- F 7 4 B - F74C 9 0 . 5 8 Uygun 

3 F 8 2 A - F 8 2 B - F 8 2 C ' 95 .11 Uygun 

4 F72A- F 7 2 B - F 7 2 C 89 .72 Uygun 

5 F80A- F 8 0 B - F80C 98 .03 Uygun 

6 F 7 9 A - F 7 9 B - F79C 96.81 Uygun 

7 F78A- F 7 8 B - F78C - F78D 98 .97 Uygun 

8 LİSE >• 95 .71 Uygun 
9 SPOR S A L O N U 102 .44 Uygur) 
10 F54A- F 5 4 B 130.05 Uygun 

11 F 6 1 A - F 6 1 B 135.20 Uygun 

12 F 6 3 A - F 6 3 B 138.87 Uygun 
13 F 5 3 A - F 5 3 B 124.38 Uygun 
14 F66A- F 6 6 B 135.14 Uygun 

15 BEY 2 9 109.77 Uygun -1-.00 daha inilmesi önerilir 
16 B E Y 32 117 .59 Uygun 
17 F33A- F33JB 86.8J Uygun 
18 F 5 2 A - F 5 2 B 125.36 Uygun 

19 F49A- F 4 9 B - F49C 125.16 Uygun 
2 0 F47A- F 4 7 B 119.06 Uygun 
21 F 3 9 A - F 3 9 B 11.24 Uygun 

22 F 4 1 A - F 4 1 B 121.11 Uygun 

23 F45A- F 4 5 B 117 .97 Uygun 
24 F 3 8 A - F 3 8 B 102.48 Uygun 
25 F70A- F 7 0 B - F70C 103 .89 Uygun 
26 F 4 0 A - F 4 0 B - F 4 0 C 105.26 Uygun 
27 B E Y 7 103.34 Uygun 

28 B E Y 3 4 117.49 Uygun 
29 B E Y 8 101.74 Uygun 

3 0 B E Y 10 100.49 Uygun -1.50-daha inilmesi önerilir 
31 BEY 17 106.00 Uygun -1 .00 daha inilmesi önerilir 
32 BEY 15 107.74 Uygun 
33 B E Y 6 104.97 Uygun 
3 4 B E Y 13 109.01 Uygun 
3 5 B E Y 2 0 112.06 Uygun -1 .50 daha inilmesi önerilir 
3 6 B E Y 3 113.68 Uygun 
37 F 1 1 A - F 1 1 B 106.66 Uygun 
3 8 F 1 0 A - F 1 0 B 109.81 Uygun 
3 9 B E Y 1 117.18 Uygun 
40 F 3 A - F 3 B 101.86 Uygun 

41 F 1 A - F 1 B 98 .12 Uygun 
42 F5Ar F 5 B 105 .78 Uygun 
43 F 8 A - F 8 B 112.62 Uygun 

44 F 1 5 A - F 1 5 B 129 .46 Uygun 
4 5 F 1 7 A - F 1 7 B 124.22 Uygun 
46 F 2 1 A - F 2 1 B 136.77 Uygun 
47 F 2 3 A - F 2 3 B 140 .14 Uygun 
4 8 F 1 9 A - F 1 9 B 123.45 Uygun 

49 B E Y 22 113.11 Uygun 

50 B E Y 24 111.83 Uygun 
51 B E Y 26 112.33 Uygun 
52 B E Y 31 102.87 Uygun 

53 F24A- F 2 4 B 137 .76 Uygun 
5 4 F 2 7 A - F 2 7 B 136.11 Uygun 

5 5 F 2 9 A - F 2 9 B - F29C 132.75 Uygun 

5 6 F 3 2 A - F 3 2 B 126.25 Uygun -1 .00 daha inilmesi önerilir 
5 7 F 8 3 A - F 8 3 B - F 8 3 C 9 5 . 0 5 Uygun 

5 8 F 8 2 A - F 8 2 B - F 8 2 C 95.11 Uygun 

5 9 F 7 7 A - F 7 7 B - F77C - F77D 94 .83 Uygun 

6 0 F 7 3 A - F 7 3 B - F 7 3 C 9 0 . 6 8 Uygun 
61 F 8 1 A - F 8 1 B 98 .57 Uygun 
62 Kütüphane 9 6 . 1 9 Uygun 

Not: Sıra nolar soDdaj nolarına göre dizilmiştir. (-1.50) * Planlanan kazı kodundan aşağı inilmcli yada zemin iyileştirmesi yapılmalıdır. 
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Sıra N o Blok N o Planlanan Kazı 
Kodu 

Zemin Açısından 
Uygunluk 

Y o r u m 

63 Camii v 92 .72 Uygun 
64 F 7 1 A - F 7 1 B - F 7 1 C 89.90 Uygun 
65 F7A- F7B 104:33 Uygun 
66 F9A- F9B 111.61 Uygun 
67 F6A- F6B 106.67 Uygun 
6 8 F4A- F4B 100.88 Uygun 
69 F 2 A - F 2 B 99 .17 Uygun 
70 F 1 4 A - F 1 4 B 129.85 Uygun 
71 F 1 2 A - F 1 2 B 122.06 Uygun 
72 BEY 2 116.26 Uygun 
73 F 1 3 A - F 1 3 B - F 1 3 C 120.19 Uygun 
74 F 1 6 A - F 1 6 B 128.08 Uygun 
75 BEY 4 110:47 Uygun 
76 BEY 5 1 0 7 . 0 2 Uygun 
77 B E Y 12 109.92 Önerilen kazı kodu: 107.00 (-2.92 m. inilmesi önerilir.) 
78 BEY 14 108.80 Uygun 
79 BEY 16 İJ06.45 -1 .00 m. inilmesi yada grebetonla.doldurulması önerilir. 
80 BEY 11 102.44 -1 .50 m. inilmesi yada grebetonla doldurulması önerilir. 
81 BEY 9 100.08 -2 .00 m. inilmesi yada grebetonla doldurulması önerilir. 
82 BEY 23 112.52 Uygun 
83 F 1 8 A - F 1 8 B 122.96 Uygun 
84 B E Y 3 0 119.63 Uygun 
85 BEY 25 112.29 Uygun 
8 6 F 2 0 A - F20B 136.77 Uygun 
87 B E Y 21 H İ 8 9 •2.00 m. inilmesi yada grebetonla doldurulması.önerilir. 
88 B E Y 27 110.28 Uygun 
89 L BEY 28 1 0 9 2 4 Uygun 
90 BEY 33 117.38 Uygun 
91 B E Y 18 105.32 -2 .50 m. inilmesi yada grebetonla doldurulması.önerilir. 
92 F 2 2 A - F22B 136.72 Uygun 
93 F 2 5 A - F 2 5 B 140.42 Uygun 
94 F26A - F 2 6 B 138.45 Uygun 
95 F28A- F 2 8 B - F 2 8 C 133.31 -1 .00 m. inilmesi yada grebetonla doldurulması önerilir. 
96 F 3 1 A - F 3 1 B 130.29 Uygun 
97 F 3 0 A - F 3 0 B 130.29 Uygun 
98 F 5 9 A - F 5 9 B 132.89 . -1 .50 m. inilmesi yada grebetonla doldurulması önerilir. 
99 F58A - F 5 8 B 132.40 Uygun 

100 F65A - F 6 5 B 134.65 Uygun 
101 F 6 4 A - F 6 4 B 135:58 Uygun 
102 F 5 7 A - F 5 7 B 13L94 Uygun 
103 F 6 2 A - F 6 2 B 136.01 Uygun 
104 F 5 6 A - F 5 6 B 131.11 Uygun 
105 F 6 0 A - F 6 0 B 132.88 Uygun 
106 F 5 5 A - F 5 5 B 130.22 Uygun 
107 F 5 0 A - F 5 0 B 124.70 -1 .00 m. inilmesi yac a grebetonla doldurulması önerilir-. 
108 F 5 1 A - F 5 1 B 125.18 Uygun 
109 F46A - F46B 120.66 Uygun 
110 F48A- F 4 8 B - F 4 8 C 125.99 Uygun 
111 F 4 2 A - F 4 2 B 122.44 Uygun 
112 F 3 6 A - F 3 6 B 105.80 Uygun 
113 F 3 7 A - F 3 7 B 103.69 Uygun 
114 F35A- F35B - F35C 97 .96 Uygun 
115 F 3 4 A - F 3 4 B 90 .16 Uygun 
116 F 6 7 A - F 6 7 B 94.95 Uygun 
117 F68A - F68B 92.60 Uygun 

Not: Sıra nolar sondaj nolarma göre dizilmiştir. (-1.50)" Planlanan kazı kodundan aşağı inilmeli yada zemin iyileştirmesi yapılmalıdır. 
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Sıra No Blok No Planlanan Kazı 
Kodu 

Zemin Açısından 
Uygunluk 

Yorum 

118 F76A-F76B-F76C-F76D 94.17 Uygun 
119 F69A- F69B - F69C 91.00 Uygun 
120 F43A-F43B 119.72 Uygun 
121 F44A-F44B 117.25 Uygun 
122 Kreş 94.02 Uygun 
123 İlkokul 90.48 Uygun 
124 Camii 97.45 Uygun 
125 Ticaret Merkezi 99.61 Uygun 

Gorunrü: İnceleme alanında yapılacak blokların zemin açısından uygunluk durumu değerlendirme tablosu 

İnceleme sahasında taşıyıcı özelliği yeterli bulunduğundan temeller yüzeysel seçilebilinir. 

Yapılacak statik hesaplarda; 

Zemin Emniyet Gerilmesi a z e m = 20 Ton/m 2 

Yatak Katsayısı k* = 3000 Ton/m2 

Spektrum Karekteristik Peryotları; T a = 0.15 s ; T D = 0.40 s 

Zemin Hakim Titreşim Peryodu ; To = 0.40 s 

Etkin Yer ivme Katsayısı; A n = 0.20 s olarak alınabilinir. 

9.6.) BEY 16, BEY 17, BEY 29 , F28A- F28B- F28C, F32A-F32B, F50A-F5OB nolu bloklar 

için planlanan kazı kodlarının - 1.00 m.; BEY 10, BEY 11, BEY 20, F59A-F59B nolu bloklar 

için -1.50 m.;BEY 9, BEY 21 nolu bloklar için -2.00 m; BEY 18 nolu blok için -2.50 m., 

BEY 12 nolu blok için ise -2.92 m. alta düşürülmesi yada düşük dozajda grobeton yada 

kontrollü sıkıştırılmış kırmataş dolgu uygulaması yapılması tavsiye olunur. Bununla birlikte 

bu bloklarda yapılacak hafriyat ile grobeton yada kırmataş dolgu uygulaması ihtiyaç halinde 

uygulanmalıdır. 

9.7.) Çalışma alanında yapılar için önerilen tedbirler aşağıda verilmektedir. 

1. Arazinin geçirimsiz kilden oluşması nedeniyle yağışlı aylarda karşılaşılan suların 

araziye olumsuz etkisi önlemesi için tüm arazinin etrafının çevresinin drenajı 

sağlanmalıdır. 

2. Yüzeysel suların temel altını yumuşatmaması açısından temel drenajı sağlanmalıdır. 

3. Arazide kil-kiltaşı serilerinin atmosferik koşullardan çabuk etkilendiğinden hafriyat 

sonrası temel atma işlemleri ivedilikle yapılmalıdır. 
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' 9.8) İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Taşoluk Beldesi 1 - 2. Bölge 1604 parsel 

4943,4944,4945,4946,4947,4948,4949,4950,4951,4185 adalarda yapılacak Bodrum + Zemin 

+ 2 katlı blokların temeUerinin tasarımında yürürlükteki "Afet Bölgelerinde Yapılacak 

Yapılar Hakkındaki Yönetmelik " hülcümlerine uyulması gerekmektedir. 

Durum Bilgilerinize Saygı ile Arzolunur. 

YERTEK MÜH. LTD. ŞTİ. 

sim' ,t"[uı K'" sok . 

efizik Müh. 

aNo:718 

Diploma No: 2013 - 21650 

Y. Emre DONERTAŞ 

İnşaat Yük. Müh. 

Oda No: 57259 

Diploma N o : 1343 

Berna SIDAR 

Jeoloji Müh. 

Oda No; 9311 

. Diploma N o : 4398 -53580 

0 7 Hart W 

, 8.4.1982 tarih 17658 sayılı 
-yıııUl Uıvyönetmelik gereği 
i atanında Jerbesl Mühendislik 

rytya yetkilidir. 
KGÜN , 

Tazman y 

T.M.M.O.B7 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 

İSTANBUL ŞUBESİ 

ı JMO -34 | I , I^ ı < j j o m 
T#knlk sorumluluk 
imza sahibine aittir. 

0 7 Mart züû7 
Gelen Rıpcr Kayıt 

Ü g u ( H C ^ Y N A K 
J e p f i z i K Mühendisi 

ıtf Rapor Mesleki 
ge^fk^Ceçmiştir. 
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23.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, kamudaki zorunlu özürlü istihdamına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/6021) 

6 yıllık AKP iktidarında özürlü vatandaşlarımızın da istihdam sorununa çözüm 
bulunamamıştır, özürlü vatandaşımızın en önemli sorunlarının başında halen istihdam sorunu 
gelmededir. 

Başbakanlığın, 2004/28 sayılı genelgesi ile 2005 yılı "Özürlüler İstihdam Yılı" ilan 
edilmiş ve özürlerin istihdamı konusunda ilgili kurum ve kuruluşların bir dizi önlemleri 
alması özelliklede kamu kurum ve kuruluşların, istihdamı zorunlu özürlü personel 
kontenjanlarım doldurmaları konusunda kesin talimat verilmişti. 

Ancak, kamu kurum ve kuruluşları özürlü istihdamı konusunda yasa gereği olan 
yuktlmlülüklerini yerine getirmeme inat ve ısrarım sürdürmektedir. Devlet Personel Dairesi 
başkanlığı verilerine göre özürlü istihdam edilmesi gerekirken boş bırakılan kadro sayısı 38 
bin civarındadır. 

özürlüler İdaresi Başkanlığı'ndan sorumlu ilgili Bakanın, 2009 yıh Bütçe Kanununun 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde bu konuya ilişkin soruya 
verdiği, "Kamu personeli, özürlü kamu personeli istihdamında evet büyük bir eksiklik var. 
Yani özel sektörde sağlanan kota kontenjanı uygulaması kamuda başarılı olamadı. 
Dolayısıyla bu konuda hem Başbakanımızın talimatı var hem de -yakından takip ediyorum-
Personel Dairesi Başkanlığında bunun en kısa sürede giderilmesi için de çaba 
gösteriyoruz." şeklindeki yanın da bu konuda ki gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. 

Konuya ilişkin sorularım şöyledir. 

İktidara geldiğiniz günden beri, TOBB'a üye işyerlerinin birer işçi almaları halinde, 
genel işsizlik sorununun çözümüne önemli katkı koyacağına inandığınız ve bu konuda 
telkinde bulunduğunuz halde, 

Soru 1. Doğrudan yetki ve sorumluluğunuz altındaki kamu kurum ve kuruluşların, 
özürlü istihdamı konusunda, talimarınıza rağmen yasa gereği olan Yükümlülüklerini 4 yıldır 
yerine getirmemesinin sebebi nedir? 

Soru 2. Kamu kurum ve kuruluşların, istihdamı zorunlu özürlü personel 
kontenjanlarım doldurmaları konusunda yeni bir önlem almayı düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız bunlar nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafın* 
olarak yamtianmasını arz ederim. t 

Saygılarımla * [\ 

Cevdet SELVİ v~ 
Kocaeli Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/ ^ 

Konu : Soru Önergesi 03/01/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 24.12.2008 tarih ve B.02.0.KKG!0.12/106-108-36/5159 sayılı yazınız, 
b) 06.01.2009 tarih ve B.02.1.DPB.0.10.108/24291 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Kocaeli Milletvekili Cevdet SELVİ' nin Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/6021 esas no'lu yazılı soru önergesine Bakanlığıma bağlı 
kuruluş olan Devlet Personel Başkanlığı'nin ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim 

EK: İlgi(b) yazı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DPB.0.10.108 242fl( 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Murat BAŞESGİOĞLU) 

İlgi: Makamlarınızın 29/12/2008 tarihli ve B.02.0.005/2500 sayılı yazısı eki Başbakanlığın 
24/12/2008 tarihli ve B .02 .0 .KKG.0 . I2 /106- I08-36 /5 I59 sayılı yazısı . 

Kocaeli Milletvekili Sayın Cevdet SELVİ 'n in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği. 
Sayın Başbakanımızın da kendi adına Makamlarınızın koordinatörlüğünde 
cevaplandırı lmasını istediği ilgi yazı ekinde yer alan 7/6021 sayılı yazısındaki Yazılı Soru 
Önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere Başkanlığımız görev alanına giren konulara 
göre hazırlanan bilgiler ekte gönderilmiştir . 

Bilgilerinize arz ederim. 

( Murat BAŞESGİOĞLU 
Devlet Bakanı 

& // /2009 

EK : 
Soru Önergesi cevabı 

JıfleU. AYGUL 
Devlet Personel Başkanı 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN CEVDET SELVİ'NİN 7/6021 SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

Soru 1- Doğrudan yetki ve s o r u m l u l u ğ u n u z al t ındaki k a m u ku rum ve kuruluş lar ın , 
özür lü is t ihdamı konusunda , ta l imat ınıza rağmen yasa gereği olan yükümlü lük le r in i 4 yıldır 
yer ine ge t i rmemes in in sebebi nedir? 

Soru 2- K a m u kurum ve kuruluşlar ın , is t ihdamı zorunlu özür lü personel 
kontenjanlar ını do ldurmalar ı konusunda yeni bir ön lem a lmayı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 
Düşünüyor san ı z bunlar ne lerd i r? 

Cevap 1 ve 2- Bilindiği üzere , 657 sayılı Devlet Memur la r ı Kanununun 53 üncü 
maddes i ve bu m a d d e y e ist inaden 20 /08 /2004 tarihli ve 2 0 0 4 / 7 7 5 4 sayılı Bakan la r Kurulu 
K a r a n ile yürür lüğe konulan "Özür lü ler in Devlet M e m u r l u ğ u n a A l ı n m a Şar t l an İle Yapı lacak 
Yar ışma Sınavlar ı Hakkında Yöne tme l ik " hükümle r ine göre kamu k u r u m ve kuruluşlar ı dolu 
m e m u r kadrolar ın ın % 3 ' ü oran ında özürlü m e m u r is t ihdam e tmek zorunda o lup , k a m u kurum 
ve kuruluşlar ının özür lü m e m u r al ımı amacıy la yapacaklar ı s ınavlara ilişkin duyuru lar ise 
Devle t Personel Başkanl ığ ınca ilan edi lmektedi r . 

Ayr ıca , ku rum ve kuruluş lar is t ihdam ettikleri ve işten ayrı lan özür lü personel sayısını 
üç ayda bir Devlet Personel Başkanl ığ ına b i ld i rmekle yükümlü o lup , bu Kanun kapsamındaki 
ku rum ve kuruluş larda , özür lü personel çal ış t ı r ı lmasının takip ve dene t iminden de Devlet 
Personel Başkanl ığı sorumlu bu lunmaktad ı r . Bu çe rçevede , ( 2 0 0 2 - 2 0 0 8 ) yılları a ras ında kamu 
kurum ve kuruluş lar ında m e m u r s ta tüsünde özürlü is t ihdamının kolaylaş t ı r ı lması ve özürlü 
is t ihdamının art ı r ı labilmesi amac ıy la , adı geçen Başkanl ığ ın da katkı lar ıyla aşağıda yer alan 
ça l ı şmalar yapı lmışt ı r . 

I-YAPILAN MEVZUAT ÇALIŞMALARI: 
A- Devlet Personel Başkanl ığ ınca yay ımlanan , 25 /01 /2003 tarihli ve 2 5 0 0 4 sayılı 

Resmi G a z e t e ' d e yay ımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Özürlü Personel 
İstihdamı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2003/2)". 

B- 12/05/1983 tarihli ve 83 /6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür lüğe konulan 
"Sakat la r ın Devlet M e m u r l u ğ u n a Al ınma Şartları İle Hangi İşlerde Çalışt ı r ı lacakları 
Hakk ında Yöne tmel ik" in iptali ve 20 /08 /2004 tarihli ve 2 0 0 4 / 7 7 5 4 sayılı Bakanla r Kurulu 
Kararı ile "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma 
Sınavları Hakkında Yönetmeliksin yürür lüğe konu lmas ı , 

C- Başbakan l ıkça yay ımlanan , 03 /12 /2004 tarihli ve 2 5 6 5 9 Resmi G a z e t e ' d e 
yay ımlanan "Özürlülerin İstihdamı Yılı(2004/28)" başlıklı Gene lge , 

Ç- 21 /04 /2005 tarihli ve 5335 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun". 

D- 13/02/2006 tarihli ve 2 0 0 6 / 1 0 1 2 9 sayılı Bakanla r Kurulu Kararı ile yürür lüğe 
konulan "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma 
Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik". 

II- YAPILAN MEVZUAT ÇALIŞMALARI İLE SAĞLANAN HAKLAR; 

A- 2003/2 sayı l ı Tebliğ ile Sağlanan Haklar; 
1- Özür lü çal ış t ı rma kontenjanları eksik olan kamu kurum vc kuruluşlar ının bir an 

önce eksik olan kontenjanlar ı doldurmalar ı c ihet ine gi tmeleri gerekt iğ i . 
2- Mevzua t la r ında özel h ü k ü m bu lunmayan kamu kurum ve kuruluşlar ının özürlü 

m e m u r a l ımında a / a m i üsl yaş sınırı lespil d i n ç l e r i . 
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3- Genel olarak özürlülerin ilkokul mezunu olmaları sebebiyle özürlü memur 
sınavlarında ilköğretim (ortaokul) mezunlarının bulunmaması halinde ilkokul mezunlarının da 
alınması cihetine gidilmesi, 

4- Kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen özürlü memurlara ilişkin istatistiki 
bilgilerin ivedilikle Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi, 

hususları yer almaktadır. 

B- 2004/7754 sayılı Yönetmelik ile Sağlanan Haklar; 
1- Özürlü personel çalıştıracak kamu kurum ve kuruluşlarının kapsamı ve özürlü 

personelin tanımı yeniden yapılmıştır. 
2- Özürlülerin sınavlarının, ilk defa özür grupları itibanyla çoktan seçmeli test 

şeklinde yapılması sağlanmıştır. Ayrıca, özürlü personel alımında sözlü sınav kaldırılmıştır. 
3- Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının özürlü sınavlarını aynı dönemde yapması ve 

uygulama birliğinin sağlanması amacıyla özürlü sınav dönemlerine ilişkin Genelge hükümleri 
Yönetmeliğe konulmuştur. 

4- Özürlülerin sınavlara müracaatını hem maddi olarak hafifletmek hem de 
ulaşabilirliklerini sağlamak amacıyla, müracaat sırasında istenilen belgeler en aza düşürülmüş 
ve müracaatta istenilen belgelerin fotokopileri geçerli sayılmış, ayrıca sınavlara posta ile de 
müracaat edebilme kolaylığı getirilmiştir. 

5- Sınav sonuçlarına göre başarı puan sıralaması getirilmek suretiyle puanı yüksek 
olan özürlülerin memuriyete alınmaları sağlanarak kayırmacılık önlenmiştir. 

6- Özürlülerin memuriyette çalışmaları ile ilgili özel yardımcı ve destekleyici araç ve 
gereçlerin temin edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

C- 2004/28 sayılı Genelge ile Sağlanan Haklar; 
1- Kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü memur istihdamını kısıtlayıcı engellerin 

ivedilikle kaldırılması suretiyle, özürlü çalıştırma kontenjanları eksik olan kamu kurum ve 
kuruluşlarının bir an Önce eksik olan kontenjanları doldurmaları cihetine gitmeleri gerektiği, 

2- Özürlü işçi çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen özel sektör ve kamu 
kurum ve kuruluşlarından tahsil edilmesi gereken idari para cezalarının tahsilinde yaşanan 
sorunların giderilmesi hususunda Genelgede yer alan kurumların gerekli çalışmaları 
yapmaları gerektiği, 

3- Özürlülerin bağımsız çalışmaları yönünde teşvik edileceği, küçük ve orta ölçekli 
sanayi işletmeleri kurabilmeleri ve rekabet güçlerini yükseltebilmeleri için ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının çalışmalarını ilgili meslek kuruluşları ile işbirliği içerisinde yürütmeleri 
gerektiği, 

hususlarına yer verilmiştir. 

Ç- 5335 sayılı Kanun ile Sağlanan Haklar; 
Devlet memurluğuna alınmada "Genel Şartlar" başlığı altında yer alan "vücut veya" 

ile "veya vücut sakatlığı ile özür lü" ibareleri yürürlükten kaldırılarak özürlülerin de diğer 
sağlam memurlar gibi her alanda istihdam edilebilmeleri imkanı sağlanmıştır. 

D- 2006/10129 sayılı Yönetmelik ile Sağlanan Haklar; 
1- Kamu kurum ve kuruluşlarının özürlülere tahsis edeceği kadroları hizmet sınıfları 

itibarıyla tahsis etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. 
2- Özürlü sınav kurullarında görev alacak üyelerden en ;ı/ bilisinin özürlülük veya 

ö/el eğitim akınında çalışmış veya konuyu yetkin bir üye olması sağlanmıştır. 
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3- Özürlü başarı listesindeki kadro sayısı kadar yedek başarı listesi hazırlanması şartı 
getirilmiş ve en geç 2 yıllık süre içinde söz konusu kadrolarda boşalma olması halinde 
yedeklerden de alım yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır. 

III- Öte yandan, kurum ve kuruluşlarca istihdam edilen ve işten ayrılan özürlü 
personele ilişkin olarak üç ayda bir Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilen "Kurumların 
Dolu Memur Kadroları, % 3 Özürlü Sayısının Karşılaştırmalı CetveP'ine göre özürlülere 
tahsis edilmesi gereken % 3 oranındaki memur kadro sayısı (51.507) adet olup bu kadroların 
(41.541) adedi boş bulunmaktadır. Özürlü çalıştırma kontenjanları eksik olan kamu kurum ve 
kuruluşlarının bir an önce eksik olan kontenjanları doldurmaları cihetine gitmeleri gerektiği 
hususundaki, Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan 2003/2 sayılı Tebliğ'e uymayan 
kurum ve kuruluşlar bahsi geçen Başkanlığın 21/12/2006 tarihli ve 24675 sayılı yazısıyla da 
bu konuya gereken hassasiyeti göstermeleri hususunda tekrar uyarılmıştır. 

IV- Devlet Personel Başkanlığınca özürlü memur alımına ilişkin sınav duyurusu 
yayımlanan kurum ve kuruluşlar ise özürlü sınavlarını kendileri yapmakta olup, sınav 
sonuçları itibariyle başarılı olanlar, sınav duyurusunda bahsi geçen kadrolara ilgili kurum ve 
kuruluşlarca atanmaktadırlar. Bu çerçevede, (2002-2008) yılları arasında toplam (228) 
muhtelif kuruma ait toplam (3.292) adet memur kadrosuna özürlü personel alımı için sınav 
duyurusu yayımlanmıştır. 

V- Yapılan yazışmalara ve kanuni zorunluluğa rağmen özürlü kontenjanı boş bulunan 
kamu kurum ve kuruluşlarının özürlülere tahsis ettikleri boş kadrolara ne zaman sınav 
yapmak suretiyle özürlü personel atayacakları hususu hizmetin gereği, bütçe kanunları 
gereğince açıktan veya naklen atama yapılacak kadro adedinin sınırlılığı ile münhal kadro 
unvanlarının özürlü memur istihdamına uygunluğu ve benzeri hususlara göre ilgili kurum ve 
kuruluşların sorumluluğunda bulunmaktadır. 

VI- Öte yandan, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam 
edilmesi gereken özürlü personele ilişkin işlemler ise Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. 
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24.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay 'ın, Erzurum 'da TOKİ'den ihale alan firmaların borçlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/6024) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 02./12/2008 

Seçim çevrem olan Erzurum İli merkez ve ilçelerine Toplu Konut İdaresi'nce yaptırılan 
konutlarla ile ilgili olarak; 

Erzurum merkezinde toplam 522 konutun, dar gelirliye verilmek üzere TOKİ tarafından 
ihale edildiği, ihale alan firma veya firmaların bu konutları tamamlayamayıp 2005 yılında 
konut yapımını bıraktıkları, ihaleyi aldıkları süreden 2005 yılına kadar geçen zaman 
içerisinde bu firmaların Erzurum esnafına o günün şartlarındaki fiyatlara göre 2,5 milyon 
YTL, bugünkü fiyatlarla 4 milyon YTL civarında borç yapıp ödemedikleri ifade 
edilmektedir. Daha sonra tamamlanamayan bu konutlarla ilgili olarak TOKİ, yarım 
kalan bu konutların tamamlanması için davet usulüyle 2007 yılında yeniden ihale ettiği 
konutları, ihale bedellerini yüksek tutarak önceki firmalara ait geçmiş dönemden kalan 
esnafın alacağını da ödemek üzere tekrar ihale ettiği ifade edilmektedir. İhaleyi alan 
firmalar da bu geçen zaman içersinde Erzurumlu esnafın borcunu hala ödememişlerdir 

1- Erzurum merkez ve ilçelerinde dar, orta ve üst gelirliler için sosyal konut olarak ne 
kadar lık konut yapımı ihale edilmiştir? Şuana ne kadar ne kadarı tamamlanıp hak 
sahiplerine teslim edilmiştir? Ödeme şartlan nasıl belirlenmiştir? Şuana kadar ödeme 
taahhüdünü yerine getiremeyip takibe alınan konut sahibi varmıdır? 

2- Zaten zor durumda olan, son yılların ağır ekonomik şartları altında ezilen, üretim ve 
satış yapamayacak noktaya gelen üstüne üstlükte son ekonomik krizin daha da darboğaza 
soktuğu Erzurum esnafına alacağı olan bu ıt paranın ödenmesi konusunda ne gibi. 
girişimler yapılmaktadır? Bu mağduriyetin acilen ortadan kaldırılması için hangi tedbirler 
alınmıştır? 

Prof.Dr. Zeki ERTÜGA 
Erzurum Milletvekili 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

.Sayı :B.02.0.001/2.^> 13 OCAK 2009 
Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :22/12/2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6024-10487/22027 
sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sn. Prof. Dr. Zeki ERTUGAY'm Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/6024 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. sn sn 

Sayı : B.02.1.KNT.0.65.02/610- - ö i î 
Konu: Soru Önergesi Hk. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK) 

İ lgi: 26.12.2008 tarih ve B.02.0.001/974 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Zeki ERTUGAY'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlıkları koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, ilgide kayıtlı 7/6024 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin olarak 
hazırlanan İdaremiz görüşü yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Ek-Yazı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

1 2 0 1 2 0 0 9 * 0 1 5 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. Erdoğan BAYRAKTAR 
Başkan 

EK : Soru Önergesi Cevabı. j Başbakan VaıOmcvilğ; j 

<o,-;,l 35" 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Erzurum Milletvekili Sayın Zeki ERTUGAY'ın Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği 7/6024 sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığının görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : Seçim çevrem olan Erzurum ili, merkez ve ilçelerinde Toplu Konut 
İdaresince yaptırılan konutlarla ilgili olarak; 

Erzurum merkezinde toplam 522 konutun, dar gelirliye verilmek üzere 
TOKİ tarafından ihale edildiği, ihale alan firma veya firmaların bu 
konutları tamamlayamayıp, 2005 yılında konut yapımını bıraktıkları, 
ihaleyi aldıkları süreden 2005 yılına kadar geçen zaman içerisinde bu 
firmaların Erzurum esnafına o günün şartlarmdaki fiyatlara göre 2,5 
milyon YTL, bugünkü fiyatlarla 4 milyon YTL civarında borç yapıp, 
ödemedikleri ifade edilmektedir. İhaleyi alan firmalar da bu geçen zaman 
içersinde Erzurumlu esnafın borcunu hala ödememişlerdir. 

Erzurum merkez ve ilçelerinde dar, orta ve üst gelirliler için sosyal konut 
olarak ne kadarlık konut yapımı ihale edilmiştir? Şu ana ne kadar ne 
kadarı tamamlanıp, hak sahiplerine teslim edilmiştir? Ödeme şartları nasıl 
belirlenmiştir? Şu ana kadar ödeme taahhüdünü yerine getiremeyip, takibe 
alınan konut sahibi var mıdır? 

Zaten zor durumda olan, son yılların ağır ekonomik şartları altında ezilen, 
üretim ve satış yapamayacak noktaya gelen üstüne üstlük de son ekonomik 
krizin daha da darboğaza soktuğu Erzurum esnafına alacağı olan bu 
paranın ödenmesi konusunda ne gibi girişimler yapılmaktadır? Bu 
mağduriyetin acilen ortadan kaldırılması için hangi tedbirler alınmıştır? 

CEVAP : Bilindiği üzere, TOKİ, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut inşa 
ettirmekte ve bu konutları kredi lendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları ile 
hedeflenen; mevcut piyasa koşullan ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir 
birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile 
kira öder gibi konut sahibi olmalarıdır. 

Toplu Konut İdaresi, uygulamalan kapsamında satışa sunduğu her bir toplu 
konut projesinde, projenin özelliklerini ve hedef kitlenin ödeme gücünü dikkate 
alarak, satış koşullarını belirlemektedir. İdare, özellikle yoksul, alt ve orta gelir 
gruplarına yönelik sosyal konut projelerinde, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşma 
amaçlı ön şartlar ve satış koşulları koyarak, hedef kitleye uygun satış politikası 
uygulanmasına azami özen göstermektedir. 

TOKİ tarafından Erzurum ilimizde yürütülen uygulamalar çerçevesinde, 20 
projenin ihalesi yapılarak, inşaatlarına başlanmış olup, 22 projenin de proje ve 
ihale çalışmalan halihazırda devam etmektedir. 

Soru önergesine konu "Erzurum Merkez Yakutiye Hasan Basri 528 Konut ve 
Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı" işi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
ile Erzurum Yakutiye Belediye Başkanlığı arasında imzalanan Kentsel Dönüşüm 
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Protokolü çerçevesinde, TOKİ tarafından 22.06.2004 tarihinde ihale edilmiş ve 
yüklenici firma "YeniObaYapıSan.veTic.A.Ş.&Ayİnş.veMalz.San.İth.fhr.A.Ş." 
ortaklığı yükleniminde kalmış ve yüklenici firma ismi 01.04.2005 tarih ve 6273 
sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde "ArkonYatınmİnş.San.veTic.A.Ş.&Ayînş.ve 
Malz.San.İth.İhr.A.Ş." olarak, değiştirilmiştir. 

30.06.2003 tarihli Kentsel Dönüşüm Protokolünün 5'inci maddesinde, "Belediye 
mülkiyeti olan taşınmazın İdareye devrinin ardından Protokol konusu bu 
taşınmazların 2004 yılına kadar bu gecekonduların ve her türlü iskandan 
arındırıp bu tarihe kadar sorunsuz ve tamamen boş olarak idareye teslim etmekle 
yükümlüdür. Gece kondular ile ortaya çıkması muhtemel her türlü sorunun 
çözümü Belediyenin sorumluluğundadır" hükmü yer almaktadır. 

Ancak, ilgili Belediye, inşaat alanını gecekondulardan temizleyemediği için, 
İdare ile yüklenici arasında imzalanan Sözleşmenin eki Yapım İşleri Genel 
Şartnamesinin 48'inci maddesine göre sözkonusu iş tasfiye edilmiş v e hesabı 
genel hükümlere göre bağlanmıştır. Bu çerçevede, yüklenici firmanın İdare 
nezdinde herhangi bir alacağı kalmamıştır. 

Bu durum üzerine, "Erzurum Merkez Yakutiye Hasan Basri 528 Konut ve 
Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İkmal İnşaatı" işinin ihalesi 18.05.2007 
tarihinde yapılmış ve ihaleyi alan yüklenici firma "Öz-Er-Ka İnş.Turz.Taah.Tic. 
veSan.Ltd.Şti." ile 13.06.2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

Diğer taraftan, İdare ile yüklenici arasında imzalanan Sözleşmenin 16'ıncı 
maddesinde "alt yüklenici çalıştırılmasının İdarenin iznine tabi olduğu" hususu 
hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, İdare nezdinde alt yüklenici olarak kayıtlı 
olmayan kişi veya kurumlara İdare tarafından herhangi bir ödeme yapılması 
sözkonusu değildir. 

Bu itibarla, İdare ile aralarında hukuki bir sözleşme akdedilmiş olmayan kişilere, 
İdarece, herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir. 

Soru önergesinde yer alan diğer bir husus olan, Erzurum ili uygulamalan 
kapsamında, Erzurum Ilıca 1. Etap Projesinde, ödeme taahhüdünü yerine 
getirmeyerek, hukuki takibe konu olan sadece 1 adet hak sahibi bulunmaktadır. 

TOKİ'nin Erzurum ili Toplu Konut Uygulamalan kapsamında; 
/ toplam 4.390 adet konut: 

-» 1.593 konut Gecekondu Dönüşüm Uyg. 
-» 970 konut Afet Uyg. 
—> 119 konut Tanmköy Uyg. 
-> 520 konut Yoksul ve Alt Gelir Grubu Uyg. 
-> 1.188 konut Alt ve Orta Gelir Grubu Uyg. 

S 200 kişilik pansiyon, 
S toplam 40 derslikli 2 adet ilköğretim okulu ve 16 derslikli 1 adet lise, 
V" 1 adet kütüphane, 
S 4 adet ticaret merkezi, 
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S 3 adet cami, 
yapılmıştır. 

TOKİ tarafından yürütülen, Erzurum ili Toplu Konut Uygulamalarına ilişkin 
genel bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Tamamlanan Uygulamalar 
(Toplam 3.262 konut, 2 ilköğretim okulu, 2 ticaret mrkz, 2 cami ve kütüphane) 
(Bu grupta yer alan konutlar hak sahiplerine teslim edilmiş ya da teslim 
edilme aşamasında bulunmaktadır) 

1. Merkez-Yakutiye 340 Konut (Gecekondu Dönüşüm) (inşaatlar Belediye 
tarafından yapıldı, TOKİ'ye satılan arsa ile inşaatların finansmanı sağlandı) 

2. Merkez Dere Mahallesi-Yıldızkent 725 Konut (Gecekondu Dönüşüm) 

y Sosyal Donatı: 24 derslikli ilköğretim okulu, ticaret merkezi, cami ve 
kütüphane. 

/ Konutlar 47.175-62.882 YTL arasındaki fiyatlarla, %25 peşin, 120 ay 
vade ile 294 YTL taksitlerle satılmıştır. 

3. Merkez Yakutiye-Hasan Basri 528 Konut (Gecekondu Dönüşüm) 

S Konutlar 46.747-55.287 YTL arasındaki fiyatlarla, %25 peşin, 120 ay 
vade ile 292 YTL taksitlerle satılmıştır. 

4. İlıca 248 Konut 

/ Konutlar 38.400-42.800 YTL arasındaki fiyatlarla, %25 peşin, 120 ay 
vade ile 240 YTL taksitlerle satılmıştır. 

5. Aşkale Çarşı Mahallesi 182 Konut (Afet Uyg.) 

6. Aşkale Yeniköy 45 Konut (Afet Uygulaması) 

/ Konutlar 53.420-54.810 YTL arasındaki fiyatlarla, 180 ay vade ile 
268 YTL taksitlerle satışa sunulmuş olup, 30.12.2008 tarihine kadar 
Ziraat Bankası şubeleri tarafından kabul edilecektir. 

7. Aşkale Kandilli 100 Konut (Afet Uygulaması) 

S Konutlar 55.198-65.968 YTL arasındaki fiyatlarla, 180 ay vade ile 
276 YTL taksitlerle satışa sunulmuş olup', 30.12.2008 tarihine kadar 
Ziraat Bankası şubeleri tarafından kabul edilecektir. 

8. Asa6ı Çat (51 konut) - Yukarı Cat (68 konut) 119 Konut (Tarımköv) 

S Konutlar 48.021-61.840 YTL arasındaki fiyatlarla satışa sunulmuştur. 
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9. Hınıs Aşağıkayabaşı 99 Konut 

S Konutlar 47.464-59.523 YTL arasındaki fiyatlarla, %20 peşin, 180 ay 
vade ile 211 YTL taksitlerle satılmıştır. 

10. Ilıca 1. Bölge 215 Konut (Afet Uygulaması) 

11. Ilıca 2.Bölge 149 Konut (Afet Uygulaması) 

12. Ilıca 279 Konut (Afet Uygulaması) 

S Sosyal Donatı: 16 derslikli ilköğretim okulu. 

13. İspir 51 Konut 

• Konutlar 45.238-53.500 YTL arasındaki fiyatlarla, %15 peşin, 180 ay 
vade ile 213 YTL taksitlerle satılmıştır. 

14. Oltu 83 Konut 

• Konutlar 39.814-55.530 YTL arasındaki fiyatlarla, %25 peşin, 120 ay 
vade ile 248 YTL taksitlerle satılmıştır. 

15. Olur 99 Konut 

S Sosyal Donatı: ticaret merkezi, cami. 

İnşaatı Devam Eden Uygulamalar 

(Toplam 1.128 Konut, lise, 2 ticaret merkezi, pansiyon, cami-şadırvan) 

16. Oltu 200 kişilik pansiyon + 16 derslikli lise 

17. Narman 164 konut 
S Sosyal Donatı: ticaret merkezi. 

18. Palandöken-Yıldızkent l.Etap 833 konut (504'ü Alt Gelir) 

S Alt Gelir Grubuna yönelik konutlar 65.269-84.263 YTL arasındaki 
fiyatlarla, %12 peşin, 180 ay vade ile 319 YTL taksitlerle; 

S Diğer konutlar ise 89.401-115.313 YTL arasındaki fiyatlarla, %25 
peşin, 120 ay vade ile 559 YTL taksitlerle satışa sunulmuştur. 

19. İspir 2.Etap 131 konut (16 alt gelir) (talep örg.) 

S Sosyal Donatı: ticaret merkezi. 

20. Kandilli cami-şadırvan 
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25. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nin, İzmir 'deki balık çiftliklerine ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6056) 

A ş a ğ ı d a yaz ı l ı sorular ımın Çevre ve Orman Bakanı S a y ı n V e y s e l E R O Ğ L U 
tarafından yazı l f olarak yanıt lanması konusunda gereğini arz ederim. 

Bakanl ığınız taraf ından yürütülen mevcut balık çiftliklerinin açığa alınması ve yeni 
potansiyel balık çiftlik yerierinin planlanması sürecinde Karaburun'da belirlenen alan, 
mavi bayraklı plajın ve yer leşim alanının 1100 metre aç ığ ında bulunmaktadır. Bu 
süreçte Urla, Mordoğan ve Karaburun'u kapsayan Y a n m a d a bölgesinden hiçbir yerel 
yönetimin ve yöneticinin toplantıya çağrılmamış ve resmi itirazlara kayıtsız kalınmıştır. 
Bu bağlamda; 

1- Denizi kirleten, görse l kirlilik yaratan, ayrıca bölgede uygulanan eko v e agro 
turizm proje ve uygulamalar ına zarar veren balık çiftlikleri için belirlenen alanın, diğer 
sektörleri v e projeleri (ye lken - yat turnuvaları, deniz sporları vb. ) engel lemeyeceği ve 
zarar vermeyeceği konusunda bakanlık olarak taahhüt verebilir misiniz? 

2- Ulaştırma Bakanl ığ ı 2008 yatırım programına alınan Karaburun yolcu 
iskelesinin bu koşullarda işletilmesinin mümkün olup o lmayacağı konusunda bu 
bakanlıkla görüşmelerde bulunulmuş mudur? 

3- Belirlenen alanın batı bölümünün sahil şeridinde y e r alan mavi bayraklı en 
önemli ve en büyük plajının gelecekte balık çiftlikleri nedeniyle bu özelliğini kaybetme 
riski konusunda bakanlık olarak nasıl bir çözüm planl ıyorsunuz? 

4- Bakanl ığ ın ızca belirlenen alanda kurulacak balık çiftliklerinin Karaburun'da 
yerleşik olan balık türlerine v e "Akdeniz Foku Y a ş a m Alan ı" olan bölgeye olumsuz 
etkileri karar sürecinde düşünülmüş müdür? 

5- Karaburun Y a r ı m a d a s ı kıyılarının "Öncelikli Ç e v r e Koruma Alanı ( Ö Ç K A ) 
kapsamına al ınması konusunda bakanlıklar düzeyinde çal ışmalar başlatılmış olup, 
bakanlığınızın bu konuya yak laş ımı nasıldır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

Saygı lar ımla . 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 
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T . C . 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Ihısın vc Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : 13.18.0.BI 1 İ.().0().()()/61 ().<) 1 
Konu : Yazılı Soru Önemesi 9/01/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 22.12.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10195 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI' nin. 7/6056 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Cevabi yazı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT BARATALI' NİN 
7/6056 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Denizi Kirleten, görsel kirlilik yaratan, ayrıca bölgede uygulanan eko ve 
agro turizm proje ve uygulamalarına zarar veren balık çiftlikleri için belirlenen alanın diğer 
sektörleri ve projeleri (yelken, yat turnuvaları, deniz sporları v. b.) engellemeyeceği ve zarar 
vermeyeceği konusunda Bakanlık olarak taahhüt verebilir misiniz? 

CEVAP 1. Söz konusu alanlar, İzmir İlinde su ürünleri üretim alanlarının belirlenmesi 
amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan teknik çalışma 
grubunun, 18-22.02.2008 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar neticesinde belirlenmiştir. Bu 
çalışma grubu içerisinde yer alan ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri konuya ilişkin 
herhangi bir olumsuz görüş belirtmemişlerdir. 

SORU 2 . ' Ulaştırma Bakanlığı 2008 yatırım programına alınan Karaburun yolcu 
iskelesinin bu koşullarda işletilmesinin mümkün olup olmayacağı konusunda bu Bakanlıkla 
görüşmelerde bulunulmuş mudur? 

CEVAP 2. Potansiyel alan belirleme çalışmalarına, Denizcilik Müsteşarlığı (Deniz 
Ulaştırma Genel Müdürlüğü) temsilcisi katılmış ve olumlu görüş vermiştir. 

SORU 3. Belirlenen alanın batı bölümünün sahil şeridinde yer alan mavi bayraklı en 
önemli ve en büyük plajının gelecekte balık çiftlikleri nedeniyle bu özelliğini kaybetme 
konusunda Bakanlık olarak nasıl bir çözüm planlıyorsunuz. 

CEVAP 3. Belirlenen alanlar içerisinde kurulacak her tesis için; 24.01.2007 tarihli ve 
28413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğde belirtilen derinlik, kıyıdan uzaklık ve 
akıntı hızı ölçümleri dikkate alınmaktadır. Söz konusu tebliğ gereği alandaki tesislerin her biri 
için; her yıl Mayıs ve Ağustos aylarında TRIX indeksi analizleri ve altı aylık dönemlerde su 
analizleri yapılarak kirlilik izlenmektedir. Ülkemizde "Mavi Bayrak Kampanyası"yla ilgili 
çalışmaları, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinatörlüğünde; Sağlık Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ve Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda toplam 
koliform, fekal koliform ve fekal streptekok parametrelerinin ölçülmesi esas alınmakta olup, 
ötröfıkasyon parametreleri yer almamaktadır. 

SORU 4. Bakanlığınızca belirlenen alanlarda kurulacak balık çiftliklerinin 
Karaburun 'da yerleşik olan balık türlerine ve "Akdeniz Foku Yaşam Alanı" olan bölgeye 
olumsuz etkileri karar sürecinde düşünülmüş müdür? 

CEVAP 4. Alan içerisinde kurulacak her bir tesis için Akdeniz Fokunun projeden 
olumsuz etkilenmemesi için gereken önlemler, ÇED sürecinde dikkate alınmaktadır. 

SORU 5. Karaburun Yarımadası kıyılarının Öncelikli Çevre Koruma Alamı (ÖÇKA) 
kapsamına alınması konusunda bakanlıklar düzeyinde çalışmalar başlatılmış olup, 
bakanlığınız bu konuya yaklaşımı nasıldır? 

CEVAP 5. Karaburun Yarımadası kıyılarının Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak 
değerlendirilmesi hususu; alana ilişkin ekolojik, ekonomik, sosyal, bölgesel vb özelliklerinin 
belirlenmesinden sonra mümkün olabilecektir. 
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26.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nin, TRT'de bazı kadroların iptal edilmesine, 
TRT Genel Müdürlüğündeki bazı danışmanlara, 

İlişkin, soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'ın cevabı (7/6069) , (7/6070) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N U G P N A 

Aşağıda yazılı sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

TRT Yönetim Kurulu'nun 4 Eylül 2008 tarih ve 2008/304 sayılı kararı ile boş 
sanatçı, orkestra şefi ve tonmayster kadroları iptal edilerek TRT'de sanatçı 
istihdamı sona erdirilmektedir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Müzik kültürümüzün korunması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması 
ve tanıtılması artık piyasanın insafına mı terk edilmektedir? 

2- TRT, türkülerimizin derlenmesi, notaya aktarılması, şarkılarımızın doğru bir 
şekilde icra edilmesi görevinden vaz mı geçmektedir? 

3- TRT tasarısının TBMM'de görüşmeleri sırasında sanatçılarla ilgili nakiller 
konusunda gerek muhalefet gerekse iktidar partisinden gelen tepkiler üzerine bu 
tasarruftan vazgeçildiği ifade edilmesine karşın şimdi tam tersi bir uygulamaya 
gidilmesi Meclis iradesinin hiçe sayılması anlamına gelmemekte midir? 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 1 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L İ Ğ İ N A 

A ş a ğ ı d a yaz ı l ı sorularımın Devlet Bakanı Say ın Prof. Dr. Mehmet A Y D I N 
tarafından yaz ı l ı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygı lar ımla. 

2954 sayı l ı T R T kanununa göre, " T ü r k i y e R a d y o - T e l e v i z y o n K u r u m u 
Hükümet i le i l işk i ler in i B a ş b a k a n a rac ı l ığ ıy la y ü r ü t ü r . " 2954 sayıl ı Kanununa 
göre; T R T Kurumu, Başbakanlığın ne "bağlı kuruluşu" ne de "ilgili kuruluşu" 
konumundadır. Bu doğrultuda; 

1-15 Şubat 2008 tarihinde yapı lan duyuruyla Mehmet Y ı lmaz Küçük'ün hukuki 
konularda, Fazl ı Yı ld ız ' ın ise ihaleler ile ilgili konularda T R T Gene l Müdürü 
danışmanı olarak görevlendirildiği duyurulmuştur. Söz konusu kişiler T R T Genel 
Müdürü'nün mü yoksa sizin mi danışmanlarınızdır? Danışmanlık hizmeti karşılığı 
bir ücret almakta mıdırlar? 

2- 2802 sayıl ı Hakimler ve Savcı lar Kanunu'nun "Başka iş ve görevler" başlıklı 
48'inci maddesine göre; " H a k i m • ve savc ı la r , kanunlarda be l i r lenenlerden 
başka , r e s m i ve öze l h i ç b i r g ö r e v a lamazlar , kazanç ge t i r i c i faa l iyet lerde 
bu lunamaz lar . " Yasanın bu açık hükmüne karşı Mehmet Y ı l m a z Küçük ve Fazlı 
Yı ld ız ' ın danışmanlık yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3- E ğ e r bu kişiler sizin danışmanlarınız ise; Başbakanlıkta görevl i danışmanların 
T R T d e bulunması A n a y a s a y a ve T R T yasasına aykırı değil midir? Sizin değil de 
T R T Genel Müdürü İbrahim Şahin'in danışmanları ise. bu durum 2802 sayılı 
Hakimler ve Savcılar Kanununun 48. maddesine aykırılık oluşturmuyor mu? 

Bülent B A R A T A L I 
İzmir Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/ 00023 

Konu : 0 6 / 0 1 /2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi :a) 22.12.2008 tarih ve A.0l.O.GNS.0.10.00.02-10195 sayılı yazı. 

b) 05.01.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090-04/ 46 sayılı yazı. 
c) 05.01.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090-04/ 47 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği, İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'ya ait 7/6069 ve 7/6070 Esas 
No'lu yazılı soru önergelerine ilişkin, Bakanlığım ilişkili kuruluşu Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgi (b) ve (c) yazılan ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK : İlgi (b) ve ( c ) yazılar 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00/oetü.on/CfV 
Konu: :7/6070 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi: 22/12/2008 tarih ve B.02.0.004/02174 sayılı yazınız. 

Prof.Dr.Mehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 

Çr../.<±/2003 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'nın vermiş olduğu 7/6070 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Mehmet Yılmaz KÜÇÜK ve Fazlı YILDIZ, 3056 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 
Başbakanlıkta görevlendirilmiş olup, ilgili mevzuat çerçevesinde Kurumla ilgili hususlarda 
ilgili Devlet Bakanına (Sayın Mehmet Aydın) bilgi vermek üzere geçici görev yapmaktadır. 
Adı geçenlere herhangi bir ad altında ücret ödenmemektedir. 

Arz ederim. 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00/o*fO. c c * / q t 
Konu: :7/6069 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

o.rjfl/72009 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İ lgi : 22/12/2008 tarih ve B.02.0.004/02174 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent Baratalı'nın vermiş olduğu 7/6069 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

5767 sayılı Kanunun 5. maddesiyle 2954 sayılı Kanunun 16. maddesinde yapılan 
değişiklik ile Kurumumuz teşkilat yapısı yeniden belirlenmiş; buna paralel olarak 
Kurumumuzda unvan standardizasyonuna gidilmek suretiyle 151 olan kadro unvan sayısı 72' 
ye indirilmiş, 85 kadronun görev tanımı kalmamıştır. Ancak mevcut sanatçı kadroları şahsa 
bağlı olarak korunmuştur. 

TRT'nin sanattan; sanatçıdan kopması mümkün değildir. 5767 sayılı Kanun ile 
öngörülen sözleşmeli personel istihdamında sanatçılara da yer verilmesi benimsenmiştir. Yeni 
yapılanmayla TRT sanatçıları çok daha verimli çalışma şartlan elde edeceklerdir. TRT'de 
yeni işe girecek sanatçılarımız, sözleşmeli olarak çalıştıklarında sanatlarını TRT dışında da 
icra edebilecekler, sanat tanıtımlannı çok rahat yapabileceklerdir. Bu yeniliği sanatçılanmız 
memnuniyetle karşılamıştır. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlanndaki sanatçılar da sözleşmeli statüde istihdam 
edilmektedir. Söz konusu uygulama ile diğer kamu kurumları ile uyum sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Arz ederim. 
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27.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, bir KDV Genel Tebliğine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/6103) 

Başkanlığınız aracılığı ile İç Tüzüğün 96. maddesi ve Anayasanın 98 inci maddesi 
gereğince Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandın İmasını istediğim sorular aşağıdadır. 

23/11/2001 tarih ve 84 Seri No'lu Katma Değer Vergisi/Genel Tebjfği'nin 1.1. 
"Mahsup yoluyla iade" bölümünde: 

"Katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, ortaklarının veya mal 
ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, 
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim borçlarına mahsubu talepleri miktarına bakılmaksızın 
inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir. 

İade alacağı öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup 
edilir. Artan bir miktar olursa mükellefin isteğine bağlı olarak; kendisinin, ortaklarının veya 
mal ya da hizmet satın aldığı mükelleflerin ithalde alınanlar dâhil vergi borçlarına veya SSK 
prim borçlarına mahsup yapılır." denmekteydi. 

04.01.2007 tarih ve 107.Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile konu 
yeniden düzenlenmiş ve Katma Değer Vergisi İade Alacaklannın sadece Mükellefin kendi 
Vergi ve SSK borçlarına mahsup edilebileceği hükmü getirilmiştir. 

Hal böyleyken Mükelleflerin Vergi ve SSK borçlarına mahsup edemedikleri KDV 
iade alacaklannı nakit olarak Vergi Dairelerinden geri almaları uzun süre almakta ve Maliye 
İdaresinin yoğunluğunun artmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda; 

1- 107 no'lu KDV Genel Tebliği ile getirilen düzenlemenin KDV iadelerinin 
mükellefe geç ödenerek paranın birkaç ay kullanılmasından başka bir amacı var mıdır? 

2-Küresel Ekonomik Krizin ülkemizi de etkilediği şu günlerde ödeme 
güçlüğündeki mükelleflerin, mal ya da hizmet satın aldığı işletmelerin vergi ve SSK 
borçlarını kendi vergi iadelerinden mahsup etmek suretiyle bir ödeme aracı olabilecek 
"KDV İade Mahsubu"nun 107 no'lu KDV Genel Tebliğinden önceki şekline getirmeyi 
düşünmekte misiniz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gereğim saygılarımla arz ederim. 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GİB.0.03.82/8211-802 
KONU : 

1 2.01.2009*003112 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ lg i : Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığının 22.12.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
10283 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Sayın Muhsin YAZICIOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/6103 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Kısmî tevkifat kapsamına alınan işlemler nedeniyle mükelleflerimize, Katma Değer 
Vergisi Kanununun 9, 29/2 ve 32 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye 
dayanılarak çıkarılan genel tebliğlerde belirlenen esaslar çerçevesinde katma değer vergisi 
iadesi yapılmaktadır. Katma değer vergisi iadeleri kural olarak mükellef hesapları üzerinde 
gerçekleştirilecek vergi incelemesi sonucuna göre yapılmaktadır. Ancak, katma değer vergisi 
iade taleplerinin bir an önce sonuçlanmasını sağlamak amacıyla, iadenin kaynaklandığı 
işlemin türü ve niteliği dikkate alınarak; bu alacağın iade hakkı sahibi mükellefe ait vergi, 
SSK prim ve gümrük idaresine olan vergi borçlarına mahsubuna imkan tanıyan 
düzenlemelere gidilmiştir. 

Mükelleflerin iade alacaklarının mal ve hizmet satın aldıkları kişilerin vergi borçlarına 
mahsubuna imkan veren düzenlemeler, uygulamada ortaya çıkan teknik sorunlar dikkate 
alınarak yürürlükten kaldırılmış olup, katma değer vergisi iadelerinin geciktirilmesi gibi bir 
amacı bulunmamaktadır. Mevcut katma değer vergisi iade rejiminde, mükelleflerin iade 
alacaklarını bir an önce alabilmelerine imkan sağlayan başka düzenlemeler yer almaktadır. Bu 
nedenle söz konusu uygulamaya tekrar dönülmesi mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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28.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, Antalya 'daki esnafın durumuna ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'ın cevabı (7/6126) 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a n ı n ı n Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan t a r a f ı n d a n 
yazdı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı i ç in g e r e ğ i n i a r z e d e r i m . 28 .11 .2008 

1- Antalya merkez ve ayrı ayrı ilçelerinde 2002-2007 döneminde kaç 
işyeri kapanmış, kaç iş yeri açılmıştır? Ocak 2008'den bugüne kadar kaç 
işyeri kapanmış, kaç işyeri açılmıştır? 

2- Antalya esnafına 2002-2008 döneminde kullandırılan kredi miktarı 
yıllara göre nasıl gerçekleşmiştir? 

3- Antalya esnafının krizden en az şekilde etkilenmesi için bir 
çalışmanız var mıdır? Antalya esnafının ayakta kalması sağlanacak mıdır? 

4- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen hafif raylı sistem 
çalışması nedeniyle 1000 yakın esnaf mağdur olmuştur. Bu çalışmalar 
nedeniyle mağdur olan esnaflarımız için sosyal güvenlik primleri ve vergi 
gibi giderleri konusunda bir çözüm geliştirilecek midir? Esnafa faizsiz kredi 
kullandırılması mümkün olacak mıdır? 

SAYI : B 14 0 B H İ 0 0 0 00 0 2 - ^ . » Q 

KONU : Yazı l ı Soru Önerges i ö i m 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:22.12.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6126-10377/21809 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLÜ'nün, "Antalya'daki esnafın durumuna" ilişkin olarak 
tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6126) esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim 

T.B.M.M. B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

Hüsnü ÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Ha lk la İlişkiler Müşavir l iği 

Ek: önerge cevabı 
Zafer Ç A Ğ L A Y A N 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSNÜ ÇÖLLÜ 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

SORU 1-Antalya merkez ve ayrı ayrı ilçelerinde 2002-2007 döneminde kaç işyeri 
kapanmış, kaç iş yeri açılmıştır? Ocak 2008'den bugüne kadar kaç işyeri kapanmış, kaç 
işyeri açılmıştır? 

CEVAP 1-2002-2008 Aralık itibariyle Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi ve 
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı kayıtlarına göre; Antalya merkez ve ilçelerinde 
açılan/kapanan esnaf ve sanatkârların sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

YILLAR AÇILAN KAPANAN 
2002 5.640 2.656 
2003 5.640 2.762 
2004 6.960 2.531 
2005 (**) 7.180 8.358 
2006 (**) 9.835 30.428 
2007 8.196 3.698 
2008 (*) 8.362 3.974 

TOPLAM 51.813 54.407 
( * ) 28.12.2008 tarihi i t ibariyle 

Tabloda görüldüğü üzere; 2002-2008 yıllarında Antalya ilinde mesleğini bırakan 22.250 esnaf 
ve sanatkâra karşın, 51.813 esnaf ve sanatkâr mesleğe başlamış olup, bu süre içinde 
kapananların açılanlara oranı %42'dir. 

2005 ve 2006 yıllarında kapanan esnaf ve sanatkar sayısının açılandan fazla olmasının nedeni 
32.157 kişinin esnaf ve sanatkar niteliğini kaybetmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Bu çerçevede 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereği gerekli 
güncelleme yapılmış ve esnaf ve sanatkar niteliğini kaybedenlerin kayıtları silinmiştir. 
2005-2006 yıllarında Antalya'da gerçek kapanan esnaf ve sanatkar sayısı 6.629'dur. 

(**) Not : (2005 ve 2006 yı l lar ında Anta lya il inde mesleğini bırakan esnaf ve sanatkâr sayısı Bakanlık 
e-esnaf ve sanatkâr ver i tabanında 38.786 görünmektedir. Bunlardan 32.157 kişi esnaf ve sanatkârlık niteliğini 
kaybetmiş olmaları nedeniyle 5362 sayı l ı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereği güncelleme 
kapsamında kayıtları sil inenler olup, gerçek kapanan esnaf ve sanatkâr sayısı 6.629'dır.) 

SORU 2-Antalya esnafına 2002-2008 döneminde kullandırılan kredi miktarı yıllara göre 
nasıl gerçekleşmiştir? 

CEVAP 2-5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73 üncü maddesinde belirtilen banka sırrı 
kapsamına girmesinden dolayı cevaplanamamıştır. 

SORU 3-Antalya esnafının krizden en az şekilde etkilenmesi için bir çalışmanız var 
mıdır? Antalya esnafının ayakta kalması sağlanacak mıdır? 

CEVAP 3-Esnaf ve sanatkârlar, sermaye ve refahın tabana yayılması, gelir dağılımının 
iyileştirilmesi ve bu suretle sosyal dengelerin korunmasında ekonomik ve sosyal hayatın 
önemli unsurlarından biridir. 
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Esnaf ve sanatkârlar, özellikle işletme sayılarının çokluğu, ülke çapında istihdam seviyesi, 
bölgesel kalkınma ve gelişmeye katkıları yönüyle Antalya özelinde de olduğu gibi ülke 

, çapında da önemle üzerinde durulması gereken bir kesimdir. 

Bu gün ülkemizde esnaf ve sanatkârlar, çoğunlukla bağımsız çalışmayı tercih eden, kendi 
işinin patronu olan, hukuki açıdan bir ortaklık yapısı içinde bulunmayan, ancak yakınları ile 
adi şirket türünde ortaklık kurmuş olan bir işletme yapısı içinde görülmektedir. 
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veritabanında 2 Ocak 2009 tarihi itibariyle kayıtlı 1.907.559 
esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. 

Nicelikleri ve nitelikleri ile toplumumuzun sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir yere 
sahip olan esnaf ve sanatkâra, Anayasamızın 173 üncü maddesinde yer alan "Devlet esnaf ve 
sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır." amir hükmünden hareketle gereken önem 
verilmektedir. 

Tarih boyunca her toplumda, özellikle de sosyal ve ekonomik çalkantıların olduğu, büyük 
krizlerin yaşandığı dönemlerde bir denge ve istikrar unsuru olan ve bunu defalarca kanıtlayan 
esnaf ve sanatkârlar, ekonomik ve sosyal hayata katkıları yanında hızla değişen bilimsel vc 
teknolojik yeniliklere kolaylıkla uyum sağlayabilen esnek bir yapıya da sahiptirler. 

Bu sebepledir ki, mesleki geleneklerini Ahilik kültüründen alan esnaf ve sanatkârların sosyal, 
siyasal ve ekonomik dengeler üzerindeki tartışılmaz önem ve etkinlikleri nedeniyle 
gelişmeleri için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamalıdır. 

—2002'de %59 seviyelerinde olan esnaf ve sanatkârlarımıza verilen kredi faiz oranlan 
%14.3'e düşürülmüştür. 

—Esnaf ve sanatkârlara verilen kredi tutarlarının toplam kredi hacmindeki payı 
artırılmıştır. 2002 yılında 153 milyon YTL kredi verilmiş iken, bu miktar 2008 yılı Kasım 
sonu itibariyle 3.1 milyar YTL olmuştur. 

—2002 yılında 5.000 YTL olan kredi limiti, 35.000 ve 50.000 YTL' ye 
yükseltilmiştir. 

Bakanlığıma bağlı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla Cumhuriyet tarihinde ilk kez, "Esnaf ve Sanatkâr Destek 
Kredisi Programı" ile imalatçı esnaf ve sanatkârımıza "0" faizli cansuyu kredisi vermeye 
başladık 

6 ay ödemesiz, 18 vadeli 25 bin YTL'ye kadar imalatçı esnaf ve sanatkarlarımız bu kredi 
destek programından faydalanmasını sağladık. 

20 Ağustos 2008'de başlattığımız bu program kapsamında 5.000 imalatçı esnaf ve 
sanatkârımızın 125 milyon YTL kredi kullanması öngörülmesine karşın, yoğun ilgi nedeniyle 
kapsamı genişlettik. 31 Aralık 2008 itibarıyla 6.514 başvurudan kredisi onaylanan 5.711 
imalatçı esnaf ve sanatkarımıza 144.3 milyon YTL kredi kullandırdık. 

"Yaşanan küresel kriz ortamında, KOBİ'lerimizin ve imalatçı esnaf-sanatkanmızın yaşadığı 
fınans ihtiyacının karşılanmasına dönük olarak, Bakanlığıma bağlı KOSGEB imkanlarıyla 26 
Kasım 2008 Çarşamba günü 350 milyon YTL kredi hacimli Sıfır Faizli İstihdam Endeksli 
Cansuyu Kredisi Destek programını uygulamaya koyduk. 
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26 Kasım'da başlayan kredi programına 5 gün içinde 10 binin üzerinde işletme başvurdu vc 
551 milyon YTL kredi talebinde bulundu. 

KOSGEB'in kaynaklarını devreye sokarak talep edilen bu 551 milyon YTL'Lik kredi 
hacminin tamamını karşılayacağız. 

Gelen bu yoğun talep üzerine Sayın Başbakanımızın KOBİ'lere ve esnaf-sanatkara verdiği 
önem doğrultusunda Maliye Bakanlığı'mızın sağladığı destekle, aynı program çerçevesinde 
Sıfır Faizli İstihdam Endeksli 150 milyon YTL'Lik 2. Cansuyu Kredi Desteği uygulamasını 
17-19 Aralık 2008 tarihlerinde başlattık. Böylece 2008 yılının son bir ayında toplam 700 
milyon YTL'lik bir kredi hacmini 1 ay içinde yarattık. 

Uygulamaya koyduğumuz cansuyu kredi destek programı ile nakit sıkıntısı yaşayan 
işletmelerimize cansuyu sağlamış olduk. 

Ayrıca; 15.5.2008 günü kabul edilen 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun (İstihdam Paketi) ile aşağıdaki kolaylıklar sağlanmıştır. 

—Çalışanların SSK priminin işveren payından 5 puanlık indirime gidilmiştir. 
—Özel sektörün hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu kalkmıştır. Ancak 

kamu işyerlerinde ise %2 eski hükümlü istihdamı zorunlu kılınmıştır. 
—Özel sektörde daha önce işçi sayısının %6'sı olan özürlü çalıştırma şartı %3'e 

indirilmiştir. Kamu işyerlerinde ise özürlü istihdamı %4 olarak belirlenmiştir. Ayrıca 
işverenin istihdam ettiği özürlülerin primleri hazine tarafından ödenecektir. 

—En az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde işverenler, "işyeri sağlık ve güvenlik birimi" 
oluşturabilecekleri gibi, hizmet alımı ile de bu işlemi gerçekleştirebileceklerdir. 

—Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak olanlara mesleki eğitim alma zorunluluğu 
getirilmiştir. 

—Bağ-Kur prim borçları yeniden yapılandırılmıştır. Buna göre; 

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvuranların, prim borçlarını 24 aya 
kadar eşit taksitlerle ödenmesi kolaylığı getirilmiştir. 

Bir ay içinde yapılacak ödemelerde ise gecikme faizlerinde %85 indirim yapılması imkânı 
sağlanmıştır. 
Yine; 17.4.2008 günü kabul edilen 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun (Sosyal Güvenlik Paketi) ile esnaf ve sanatkârlara aşağıdaki kolaylıklar sağlanmıştır. 

—Sürekli başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlar için sigortalılık süresi 
aranmaksızın 1800 gün prim ödeme uygulaması getirilmiştir 

—18 yaştn altındaki çocuklar herhangi bir şarta bağlı olmaksızın genel sağlık sigortası 
(GSS) kapsamında sağlık yardımı alacaklardır. 

—Genel sağlık sigortası'ndan esnaf ve sanatkârımızın yararlanabilmesi bir önceki ay 
borcu olmaması şartı 60 güne çıkarılmıştır. 60 günlük süre primlerin ödeme süresi nedeniyle 
120 güne uzamaktadır. 

—Bağ-KurTulara ilk defa iş göremezlik ödeneği verilmesi sağlanmıştır. 
—Prime esas kazançlarda basamak sistemi kaldırılmış, beyan esasına göre düzenleme 

getirilmiştir. 
—Bağ-Kur'lu hastaların yol gideri, gündelik ve refakatçi gideri ödenmesi bu 

düzenleme ile gerçekleştirilmiştir. 
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—Bu düzenleme ile birden fazla şirkette ortaklığı bulunanlar, tüm ortaklıklar için tek 
gelir beyan edecek ve primler de beyan edilecek bu tutar üzerinden alınacaktır. 

Bilindiği üzere; esnaf ve sanatkârlarımızın dünyadaki değişim ve dönüşüme intibakları vc 
olumsuzluklardan etkilenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla; 

60. Cumhuriyet Hükümeti Eylem Planında Bakanlığımız sorumluluğuna verilen "Yapısal 
Dönüşüm Yönetimi" faaliyetlerinden "Yapısal dönüşümün sunduğu fırsatlardan esnaf ve 
sanatkârların azami ölçüde yararlanmalarının sağlanması ve dönüşümün olumsuz etkilerinin 
azaltılmasını" teminen, esnaf ve sanatkârların sorunlarının tespit edilmesi ile izlenecek 
politikaların belirlenmesi amacıyla, "Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) 
Strateji Belgesi" hazırlanmıştır. 

Esnaf ve sanatkârların sorunları ve yapısal dönüşüm ve değişim için gerekli olan destek 
mekanizmalarının geliştirildiği "Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3 D) 
Strateji Belgesi"nde; 

—Hukuki ve idari düzenlemelerin yapılması, 
—Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, 
—Yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi, 
—Altyapı, kümelenme ve ortaklık faaliyetlerinin desteklenmesi, 
—Avrupa Birliği (AB) programlarından ve kaynaklarından esnaf ve sanatkârların 

faydalanmasının sağlanması, 
konularında 5 stratejik amaç belirlenmiştir. 

Bu Stratejik amaçlar çerçevesinde esnaf ve sanatkârların; 

•Ortak hareket etmeleri halinde teşvik edilmeleri, 
•Esnaf ve sanatkârlara mesleki eğitimi ile danışmanlık hizmeti verilmesi, 
•İhtiyaç duyulan alanlarda mesleki dönüşüm eğitimi verilmesi, 
•Tüketici tercihlerini dikkate alan işyeri iyileştirmeleri ve geliştirmelerinin 

sağlanması, 
•Bazı mesleklerde yeni iş alanlan yaratılması ile ortaklık faaliyetlerinin 

desteklenmesi, 

gibi hususlar değerlendirilmektedir. 

Yapısal değişim ve dönüşümün sunduğu fırsatlardan esnaf ve sanatkârlar azami ölçüde 
yararlandırılacak, aynı zamanda değişim ve dönüşümün ve ekonomik krizlerin bu kesim 
üzerindeki olumsuz etkileri belirlenen hedeflerle azaltılacaktır. 

Ülkemizde 2000/Kasım ve 200l/Şubat aylarında yaşanan ekonomik krizler, geçen zaman 
içerisinde toplumun tüm kesimlerini etkilediği gibi, toplumumuzun temel taşlarından olan 
tacir, esnaf ve sanatkâr kesimini de derinden etkilemiştir. 

Durma noktasına gelen ekonomiyi canlandırmak, krizin esnaf ve sanatkâr kesiminin 
üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi maksadıyla; "Karşılıksız Çek ve Protestolu 
Senetler İle Kredi ve Kredi Kartlan Borçlanna İlişkin Kayıtlann Dikkate Alınmaması Hakkında 
Kanun Tasarısı" hazırlanmış olup, 25.12.2003 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul 
edilmiş ve 31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazetede 5033 sayı ile yayınlanarak 
yürürlüğe girmiş olup, 31.12.2003 tarihinden önceki çek, senet ve kredi borçları için 
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uygulaması devam etmektedir. Ancak bankalar düzenlemeyi uygulamaktan çeşitli nedenlerle ' 
kaçınmaktadırlar. 

Bu nedenle, çek veya senedini ödeyemeyen, bankaya kredi kartı dahil her türlü nakdi ve gayri 
nakdi kredi borcunu ödeyemeyen ancak, daha soma borcunu tamamen ödeyen sanayici, 
tüccar, esnaf ve sanatkar ile vatandaşların kayıtlarının kara listeden silinmediği için, Yeni 
Sicil Affı düzenlemesi Bakanlar Kurulunda imzaya açılmış, TBMM'ye gönderilme 
aşamasındadır. 

Bu düzenleme ile sicil kayıtları nedeniyle, finans kaynaklarına ulaşımı kısıtlanan, sanayici, 
tüccar, KOBİ'ler, esnaf ve sanatkâr ile vatandaşların önündeki engeller kaldırılmış olacaktır. 

SORU 4-AntaIya Büyükşehir Belediyesince yürütülen hafif raylı sistem çalışması 
nedeniyle 1000 yakın esnaf mağdur olmuştur. Bu çalışmalar nedeniyle mağdur olan 
esnaflarımız için sosyal güvenlik primleri ve vergi gibi giderleri konusunda bir çözüm 
geliştirilecek midir? Esnafa faizsiz kredi kullandırılması mümkün olacak mıdır? 

CEVAP 4-Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez 
Birliği (TESKOMB) kefaletiyle Türkiye Halk Bankası kaynaklarından esnaf ve sanatkârlara 
kullandırılacak krediler için faiz oranı, ticari kredilere uygulanan cari faiz oranı olup, esnaf ve 
sanatkârlar tarafından ödenecek faiz ve Hazine tarafından sübvanse edilecek kısım Bakanlar 
Kurulu Kararları ile belirlenmektedir. 

Bu konuda son belirleme 30.12.2007 tarihli 26472 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
26.12.2007 tarihli 13046 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmıştır. Bu Kararla; bankaca 
esnaf ve sanatkarlara 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında kullandırılacak krediler için 
kullanıcıya yansıyacak faiz oranını ifade eden ve cari faizin bir oranı olan "gösterge faiz 
oranının" %65 olarak belirlenmiştir. (Bugün için uygulanan faiz oranı ise 14.3'dür.) 

Bu bakımdan söz konusu kişilere TESKOMB kefaletiyle Halk Bankası vasıtasıyla faizsiz 
kredi kullandırma imkânı bulunmamaktadır. 
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29.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 'ın, Habur Sınır Kapısı 'ndakiyoğunluğa ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nin cevabı (7/6138) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Sayın 
Hayati Yazıcı tarafından Anayasanın 98. ve içtüzüğün 99. maddesi gereğince 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.11.2008 

Uzun zamandan beri Habur sımr kapısında yaşanan araç geçişleri ile 
sıkıntılar had safhaya ulaşmıştır. Irak'a gidecek bir aracın gidişte 15,dönüşte de 
20 gün gibi uzun bir süre sıra bekletilmektedir.Bu durum ihracatımızı olumsuz 
etkilemekte, nakliye fiyatlarını iki kat artırmaktadır.Tüm bu olumsuz koşullann 
gerek güvenlik kontrolündeki az sayıda personelden kaynaklanan sıkıntı, 
gerekse gümrük personeli yetersizliğinden kaynaklandığı Şırnak Sivil Toplum 
Örgütleri tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. 

SORULAR 

1-Tüm dünyada ekonomik krizin boyutları büyürken ve Batı pazarlarımızda 
daralma yaşanırken, Ülkemiz için en önemli alternatif Pazar olma durumundaki 
Irak'a bu şartlarda ihracat giderek imkansız hale gelmektedir. Bu sıkıntıların 
giderilmesi için bir çalışmanız var mı?Varsa ne tür bir çalışma içindesiniz? 

2-Irak Federe Cumhuriyeti ve "Irak Kürdistan Yerel Yönetimi" ile yakın 
zamanda görüşmeler yapılmış olup,Habur sınır kapısı konusunda ne tür kararlar 
alınmıştır. 

Hasip Kaplan 
Sımak Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.002- Ç% 
KONU : Soru Önergesi 7/6138 

Ö3./0/./2OO9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 22.12.2008 tarih ve KAN.KAR.MD..A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-10283 sayılı yazısı, 

b) Gümrük Müsteşarlığının 06.01.2009 tarih ve B.02.1.GÜM.0.06.00.01.610-86-
030610 sayılı yazısı. 

Şırnak Milletvekili Sayın Hasip KAPLAN'ın, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/6138 sayılı 
yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek: ilgi (b) yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Gümrük Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.01.610- 86 -030610 

Konu : 7/6138 Sayılı Yazılı Soru Önergesi; 0 8 01.2009 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: 26.12.2008 tarihli, B.02.0.002- 2657 sayılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazılan eki, Şırnak Milletvekili Sayın Hasip KAPLAN tarafından yöneltilen 7/6138 
sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Habur sınır kapısı üzerinden İrak'a giriş/çıkış yapacak karayolu araçlannın güzergahı üzerinde, 
gümrüklü saha haricindeki hatta yaşanan kuyruk ve gecikmelerle (sınır kapısı önünde yer alan 
kontrol noktaları ya da Irak tarafındaki transit geçişlerin bir usul ve esasa bağlı olmamasına) 
ilgili olarak Guınrük İdaresinin bir yetkisi bulunmamakladır. 

Diğer taraftan, gümrük personeli a z i m ve özveri ile çalışarak 24 saat kesintisiz hizmet 
vermektedir. Başla Şırnak Valiliği olmak üzere, gümrüklü yer ve sahada görevli diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile yapılan işbirliği çerçevesinde ilave personel görevlendirmeleri yapılarak 
hem giriş hem de çıkış işlemleri hızlandırılmıştır. Yazımız tarihi itibarıyla gelen araçlar aynı gün 
işlemi tamamlanır hale gelinmiştir. 2008 yılı Aralık ayında günlük ortalama 3392 aracın giriş ve 
çıkış işlemleri gerçekleştirilmiştir. Habur Sınır Kapısında, petrol vc petrol türevlerini taşıyan 
araçlar dışında gümrük sahasına giren araçlann işlemleri 10-15 dakika içerisinde tamamlanarak 
sahadan çıkışları sağlanmaktadır. 

Gümrüklü saha içerisinde yürütülmekte oian işlemlerin mümkün olduğunca hızlandırılması 
amacıyla genel olarak Müsteşarhğımızdaki personel sayısındaki yetersizliğe rağmen Habur 
Gümrük Müdürlüğüne geçici görevlendirmelerle personel takviyesi yapılmıştır. İşlemlerin en 
kısa sürede tamamlanmasını teminen gereken tedbirler (ummaktadır. 

Aynca, Müsteşarlığımız yetkilileri ile Iraklı yetkililer arasında herhangi bir görüşme 
yapılmamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH : O S . O L LCV$ 
SAYI c c -
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30.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya 'nin, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileşti
rilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'ın cevabı (7/6159) 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. f ğ i 

Devletten aylık alan Memur, Asgari ücretl i , SSK Emeklisi, T a n m Bağ-Kur Emeklisi , Esnaf 
Bağ-Kur Emeklisi, Memur Emeklis i , 2 0 2 2 Saydı Kanun Uyarınca Muhtaç v e Muhtaç özür lü Aylığı 
Alanlar v e Şeref Aylığı alanların aylıkları her geçen gün erimeye devam etmektedir. 

Hükümet üyelerinin zaman zaman basına yapmış olduğu açıklamalarında, ülkemiz 
ekonomisinin sağlam olduğu, enflasyon rakamlarının düştüğü, devletten aylık alanların aylıklarının 6 
kat arttığı dile getirilerek vatandaşlarımıza güllük gülistanlık bir hava estirilmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumunca, tahmini değerlere göre 2 0 0 8 yılında dört kişilik bir hanenin 
açlık suun 265 YTL. Yoksulluk s ın ın 7 0 6 YTL. olarak tahmin edilmiştir. 

Devletten avlık alan 9 mi lyon 8 0 8 bin kişiden. 2008 yıl ı itibariyle lmi lyon 2 2 9 bin 313 kişi 
açlık sınırının altında avlık almaktadır. Bunlar 2 0 2 2 sayılı kanun uyarınca 8 7 Y T L . muhtaç aylığı, 
2022 sayılı kanun uyannea 174 Y T L muhtaç özürlü aylığı (Özür oranı yüzde 40-69) v e 2022 sayılı 
kanun uyarınca 2 6 2 YTL. muhtaç özürlü aylığı (özür oranı yüzde 70 ve üzeri) alan gruptur. 

6 milyon 845 bin 4 7 7 kisi i se yoksulluk sının olan 706 YTL.nin cok cok altında avlık 
almaktadır. Bunlar 503 YTL. N e t Asgari Ücret alan, 598 YTL. S S K Emekli Ayl ığ ı alan, 312 YTL. 
Taran Bağ-Kur Emekli Ayl ığı alan, 4 6 8 YTL. Esnaf Bağ-Kur Emekli Ayl ığ ı alan ve 3 1 7 YTL. Şeref 
A y l ı ğ ı alan gruptur. 

2008 yılında en düşük memur maaşı (Ai le yardımı dahil) 1118 YTL.dir. memur emekli aylığı 
ise 773 YTL.dir. Memurlarımızın v e memur emeklilerimizin yaşamları da oldukça zorlaşmıştır. 
Aylıkları, diğer aylık alanlara göre yoksulluk sınırının üzerinde seyretse de , alınan ücret kesinlikle 
yeterli değildir. Enflasyon karşısında eriyen aylıklar i le geçinmek sihirbazlığa dönüşmüştür. Kredi 
kartları her kesimden çalışanın elinde patlamış, memurların birçoğu borç batağına girmiştir. Son iki 
ayda 1118 Y T L . aylık, sadece dolarda meydana gelen artış nedeniyle % 3 2 erimiş, 760 YTL.'ye 
gerilemiş ve yoksulluk sınırına yaklaşmıştır. 773 Y T L olan memur emekli aylığı ise 526 Y T L . y e 
gerileyerek yoksulluk sınırının akına düşmüştür. 

Maliye Bakanlığı verilerine göre 2008 yılında Net Asgari Ücret 503 YTL. SSK Emekli Aylığı 
5 9 8 , T a n m Bağ-Kur Emekli Ayl ığ ı 3 1 2 , Esnaf Bağ-Kur Emekli Ay l ığ ı 4 6 8 , 2 0 2 2 Sayılı Kanun 
Uyarınca ö d e n e n Muhtaç Ay l ığ ı 8 7 , 2 0 2 2 Sayılı Kanun Uyannea ö d e n e n Muhtaç ö z ü r l ü Ayl ığı (Özür 
oram % 40-69) 1 7 4 , 2 0 2 2 Sayılı Kanun Uyannea Ödenen Muhtaç Özürlü Ayl ığı (özür oranı % 70 ve 
üzeri) 262 , Şeref Ayl ığı 317 YTL.dir. Devletten aylık alan 9 milyon 80$ bin kiş iden bu savdı fon 
gruplardan aylık alanların sayısı 8 milyon 74 bin 790 kişidir. B u 8 mi lyon 74 bin 790 kisi Tflrkive 
istatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan 265 Y T L açlık ve/veva 706 Y T L yoksulluk sınırının 
altında maaş almaktadır. Açlık v e yoksulluk s ınınnm altında aylık alanların ortalama 4 kişilik bir aile 
olduğunu düşündüğümüzde açl ık sınırmın altında veya yoksulluk a n g ı n ı n atanda yasayanların sayısı 
yaklaşık 33 milvon'u bulmaktadır. B u rakam Türkiye nüfusunun yarışma yakındır. 

Vatandaşlarımızın kömür, odun, doğalgaz, birçok temel gıda maddesi, kira, elektrik v e su 
parası, tüp, benzin, mazot, ilaç, ulaşım ücretlerine yapılan zamlar karşısında alım gücü iyice 
zayıflamıştır. 

Bütün bu rakamlar gösteriyor ki, devletten aylık alan her grubun aylıklarında ciddi bir azalma 
olmuştur. Bazı sivil toplum kuruluşlarının araştırmaları sonucu e lde ermiş olduktan rakamlara 
baktığımızda dunun maalese f çok çok daha vahimdir. Diyanet İşleri Başkanlığı D i n İşleri Yüksek 
Kurulunca vatandaşlarımızın fitre vermesi için yapmış olduğu hesaba göre, dört kişilik bir ailenin açlık 
sınırı 720 YTL. olarak belirtilmiştir. Türk-lş açlık sınırım 738 YTL. Yoksulluk s ın ır ın ı 2404 YTL 
olarak açıklamaktadır. Memur-Sen'e göre ise açlık s ının 806 YTL. Yoksulluk s ın ın ise 2251 YTL. dir. 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

M.Rıza Y A L Ç I N K Â y A 
C H P Bartın Milletvekili 
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TÜtK'e göre aç l ık » i n i n : bir ailenin yada bir kişinin bir ay boyunca varlığını sürdürebilmesi 
için gereken minimum gıdanın tutan olduğu seklinde tanımlanmaktadır. Y o k s u l l u k b e ; insanların 
gereksinimlerini karşdayamarna durumu olarak tanımlanmıştır. 

T ü m bu ver i ler v e bilgiler ışığında; 

1-Gereksinimlerini karşılayamayarak yoksulluk sınırının altında aylık alan grupların, 
aylıklarının yoksulluk sınırına yükseltilebilmesi v e gereksinimlerini karşılayabilmeleri için; 
503 Y T L . aylık alan N e t Asgari Ücretlinin aylığında yüzde 41 artış yapılmalı v e aylığı 7 0 9 
YTL. olmalıdır. 
598 Y T L aylık alan S S K Emekli Aylığında yüzde 19 artış yapılarak aylığı 711 YTL. 
olmalıdır. 
312 Y T L . aybk alan T a n m Bağ-Kur Emekli Aylığında yüzde 127 artış yapılarak aylığı 708 
YTL. olmalıdır. 
468 Y T L . aylık alan Esnaf Bağ-Kur Emekli aylığında yüzde 51 artış yapılarak aylığı 706 
YTL. olmalıdır. 
87 YTL. aybk alan 2 0 2 2 sayılı kanun Uyarınca ödenen Muhtaç Ayl ığında yüzde 712 artış 
yapılarak 706 Y T L . olmalıdır. 
174 YTL. aylık alan 2 0 2 2 sayılı kanun Uyarınca ödenen Muhtaç özür lü Aylığında (Özür 
Oram %40-69) yüzde 3 0 6 artış yapılarak 706 Y T L . olmalıdır. 
2 6 2 Y T L . aylık alan 2 0 2 2 sayılı Kanun Uyarınca Ödenen Muhtaç Özürlü Aylığında (Özür 
Oram %70 v e üzeri) y ü z d e 170 artış yapılarak 707 YTL. olmalıdır. 
3 1 7 Y T L . Şeref aylığı alanlarda yüzde 123 artış yapılarak 706 Y T L . olmalıdır. 

Rakamlardan anlaşılacağı özere Yoksulluk s ının olan 7 0 6 YTL.'nin altında aylık alan 
grupların aylıklarında, ciddi artışlar yapılaması dahilinde, yoksulluk sınırında aylık almaları 
sağlanacakta-. B ö y l e c e gereksinimlerini karşılamış olacaklardır. Bütçe görüşmelerinin devam 
ettiği bu tarihlerde Hükümetinizce aylıklarda bu oranlarda bir artış sağlanması 
mümkün müdür? Hükümet olarak bu artışlan sağlayamazsanız, insanlarımızın yoksulluk 
sınırından kurtulabilmesi için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
12.01.09 

Sayı : B.07.0.BMK.0.33.2 -243 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 26/12/2008 tarihli ve B.02.0. 
KKG.0.12/106-109-16/5234 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bartın Milletvekili Sayın Muhammet Rıza YALÇINKAYA'nın 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımca 
cevap verilmesini istediği 7/6159 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar 
değerlendirilmiştir. 

Aylık ve ücretlere yapılan zamlar ile enflasyon verilerinin değerlendirilmesinden de 
açıkça görüleceği gibi, kamu çalışanlarına ve emeklilere 2002 yılından itibaren daha önceki 
dönemlerle kıyaslanamayacak oranlarda zam yapılmış bulunmaktadır. 

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi, önümüzdeki dönemlerde de kamu çalışanları ile 
emeklilerin alım güçlerinin ve yaşam standartlannın artırılmasına yönelik çalışmalarımız 
sürdürülecektir. 

Bilgilerini arz ederim. 
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31.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, 5. Dünya Su Forumu organizasyonuna ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6168) 

Aşağıda yer alan soruların Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. L^ 

1 6 - 2 2 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek olan 5. Dünya Su Forumu ile 
ilgili olarak medyada yer alan haberlere göre sorunların olduğunu ve forumun Türkiye'den 
alınıp başka bir ülkede yapılacağı yer almaktadır. Buna göre; 

1. Basında yer alan iddialar doğru mudur? 

2. 5. Dünya Su Forumunda gelinen son durum nedir?' 

3. Crganizasyon şirket ile sözleşmenin fesih edildiği basında yer almıştır. Organizasyon 
şirket ile sözleşme neden fesih edilmiştir? 

4. Fesih edilmişse tazminat olarak nc ödenmiştir ve hangi kurum tarafından bu ödeme 
yapılmıştır? 

5. Bu ödemenin masraf incelemesi hangi kişi ve kurum tarafından yapılmıştır?' 

6. Yeni bir ihaleye ne zaman çıkılacak ve bu kez ihaleye kimler davet edilecek ve neye: 

göre ihale yapılacaktır? 

7. Yeni ihaleye katılmak üzere davet edilecek şirket ismi için AKP İstanbul ll 
Başkanlığının tavsiyesi olmuş mudur? 

8. Bu forumda Türkiye'yi tanıtacak nelerin yapılması planlanmaktadır? 

9. Üç yıldır Forum hazırlığı alünda neler yapılmıştır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Saygılarımla. 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-^j? 3..M/2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 25.12.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10537 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Aydın Milletvekili Sayın Özlem ÇERÇİOĞLU' nun, 
7/6168 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Cevabi yazı 

AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU' NUN 
7/6168 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

"5. Dünya Su Formu ile ilgili olarak medyada yer alan haberlere göre sorunların 
olduğunu ve forumun Türkiye' den alınıp başka bir ülkede yapılacağı yer almaktadır. " 

SORU 1. Basında yer alan iddialar doğru mudur? 

SORU 2. 5. Dünya Su Forumunda gelinen son durum nedir? 

CEVAP 1,2. Söz konusu iddialar gerçek dışıdır. 5. Dünya Su Forumu'nun hazırlıkları 
Mart 2007'den bu yana başarılı bir şekilde devam etmektedir. Forum'un önemli üç süreci; 
tematik, siyasi ve iletişim süreçleri Ocak 2009 sonu itibariyle tamamlanacaktır. Organizasyon 
konusunda en önemli gelişme, Forum'un lojistik çalışmalarını yapacak Firma'nın 
belirlenmesidir. Diğer yandan, Forum'un yapılacağı mekân, Sütlüce Kongre Merkezi tesisleri 
de her açıdan Forum'a hazır hale getirilmektedir. 31 Ocak-1 Şubat 2009 tarihlerinde yapılacak 
hazırlık toplantıları, söz konusu tesislerin test edilmesi açısından da önem arz etmektedir. 
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SORU 3. Organizasyon şirket ile sözlenmenin fesih edildiği basında yer almıştır. 
Organizasyon şirket ile sözleşme neden fesih edilmiştir? 

SORU 4. Fesih edilmişse tazminat olarak ne ödenmiştir ve hangi kurum tarafından bu 
ödeme yapılmıştır? 

CEVAP 3,4. Sözleşme fesih edilmemiştir, tarafların karşılıklı anlaşması ile tasfiyesi 
söz konusudur. Dolayısıyla herhangi bir tazminatın ödenmesi de söz konusu değildir. Ancak, 
sözleşme devam ettiği sürece, Forum'un hazırlığı kapsamında yapılan harcamaların 
Organizasyon Şirketine ödenmesi söz konusudur. 

SORU 5. Bu ödemenin masraf incelemesi hangi kişi ve kurum tarafından yapılmıştır? 

CEVAP 5. Şirkete harcamalarının karşılığı ödeme yapılması hususu, ilgili bütün 
tarafların onaylarıyla gerçekleşecektir. 

SORU 6. Yeni bir ihaleye ne zaman çıkılacak ve bu kez ihaleye kimler davet edilecek 
ve neye göre ihale yapılacaktır? 

CEVAP 6. Yeni bir ihale, Ekim ayı itibariyle tüzel kişilik kazanan 5. Dünya Su 
Forumu Sekretaryası tarafından yapılmış olup; ihaleye Türkiye'de bu tür büyük 
organizasyonları yapmış (belirli yeterliliği ve tecrübesi olan) firmalar davet edilmiş ve ihale 
sonucuna göre en ekonomik teklifi veren firmalarla pazarlık yapılarak en uygun fiyatı veren 
firmaya işin organizasyonu ihale edilmiştir. 

SORU 7.' Yeni ihaleye katılmak üzere davet edilecek şirket ismi AKP İstanbul İl 
Başkanlığının tavsiyesi olmuş mudur? 

CEVAP 7. Herhangi bir kişi veya kurumun tavsiyede bulunması söz konusu değildir. 

SORU 8. Bu Forum 'da Türkiye 'yi tanıtacak nelerin yapılması planlanmaktadır? 

CEVAP 8. 5. Dünya Su Forumu'nun hazırlık süreci özellikle son iki yıl içinde 
hızlanmıştır. Bu kapsamda, Dünya'nın çeşitli bölgelerinde (Afrika, Asya, Arap Ülkeleri, 
Akdeniz, Avrupa, Pasifik v.s.) ve İstanbul'da Forum'a hazırlık toplantıları yapılmıştır, 
Ayrıca, 22 Mart 2008 Dünya Su Gününde, Ulusal ve Uluslararası katjhmlıfoförgk.'i 
gerçekleştirilen bir hazırlık toplantısında, yerel ve yabancı belediye başkanlanlnpv'',,.'' 
iştirakleriyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Kadir Topbaş Yerel idareler •": 
İstanbul Kentsel Su Mutabakatı sürecini başlatmıştır. Bu Mutabakat Metni, bütün Dünyada 
isteyen kentler tarafından incelenerek geliştirilmesi ve çeşitli safhalardan sonra nihai hale 
getirilmesini öngörmektedir. 

Diğer yandan, Forum Politik Süreç Komitesi, Paris ve Cenevre'de Forum Bakanlar 
Konferansı hazırlık sürecini başarıyla yürütmektedir. Bu süreç, Ocak 2009'da Roma'da ve 
Şubat 2009'da İstanbul'da yapılacak diğer hazırlık toplantılarıyla devam edecektir. Ayrıca, 
TBMM de kurulan beş kişilik Parlamenterler Forum Grubu da Uluslararası Parlamenterlerle 
temas halinde bulunmaktadırlar. Bu kapsamda, ilk toplantı Strassburg' da yapılmıştır. Bu 
çerçevede diğer hazırlıklar Mart 2009'a kadar tamamlanacaktır. 

Ülkemiz, bölge toplantılarını başarıyla yürütmüştür. Şimdi bu toplanüların sonuçlarını 
ihtiva edecek bir Bölgesel Rapor hazırlığı yapılmaktadır. Söz konusu doküman, Forum haftası 
sırasında, 18 Mart 2009 günü yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla gerçekleşecek Türkiye 
Gününde takdim edilecektir. 

Bütün bu faaliyetler sayesinde, Ülkemizin "Su" gibi son derece önemli, hayati bir 
konuda tanıtılarak görüntüsünün olumlu yükseldiği bir gerçektir. Bunun yam sıra profesyonel 
Medya Ajansları ile Yurt İçi ve dışında bilinen yöntemlerle tanıtma kampanyaları ve 
programlan gerçekleştirilmektedir. Forum İletişim Komitesi bu hususta yoğun bir çaba 
içerisinde bulunmaktadır. 
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SORU 9. Üç yıldır Forum hazırlığı altında neler yapılmıştır? 

CEVAP 9. İstanbul şehrinin Beşinci Dünya Su Forumu'na ev sahibi olmasına 2006 
yılının Mart ayında gerçekleştirilen Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısında karar 
verilmiştir. Bunu takiben Dünya Su Forumlarının asıl sahibi olan Dünya Su Konseyi ile 
görüşmelere başlanmıştır. Bu görüşmelerle, Beşinci Dünya Su Forumu'nun Politik, Tematik 
ve Bölgesel süreçlerine ilişkin yapısı oluşturulmuş, komiteler teşkil edilmiş olup; Forum'un 
Organizasyon ayrıntıları ve esasları belirlenmiştir. Ön hazırlık müzakerelerinin 
sonuçlanmasıyla, 18 Ocak 2007 tarihinde, Dünya Su Konseyi ile ön anlaşma mektubu 
imzalanmıştır. Bilahare Kanunlaşan bu anlaşmanın gereği olarak İstanbul'da, DSİ Bölge 
Müdürlüğünün bulunduğu Çamlıca' da Forum Sekretaryası oluşturulmuştur. Haziran 2007'de 
Dünya Su Konseyi ile kesin anlaşma imzalanmıştır. Forum organizasyonunun yürütülmesi 
hususunda Devlet Su İşleri (DSİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB) ve İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arasında bir protokol gerçekleştirilmiştir. 2007 yılı içerisinde, 
Forum'un Tematik Süreci başlatılmış olup, bu kapsamda, Forum Sekretaryası 'nin 
eşgüdümünde ve DSİ Genel Müdürlüğünün desteğinde, İstanbul'da yüzlerce kurumun 
katıldığı uluslararası hazırlık toplantıları yapılmıştır. 2008 yılının başından itibaren ise 
bölgesel süreç başlatılmış olup; bu kapsamda, Amerika, Avrupa, Asya-Pasifık, Afrika gibi 
bölgesel süreçlere paralel olarak yürütülmek üzere; "Türkiye içi ve civan" bölgesi tesis 
edilmiş ve bu çerçevede, yurtiçinde 16, yurtdışında ise 6 adet Bölgesel Toplantı 
'gerçekleştirilmiştir. Bölgesel süreç devam ederken, Politik Süreç çalışmaları da başlatılmıştır. 
Bü kapsamda, iki adet hazırlık toplantısı Birleşmiş Milletler Teşkilatının lojistik ve teknik 
desteğinde, Dışişleri Bakanlığının eşgüdümünde ilki Paris'te ve ikincisi de Cenevre' de 
gerçekleştirilmiştir. Forum'un Birinci ve İkinci Duyurulan Türkçe ve İngilizce olarak 
Sekretaryanın eşgüdümünde hazırlanmış ve dağıtımı yapılmıştır. Üçüncü Duyuru hazırlıklan 
ise tamamlanarak baskıya verilmiştir. Son iki yıl boyunca Dünya'da suyla ilgili gerçekleşen 
önemli etkinliklerde Forum'u tanıtmak amaçlı yan etkinlikler düzenlenmiş ve tanıtım masalan 
kurulmuştur. Forum'un organizasyon faaliyetleri, Forum Kanununun çıkmasıyla tüzel, kişilik 
kazanan Beşinci Dünya Su Forumu Sekretaryasının eşgüdümünde halen devam etmektedir. 
Bu çerçevede, Forum lojistik işlerinin ihalesi gerçekleştirilmiştir. Önceki- Dünya Su 
Forumlarının, ev sahibi ülkelere sağladığı imkânları göz önünde bulundurduğumuzda, 
Forumun Ülkemiz Su Sektörünün topyekûn gelişmesine katkı sağlayacağı açık bir gerçektir. 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ 

GÜNDEMİ 
D Ö N E M : 2 3 Y A S A M A Y I L I : 3 

4 3 Ü N C Ü B İ R L E Ş İ M 

1 3 O C A K 2 0 0 9 S A L I 

S A A T : 1 5 . 0 0 

K I S I M L A R 

B A Ş K A N L I Ğ I N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R I 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K İ Ş L E R 

S E Ç İ M 

O Y L A M A S I Y A P I L A C A K İ Ş L E R 

M E C L İ S S O R U Ş T U R M A S I R A P O R L A R I 

G e n e l G ö r ü ş m e v e M e c l i s A r a ş t i r m a s i 

y a p ı l m a s ı n a d a i r ö n g ö r ü ş m e l e r 

7 S ö z l ü S o r u l a r 

8 
K a n u n T a s a r i v e T e k l İ f l e r İ İ l e 

k o m i s y o n l a r d a n g e l e n d i ğ e r i ş l e r 

E G E M E N L I K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M I L L E T I N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 

. 1.-90 Sıra Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre 
Temel Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümü
nün iki geçici madde dahil olmak üzere 23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel 

Kanun olarak görüşülmesi; 

önerilmiştir. 

(Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci 
bölüm ise Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) 

(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 



T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ G Ü N D E M İ 
4 3 Ü N C Ü B I R L E Ş I M 1 3 O C A K 2 0 0 9 S A L ı SAAT: 1 5 . 0 0 

1 - BAŞKANLıĞıN G E N E L K U R U L A SUNUŞLARı 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/294), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi 

2 _ Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

>q5< 

3 - SEÇIM 

>ı±k 

4 - O Y L A M A S I Y A P I L A C A K İ Ş L E R 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 
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(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
(**) Görüşmesi yarım kalmıştır. 
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1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 
Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konulannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (*) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (*) 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkann suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

5. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/20) 

6. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

7. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

8. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

9. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

10. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

11. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 
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12. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyannea bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

13. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

14. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

15. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, TEKEL'in sigara 
fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

16. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 Milletvekilinin, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalanndaki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

17. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının 
araştınlarak çözüm yollannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

18. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 20 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

19. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 28 Milletvekilinin, bölgesel gelişmişlik 
farklannın araştırılarak dengeli gelişme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

20. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin 
üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunlann araştırılarak arıcılığın geliştirilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

21. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı 
atık ve atık su yönetimindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

22. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir 
yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 
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23. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 33 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/55) 

24. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

25. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 25 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

26. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da depreme yönelik 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/60) (**) 

27. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 24 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

28. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 Milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması 
gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) (**) 

29. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 25 Milletvekilinin, İstanbul'daki trafik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

30. - Zonguldak Milletvekili Ali Kocal ve 26 Milletvekilinin, taşkömürü üretimindeki 
sorunların ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun durumunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

31. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp 
ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

32. - Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarında 
tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

33. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 Milletvekilinin, baz istasyonlarının yer 
seçimindeki sorunların ve halk sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

34. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, polislerin mesleki ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 
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35. - Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 

36. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 26 Milletvekilinin, Nemrut Dağı Millî 
Parkındaki sorunların araştırılarak tarihi eserlerin korunması ve turizmde etkin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

37. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink 
cinayetleri ile Malatya'daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

38. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'daki imar 
uygulamaları ve plan tadilatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

39. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

40. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, spor kulüplerinin 
mali sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/80) 

41. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

42. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altın madenciliğinin 
bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

43. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle kamu 
kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

44. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme 
yöntemi ve yeterliliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

45. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu 
Projesi'nin durumunun araştırılarak tamamlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 



6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E VE M E C L I S A R A Ş T I R M A S I Y A P I L M A S I N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

- 8 - 43 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

46. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 28 Milletvekilinin, bazı Tübitak ve Aselsan 
çalışanlarının şüphe uyandıran ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

47. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/90) 

48. - Aydın Milletvekili Ali Uzumrmak ve 25 Milletvekilinin, Türk spor sektörü ve 
alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) 

49. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

50. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

51. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kaçakçılığı ve yasa dışı 
göçmen hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/95) 

52. - Afyonkarahisar Milletvekili Abdulkadir Akçan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

53. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

54. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 Milletvekilinin, Bursa ve çevresinde 
yaşanacak muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) (**) 

55. - Malatya Milletvekili Mehmet Şahin ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

56. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe 
yaşanan sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/104) 
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57. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, patates üretimi ve 
pazarlamasında yaşanan sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

58. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/106) 

59. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/107) 

60. - Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal örgütlenme ve 
faaliyetlerde yaşanan sorunlann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

61. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve 
kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

62. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, iç göçün nedenlerinin ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

63. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, kış şartları nedeniyle Doğu 
Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

64. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/112) 

65. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

66. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştınlarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannea bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

67. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı 
ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/115) 
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68. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din 
adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

69. - İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, sanayi sektöründe 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/117) 

70. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 39 Milletvekilinin, kayıp ve kaçak elektrik 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştınnası açılmasına ilişkin önergesi 
(10/118) 

71. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin, başta Kütahya'da olmak 
üzere meydana gelen tren kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

72. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 
sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

73. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 58 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyeler başta olmak üzere il ve ilçe merkezi olmayan belediyelerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

74. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

75. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBİRLİK'in sorunlarının 
araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 

76. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

77. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi 
borçlularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 
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78. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

79. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye'den Suriye'ye göç 
etmiş ve vatansız durumuna düşmüş insanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

80. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin 
eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

81. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

82. - İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların araştınlarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

83. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim 
sistemindeki yerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

84. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler 
alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

85. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 21 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

86. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tanmsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

87. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel 
kredi alanında yaşanan sorunlann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

88. - Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Çaldağ nikel 
yatağının işletilmesi konusunun araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

89. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlindeki enerji sorununun 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 
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90. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 29 Milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim 
sektöründeki sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

91. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul'daki kayıt dışı 
istihdam, taşeronlaşma ve iş güvenliği sorunlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

92. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, TEKEL özelleştirmesinin 
doğuracağı sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

93. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 45 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
sektöründe yaşanan sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

94. - Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 30 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlamasında 
yaşanan sorunlann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/149) 

95. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 19 Milletvekilinin, Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannea bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

96. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kastamonu başta 
olmak üzere tarihi ve kültürel varlıklarımızın araştırılarak etkin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

97. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

98. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin, 1995'te meydana gelen 
İstanbul-Gazi Mahallesi olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

99. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 25 Milletvekilinin, Pazarcık'ta 
kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

100. - Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, tahıl üretimi ve tüketiminde 
planlamadan kaynaklanan sorunların araştınlarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 
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101. - Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

102. - Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ve 19 Milletvekilinin, Artvin İli ve Çoruh 
Vadisindeki bitki örtüsünün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

103. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 30 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

104. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci 
esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/159) 

105. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Boğaziçi'ndeki 
kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

106. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

107. - Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, pamuk tarımındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/162) 

108. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van'daki Nevruz kutlamaları 
başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştınlarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

109. - Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının 
araştırılarak stratejik enerji politikası izlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

110.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Nevruz 
kutlamalarında yaşanan olaylann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

111. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 
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112. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki 
artış ve sektördeki yeterliliğin araştırılarak tarım politikalarında alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

113. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

114. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

115. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj ve 
hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

116. - Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 21 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan krizin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/171) 

117.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tahıl sektöründe yaşanan 
krizin ve TMO'nun sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

118.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/173) 

119. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan balık 
çiftliklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

120. - Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan 
nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

121 . - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunlann araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannea bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

122. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunlann araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannea bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 
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123. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tanm işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

124. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, Tunceli'de ölümle 
sonuçlanan bazı olaylarla ilgili iddialann araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

125. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 24 Milletvekilinin, petrol arama çalışmalan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/180) 

126. - Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kuraklığın hayvancılık ve tanm üzerindeki etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

127. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Ahıska 
Türklerinin sorunlan ile anavatana dönmek isteyenlerin karşılaştıkları problemlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

128. - Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlinde tarım ve hayvancılıkta 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/183) 

1 2 9 . - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı 'nin tarihi ve 
kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

130. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, demir-çelik fıyatlanndaki 
artışın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/185) 

131 . - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Ergene Çevre Düzeni 
Havza Planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

132. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlinin sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

133. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 19 Milletvekilinin, Tarım Sigortaları Kanununun 
uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

134.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kıyıların korunması ve 
kullanılmasında yaşanan sorunlann araştınlarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için alınması gereken 
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önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

135. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 34 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçiliği 
nedeniyle eğitim alamayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

136. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

137. - Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Körfezinde 
özelleştirilen limanların ve özel iskelelerin hukuki durumlarının ve neden oldukları sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

138. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, mermercilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

139. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/194) 

140. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 Milletvekilinin, Kilis eski Belediye Başkanı 
Ekrem Çetin ve oğlunun öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

141 . - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, demografik verilerin ve 
projeksiyonlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/196) 

142. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkta yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/197) 

143. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannea bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198) 

144. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki 
artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

145. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 28 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannea bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

146. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

- 16 - 43 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
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147. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

148. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasa dışı dinleme ve takip iddialarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

149. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 27 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

150. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, Giresun İlinin ulaşım 
sistemlerindeki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

151. - Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki ve 
şeker piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

152.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Eıtemür ve 38 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

153 . - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 39 Milletvekilinin, Köye Dönüş Projesinin 
uygulanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

154. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 39 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel 
istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/210) 

155. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 39 Milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık 
personelinin güvenlik sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

156.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 39 Milletvekilinin, sağlık hizmeti alımında 
yaşanan bazı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

157.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 39 Milletvekilinin, medyadaki cinsiyetçi 
anlayış ve uygulamalann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

158. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, kuraklık nedeniyle 
üreticilerin yaşadıkları sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannea bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 
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159. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, Mersin İlinin sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

160. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda ürünleri 
üretiminde insan sağlığını etkileyen uygulamaların araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

161 . - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 28 Milletvekilinin, taş ocaklannın çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/216) 

162. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 36 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen Kızılırmak 
suyu ile ilgili iddialann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

163. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen 
Kızılırmak suyuyla ilgili iddialann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştınnası 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

164. - Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 33 Milletvekilinin, Bursa Karacabey sahillerinden 
kaçak kum çekilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

165. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 34 Milletvekilinin, İstanbul'daki su havzalarının 
durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/220) 

166. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 35 Milletvekilinin, Saros Körfezi'ndeki doğa 
tahribatının araştırılarak sürdürülebilir koruma için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

167. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 34 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki durgunluk 
ve daralmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

168. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 21 Milletvekilinin, TOKİ'nin kurumsal yapısı ve 
faaliyetleri ile bazı iddialann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

169. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 19 Milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik 
İhalesi ile ilgili iddialann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

170. - Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve başta 
olmak üzere tarım ürünlerindeki gıda güvenliği konusunun araştırılarak alınması gereken 
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önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

171 . - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 34 Milletvekilinin, 
Kahramanmaraş ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

172.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

173. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Saros Körfezi'nin doğal 
yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

174. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 20 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki 
sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/229) 

175.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve 
dahilde işleme rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

176. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 30 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun 
araştınlarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

177. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 Milletvekilinin, Kınm Kongo kanamalı ateşi 
hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/232) 

178.- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya İlinin sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

179.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, Manisa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

180.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan 
çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/235) 

181. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, Bartın İlinin su 
kaynağına yönelik risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

182. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
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İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/237) 

183.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, 12 Eylül müdahalesinin 
nedenlerinin, boyutlarının ve etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

184. - İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 28 Milletvekilinin, Isparta'daki gül 
üretimi ve bu sektörde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

185. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 19 Milletvekilinin, Aksaray İlinin sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

186. - Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven ve 19 Milletvekilinin, Kuyucuk Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/241) 

187.- Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20 Milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak 
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/242) (**) 

188.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 23 Milletvekilinin, deprem riskinin 
araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) (**) 

189. - İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 20 Milletvekilinin, özellikle İstanbul ve 
Marmara Bölgesindeki deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) (**) 

190. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 19 Milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak 
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/245)(**) 

191. - İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 Milletvekilinin, başta İstanbul olmak üzere 
ülkemizdeki deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/246) (**) 

192. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 21 Milletvekilinin, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi'nde hazırlanan Türkiye ile ilgili raporlar ve Türk heyetinin tutumu 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

193. - Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 20 Milletvekilinin, siyasette sivil-asker ilişkileri ve 
bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 
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194. - Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edime İlinin sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

195. - Samsun Milletvekili Osman Çakır ve 25 Milletvekilinin, Samsun'daki işsizlik sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

196. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, tekstil ve konfeksiyon 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

197. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, Mersin İli Gülnar İlçesinde 
meydana gelen orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

198. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, Bartın İlindeki 
turizmin araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

199. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, elektrik sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

200. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, İzmir'deki deprem riskinin 
araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/254) (**) 

201. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, özel sağlık kurumlarının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

202. - Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ve 30 Milletvekilinin, ülkemizdeki deprem 
riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/256) (**) 

203. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, Uşak İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

204. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
Ergenekon Soruşturmasında tutuklanan Kuddusi Okkır'ın ölümü konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

205. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 21 Milletvekilinin, darbe iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

206. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Ankara ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyelerinin doğalgaz ve su sayacı ihaleleri ile ilgili iddialann araştırılarak alınması 
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gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

207. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya'da kayısı piyasasında 
yaşanan sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/261) 

208. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 21 Milletvekilinin, meslek hastalıklan sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/262) 

209. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 

210. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, büyükşehirlerin içme ve 
kullanma sularının kalitesinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

2 1 1 . - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, sıcak su kaynaklarının 
kullanımının araştırılarak etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

212. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin (4/C) olarak bilinen 
geçici personelin sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

213. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, Pekin Olimpiyatlannda alınan 
sonuçların nedenlerinin araştırılarak spor politikasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/267) 

214. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, enerji politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

215 . - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde ortaya çıkan orman yangınlanyla ilgili iddiaların araştınlarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

216. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, cezaevlerine yönelik olarak 
2000 yılında gerçekleştirilen Hayata Dönüş operasyonu konusunun araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

217. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 21 Milletvekilinin, başta büyükşehir belediyeleri 
olmak üzere yerel yönetimlerin kurduklan şirketlere yönelik haksız rekabet ve rant dağıtımı 
iddialarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/271) 
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218 . - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 20 Milletvekilinin, tütün sektörünün ve tütün 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

219 . - Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/273) 

220. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 25 Milletvekilinin, bazı hastanelerdeki bebek 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/274) 

221. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 21 Milletvekilinin, Manavgat/Karabük köyünde 
yaşanan bir orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/275) 

222. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 36 Milletvekilinin, Merinos Kumaş 
Fabrikalarının özelleştirilmesinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

223. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 19 Milletvekilinin, Sulama 
Birliklerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

224. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ve 22 Milletvekilinin, Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi'nde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarının araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

225. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Kıbrıs politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

226. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı 
Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
doğalgaz fıyatlanndaki artışın ve topluma etkisinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 

227. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 Milletvekilinin, güvenlik görevlilerince dur 
ihtarına uymama gerekçesiyle gerçekleştirilen öldürme olaylarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

228. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 25 Milletvekilinin, Balıkesir İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/280) 

229. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Alternatif Ürün Projesinin 
Adıyaman'daki uygulamasının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

230. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki sığınmacıların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/282) 

2 3 1 . - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, polisin hukuk dışı şiddet 
uygulaması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/283) 

232. - Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 22 Milletvekilinin, trafik kazaları konusunun 
araştırılarak trafik güvenliği için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/284) 

233. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 29 Milletvekilinin, orman 
köylülerinin ve ormancılık kooperatiflerinin sorunları ile ormancılıktaki diğer sorunların 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285) 

234. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 Milletvekilinin, üniversite 
öğrencilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/286) 

235. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, küresel krizin ülkemize 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/287) 

236. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 21 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) 

237 . - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 21 Milletvekilinin, içme suyu sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/289) 

238. - Mersin Milletvekili Kadir Ural ve 23 Milletvekilinin, Atakent Belediye Başkanı Fevzi 
Doğan'ın bombalı saldırı sonucu ölümü olayının araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/290) 

239. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 19 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannea bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/291) 

240. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 23 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin eğitim 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/292) 
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2 4 1 . - Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 20 Milletvekilinin, kamuda alt işverenlik 
uygulaması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

242. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, taksici esnafının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/294) 

243. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, sendikal örgütlenmedeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/295) 

244. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, kara mayınları konusunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296) 

245 . - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, Bandırma açıklarında batan 
gemi olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

246. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 23 Milletvekilinin, öğretmen atamalarındaki 
haksızlık ve usulsüzlük iddialannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/298) 

247. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 24 Milletvekilinin, Maraş olaylannın 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) 



7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan' ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Eti 
Bor Genel Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/316) (1) 

2. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kent aydınlatmasına ve elektrik enerjisi 
tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

3. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, petrol kaçakçılığı kapsamında dağıtılan ikramiyeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

4. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, yurt dışı gezilerinin harcırahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

5. - İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, sınır güvenlik sistemlerine ve kapatılan sınır 
karakollarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) (1) 

6. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarının 
eczacılara olan borçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) (1) 

7. - İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

8. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki işletmelerin gıda güvenliğine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) 

9. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, meyve üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

10. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve alternatif desteklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) 

11. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Merkez Bankasının İstanbul'a 
taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

12. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki petrol 
rezervlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

13. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir hastaneye ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 

14. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, karkas et fiyatlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

15. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

16. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/408) 

17. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM eski başkanları için Koruma Müdürlüğü 
memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/411) 

18. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'de yeni bir devlet hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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19. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir köydeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

20. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, turizmle ilgili bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) 

21. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul 
yapımıyla ilgili kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

22. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) 

23. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, girişimcilerin engellendiğine yönelik bir 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/418) 

24. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'm, bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

25. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, gıda üretim yerlerinin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

26. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere 
ödenmesi gereken prime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

27. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep'e 
sağlık kampusu yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

28. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gazipaşa'da kara nokta olarak belirlenen 
kavşaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

29. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/426) 

30. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru çiçek 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

31. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan derneklere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

32. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Kepez Gülveren Mahallesinin şebeke suyunun 
kirliliği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) 

33. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

34. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Rum eserlerinin restorasyonuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

35. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özel sektörce kurulan sağlık merkezlerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

36. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle 
disiplin işlemi uygulanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

37. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hayvansal ve bitkisel üretimdeki teşvik 
primlerine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

38. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vize alımında yaşanan sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

39. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, nüfusu ikibinin altında olan 
belediyelerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 
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40. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'daki ruhsatsız işyerlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

41 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bazı belediyelerin kapatılarak 
Malatya Belediyesi sınırlan içine alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) 

42. - Adana Milletvekili Muhanem Varlı'nın, usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

43. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, il müdürlüklerine gönderilen bir yazıya ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

44. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ilköğretim okullarındaki ve bir lisedeki öğretmen 
açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

45. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, transgenik tohum çalışmalanna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

46. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Bologna sürecinde üniversitelerdeki çalışmalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

47. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) 

48. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yurt dışından satın alınan ve satılan elektriğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

49. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Anayasa değişikliği sırasında Meclis 
çevresinde görevlendirilen emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/468) 

50. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Katar Emirinin Türk heyetine hediye verip 
vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) 

51. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu İl Genel Meclisi Başkanı ile ilgili iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 

52. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'da verilen yeşil kartlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

53. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, YÖK bursu ile yurt dışına gönderilenlere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

54. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için burslu 
olarak yurt dışına gönderilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

55. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

56. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin, ek ders ücreti karşılığında çalışan 
öğretmenlerin sorunlarına ve Hakkâri'nin eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/481) 

57. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, geçici işçilerin sorunlanna ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

58. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 
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59. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk 
yapan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

60. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, halk eğitim usta öğreticilerinin özlük haklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

61. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Sanveliler İlçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

62. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir 
üsteğmene ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

63. - Antalya Milletvekili Tayftır Süner'in, Antalya'da kaçak akaryakıt kullanımına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

64. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, bazı yöneticilerin özlük haklarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

65. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

66. - Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, İl Genel Meclisi üyelerinin sosyal ve özlük 
haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

67. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'm, öğretmen atamalanndaki kontenjanlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

68. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bazı belediyelerin 
kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

69. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinin 
belediye gelirlerine etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

70. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşların değerlerine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

71. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, YÖK Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilmeyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

72. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tasfiye halindeki bir fınans kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) 

73. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait 
arsayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) 

74. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TPAO Genel Müdürünün bir enerji şirketinde 
çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) 

75. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

76. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, dövizli askerlik hizmeti 
uygulamasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

77. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sözleşmeli personel istihdamına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

78. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, şehit ve gazi yakınlarının 
istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

79. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tüketicilerin yaygın şikayetlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/524) 
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80. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

81. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Akhisar Devlet Hastanesi ek bina inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

82. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Manisa'daki sağlık personeli açığına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

83. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

84. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iplik ithalatında uygulanan vergi 
oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi 
(6/530) 

85. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırklareli Tarım İl 
Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendislerinin sınava tabi tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

86. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçm'ın, fındık ithalat iznine ilişkin Tanm ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

87. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, SHÇEK yurtlannda yaşanan bazı olaylara ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/536) 

88. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

89. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, başhekim yardımcılannm sayılanna ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) 

90. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, TMO çalışanlarının sağlık 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

91. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eşdeğer ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/541) 

92. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, teşhis ve tedavide kullanılan ilaçlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

93. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

94. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ankara'daki dilencilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/545) 

95. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TCDD arazilerindeki imar değişikliklerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

96. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, dane mısır destekleme primine ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

97. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince bastırılan 
İstanbul Bültenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

98. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Kemer karayoluna yapılacak tünellere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

99. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki İlçesinin su sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

100.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, İzmir-Ankara hızlı tren projesine ve tren 
kazalarına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

101. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki okul ve öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

102. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'ye yeni bir devlet hastanesi yapımına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 

103. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

104. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

105. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayolunun bölünmüş yol 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

106. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı belediye ve köylerin Çiftlik Belediyesine 
katılım sürecine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/561) 

107. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/562) 

108. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 

109. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, hayvansal üretimin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

110.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/568) 

1 1 1 . - Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılarının 
atama şartlarına uyup uymadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/569) 

112. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

113 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı 
kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

114. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite mezunlarından polis alımına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

115. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir 
düzenlemeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

116.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir üstgeçitteki büfelerin 
kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

117. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doktorların aldıkları ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/575) 

118. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/576) 

119.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Çivril Devlet Hastanesindeki bir ölüm olayına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

120. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, cep telefonu kullanımındaki vergilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 
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121. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, köylerdeki boş okulların değerlendirilmesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

122. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi(6/585) 

123. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

124. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile'deki okul müdürlerine ve ÖSS'deki başarı 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 

125. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

126. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'daki bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı 
olan kardeşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

127. - Van Milletvekili Özdal Üçer ' in, Karaçoban Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda bir 
öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

128. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir ilköğretim okulunda 10 Kasım töreni yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

129. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

130. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin tarımsal sulama elektrik borçlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

131 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs'a 
düzenlediği geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

132. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

133. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

134. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, okulların internet sitelerindeki bazı bilgilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

135. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyonun yayınının kesilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/602) 

136.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

137. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eylemlere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

138. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bazı belediyelerin kimi yerlere bedelsiz su kullandırdığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

139. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, okulların ödeneklerine ve su sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 

140. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, soruşturma izni verilmeyen belediye başkanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

141 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirilen Türk Telekom'un ismine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 
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142. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, malvarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/610) 

143. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin maaşlanna ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

144. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici kadrolarına yapılan atamalara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

145. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilik görevleri için sınav açılmamasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

146. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yönetici görevlerine atamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

147. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı yöneticilerin ücretlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

148. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/618) 

149. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bazı kamu kurumlarının internet sitelerindeki bazı 
şahıslarla ilgili tanıtıcı bilgilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

150. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/620) 

151. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin 
vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/621) 

152. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 

153. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir kredi değerlendirme kuruluşunun notuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 

154. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, temel gıda ürünleri fiyatlarındaki artışa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

155. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi(6/625) 

156. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, kardelen çiçeklerinin korunmasına ilişkin Tanm 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

157. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, infaz ve koruma memurlannın özlük haklanna 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

158. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mısır prim fiyatlanna ve mısır ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

159. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arazi toplulaştırmasındaki tapu sorununa ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

160. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, büyükbaş hayvan desteğine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

161. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, YÖK Başkanına tahsis edilen zırhlı araca ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

162. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'nin teşkilat yapısı ve yayınlarıyla ilgili iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/633) 
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163. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

164. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, fiyat artışları karşısında piyasa denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

165. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kırsal Kalkınma Programı 
projelerine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

166. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

167. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilerin ekonomik durumuna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

168. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve ürün destek
lemelerine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

169. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ürün desteklemelerinin açıklanmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

170. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Adana'da özel bir sağlık kuruluşunda yaşanan bir 
olaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

171 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Avrupa'dan Konya'ya direkt uçak seferleri 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/658) 

172.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir derneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/659) 

173. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'deki personel alımına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/660) 

174. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

175. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama 
kuyularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/662) 

176. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilere verilen desteklemelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

177. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kapalı sistem sulamaya ilişkin Tarım ve Köyişler; 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/664) 

178. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili biı 
iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

179. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdar 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

180.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyür 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

1 8 1 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, mevsimlik işçilerin taşınmasın; 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

182. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, özel güvenlik kurumlarının görev v< 
yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

183. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir holdingin kredi kullanımına ilişkiı 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 
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184. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

185. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, an yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tanm 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

186. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

187. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, süt inekçiliğinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

188.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fıyatlanndaki artışa ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

189.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik İlçesinde orman alanında taş ocağı 
kurulacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

190. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ermenistan'da resmi törende Türk Bayrağına 
yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

191. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/682) 

192. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir ders kitabında Ağn Dağının farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

193. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İlinin içme suyu sorunlanna ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

194. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Ermenistan'da düzenlenen törende 
Türk Bayrağına yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

195. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler konusundaki 
iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

196. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
dağıtılmayan temettülere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

197. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 1 Mayıs kutlamalanna ve DİSK'e karşı tutuma 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

198. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalanna izin 
verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/698) 

199. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'da dondan zarar gören fındık üreticilerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

200. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

201. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tanm ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

202. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

203. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

204. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 
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205. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
kâr dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 

206. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, zarar gören çiftçilerin desteklenmesine ilişkin 
Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

207. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik sıkıntılara yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712) 

208. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van F Tipi Cezaevinde bazı televizyon kanallarının 
izlenmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

209. - Van Milletvekili özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara 
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

210. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da karayolu ağından çıkarılan bazı yollara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

211. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eskişehir-Kütahya hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

212. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa-Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) 

213. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) 

214. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

215. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'yı komşu illere bağlayan karayolu 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

216. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya bağlantılı bölünmüş yol çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) 

217. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar İlçesine tren ulaşımının sağlanmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

218. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Merkezdeki bir üst geçit ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

219. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

220. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, internet kullanımındaki fiyatların yüksekliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

221. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

222. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

223. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, demir başta olmak üzere inşaat girdilerindeki 
fiyat artışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/734) 

224. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

225. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 
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226. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı-Tunçbilek-Domaniç Karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

227. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tanm Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

228. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yaşlılık aylığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/748) 

229. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü aylıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi(6/749) 

230. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Gazprom'dan alınan doğalgaza ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

231. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, rekolte düşüşlerine karşı alınacak önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

232. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

233. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatınmlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

234. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, özelleştirme kapsamında gelen yabancı 
sermayeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 

235. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir ilacın alım ihalelerine ilişkin 
Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

236. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 
Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

237. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Karadeniz Bölgesinde kanser hastalığının 
çoğalmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

238. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hazır gıdalann sağlığa etkisine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

239. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, yardım olarak dağıtılan kömürlerin bedeline 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

240. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, belediyelerin sigara yasağına yönelik 
hazırlıklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

241. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

242. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Belediyesine İller Bankasından kredi verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

243. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 
kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

244. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, "Sınırlar Arasında" Programının sonlandınlmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/780) 

245. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, "Sınırlar Arasında" programının yayından 
kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/781) 

246. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te Kültür Parkı alanındaki 
uygulamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü, soru önergesi (6/782) 
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247. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

248. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yeni bir Nato Üssü kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/784) 

249. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin elektrik ve banka borçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

250. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu Valisinin görevden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

2 5 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Dışişleri Bakanının bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

252. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çalışanlann ücretlerinin artırılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

253. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, çocuk nörologu olmayan ilimize ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

254. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz zammının etkisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 

255. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik kesintisine ve kayıp-kaçak elektrik 
kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/798) 

256. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

257. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarıyla ilgili bazı hususlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 

258. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarının kredilendirilmesine ve 
eşgüdüm sorunlarının çözümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/801) 

259. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarındaki imalat ve mühendisliğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

260. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kuraklığa yönelik önlemlere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

2 6 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, BOTAŞ eski Genel Müdürü'nün bir iddiasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

262. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir kaymakamın sözlerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

263. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bazı yerlerdeki yatınmlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/806) 

264. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

265. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'ya geçici fındık alım merkezi açılmasına 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

266. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, patates üreticiliğine ilişkin Tanm ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

267. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, gübredeki KDV oranlanna ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

268. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, iletişimin izlendiği iddialanna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/812) 
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269. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, karayollarında hız sınırlarının 
artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

270. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

2 7 1 . - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van Valisi ve Emniyet Müdürünün bazı 
olaylardaki müdahalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

272. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, uygulama imkânı kalmayan kanunların 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

273. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı bir firmanın teşvikten yararlanarak 
yatırım yapmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

274. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, faiz oranlarındaki artışın etkilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

275. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ihale ilanlarının yerel gazetelerde yayımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

276. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı televizyon programlarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/823) 

277. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ithalatta koruma önlemlerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/824) 

278. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yerel gazetelerde ilan yayımına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/825) 

279. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kutlamalarda silah kullanımına yönelik yaptırımlara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

280. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Oyak Sigortanın yabancı bir sigorta şirketine satışına 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

281. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, motorlu araçlarda farklı yağlar kullanımına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

282. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancı bankalardan ipotek karşılığı zirai kredi 
kullanılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

283. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, girdi desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 

284. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, halkın beslenme biçim ve alışkanlıklarının 
araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

285. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, açılan hipermarket ve süpermarket sayısına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

286. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin halk konserleri 
harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) 

287. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Çankaya Belediyesinin bahar şenlikleri 
harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/837) 

288. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeme-içme yerlerinin denetimlerine ilişkin Tanm 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

289. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

290. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hayvancılıkta kaba yem sıkıntısı riskine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 
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291. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kenelere karşı ilaçlı mücadeleye ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

292. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/847) 

293. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/848) 

294. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KİT'lerin ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/849) 

295. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihraç edilmek üzere ithal edilen çayın iç piyasaya 
sürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

296. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yüksekokul mezunu genç işsizlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

297. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kırmızı et tüketimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/853) 

298. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO yönetiminin ödüllendirilmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 

299. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray Olimpik Yüzme Havuzu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/855) 

300. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, infaz koruma memurlarının özlük haklarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

301. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, alternatif enerji kaynaklanna ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi.(6/859) 

302. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

303. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/861) 

304. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sabah Gazetesi ve ATV'nin bazı ödemelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/862) 

305. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, milletvekillerinin Hükümet üyeleri ile birlikte 
katıldığı yurt dışı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

306. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, elektrik zammına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

307. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 2 Temmuz Sivas olayları davasına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/865) 

308. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar OSB'deki tapu sorununa ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 

309. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Soma Termik Santralindeki filtre sorununa ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

310.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, belediyelerin elektrik borçlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

311. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından hayatını 
kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 



7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 

- 41 - 43 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

312 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
bilinçlendirmeye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) 

3 1 3 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
uluslararası çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

314. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı aşı 
geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

315 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

316 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal proje hibelerinin kullanımına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/877) 

317 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, veteriner hekimlerin mali haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

318. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sektörlerdeki iş güvenliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/879) 

319 . - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi 
uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

320. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da sivrisinekle mücadeleye ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

3 2 1 . - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da toplu taşımadaki Antkart 
uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

322. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, standart dışı mallara karşı alınan ithalat tedbirlerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/884) 

323. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/885) 

324. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik 
yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

325. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/887) 

326. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dış borçla edinilen kaynağın kullanım alanlarına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/888) 

327. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde-Kayseri demiryolundan OSB'lere bağlantı 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

328. -Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

329. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

330. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

331. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

332. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ikili ticaret anlaşması yapılan ülkelere ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/894) 

333. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, tüketiciyi mağdur eden ithal mallara karşı tedbir 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/895) 
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334. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dahilde işleme rejiminin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/896) 

335. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ihracatçıların karşılaştıkları bürokratik işlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/897) 

336. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, hakkında soruşturma açılan belediye 
başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/899) 

337. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

338. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuraklıktan etkilenen illere mazot ve gübre 
desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

339. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, enflasyondaki düşüşe ve esnafın sıkıntılarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/902) 

340. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İslam Konferansı Örgütü ile imzalanan bir 
anlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

341. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tanm sektöründeki olumsuz gelişmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

342. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, beyaz eşya fiyatlarındaki artışın evliliklere 
etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

343. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kredi kartı borçlularına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/906) 

344. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Merkez Bankasının kara listesine giren esnafa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) 

345. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, emeklilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/908) 

346. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak kol saatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/909) 

347. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, polis nöbet kulübelerinin güvenlik sorununa 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

348. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Mersin'e havaalanı yapımına ve Adana 
Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

349. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sağlık kurumlarındaki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

350. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alınan personele ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/914) 

351. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/915) 

352. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aydınspor hakkında verilen cezanın zamanlamasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/916) 

353. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/918) 

354. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yerli kömür rezervlerinin 
kullanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

355. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Türk bayrağının indirildiği bazı olaylara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/920) 
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356. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bazı yol yapımı projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/921) 

357. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulama suyunda kullandıkları 
elektrik borçlarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

358. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'ün radyo ve televizyon yayın izni 
verdiği bir kuruluşa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/923) 

359. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ 
arasındaki kaçak yapı sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

360. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak etlere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) 

3 6 1 . - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, keneye karşı bazı önlemlere 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 

362. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, havaya ateş açan bazı koruculara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) 

363. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, şehit aileleri yardımlaşma derneklerine yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/929) 

364. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve KOBİ'lerin kredi kullanımında sicil affına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

365. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 

366. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir köye jandarma karakolu açılıp 
açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 

367. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bir cenaze merasimine katılanların 
kılık kıyafetine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 

368. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Güngören'deki terör olayına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 

369. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TRT'nin Güngören'deki terör olayıyla ilgili 
yayınına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 

370. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'in eğitimdeki basan düzeyine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 

371. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ hakkında düzenlenen YDK raporlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/942) 

372. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/944) 

373. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, iade edilen ve cevaplandınlmayan som önergelerine 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü som önergesi (6/972) 

374. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/945) 

375. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, esnafın ekonomik dummunun iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/946) 

376. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Erbaa'daki bir kavşağın karayolu projesine 
alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/947) 

377. - Tokat Milletvekili Reşat Doğm'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/948) 
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378. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Turhal bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

379. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Alaca karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

380. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat çevre yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/951) 

3 8 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kelkit Çayı taşkın koruma çalışmalarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 

382. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, YAŞ toplantısında ihraç kararı alınmamasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) 

383. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, fıstık ürünündeki alım politikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

384. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te böbrek nakli merkezi kurulmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

385. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin arsa değerlendirmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) 

386. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil İlçesinde yapılacak TOKİ projesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) 

387. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin imar değişikliklerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

388. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin imar değişikliklerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

389. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir arazideki imar değişikliğiyle ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

390. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Kastamonu'daki yol yapım 
çalışmalarının uzamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/964) 

3 9 1 . - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir yol yapım çalışmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

392. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili dava 
çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

393. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanenin 
denetimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

394. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 

395. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Almanya'daki bir derneğin dava dolayısıyla 
takibine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

396. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir derneğin reklamlarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/970) 

397. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bir operasyonda bir köye ateş açıldığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

398. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Silopi'deki öğretmenlere banka promosyonu 
ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

399. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'daki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 
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400. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'da öğretmen ve idarecilerin görev 
yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

4 0 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin incelenmesine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

402. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

403. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık alım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

404. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımındaki bazı sorunlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

405. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alım merkezlerine ve kayıt dışı 
üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

406. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir siyasi parti ilçe kongresinin TRT'de 
yayınlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/981) 

407. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, rüzgar enerjisinden elektrik üretim izni verilen 
şirketlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

408. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Devlet Hastanesine MR cihazı alımına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/984) 

409. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki domates üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanında sözlü soru önergesi (6/985) 

410. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki yatak işgal oranlanna ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

411. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

412. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeni ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

413. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki sağlık personeli açığına 
ilişkin Sağlık Bakanında sözlü soru önergesi (6/989) 

414. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun güneş enerjisinden elektrik üretim çalışmalarına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

415. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DSİ'nin verdiği HES yapım izinlerine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

416. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) 

417. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özel kalem müdürlüklerine yapılan atamalarla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) 

4 1 8 . - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara 
yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

419. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 

420. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin soruşturulmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/998) 

4 2 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya 
seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) 
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422. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının 
ihalesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

423. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emeklilere ikramiye verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

424. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TKİ'nin yardım kömürü satışına ve kömür 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 

425. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir kasaba yolunun bakımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 

426. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin 
kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) 

427. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY çağrı merkezindeki işten 
çıkarmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 

428. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, TRT Antalya radyosunun kapatılacağı iddiasına 
ve TRT'nin arazilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1007) 

429. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir şirketin bazı iş ve işlemlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) 

430. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) 

431. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, gözaltına alınan bir kişinin ölümüne ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1010) 

432. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihracattan sağlanan dövize ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1011) 

433. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TAEK'e personel alındığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) 

434. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir 
raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) 

435. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

436. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin sulama birliklerine devrettiği 
su kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 

437. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, çek alacaklılarının mağduriyetine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1019) 

438. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İETT'nin VIP otobüsü kiralamasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) 

439. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TRT'de Türk Dünyasına yönelik dil programları 
yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1022) 

440. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, işyerlerinde Türkçe ad kullanılması kararı alan 
belediyelerin teşvikine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 

4 4 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, aile kurumunun korunması ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/1025) 

442. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim 
veren okulların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) 

443. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çocuklara yönelik yayınların denetimine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 
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444. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, anaokullannda Türkçe ile ilgili çalışmalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 

445. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, belediyelerin kurduğu şirketlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) 

446. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Bakanlık logosuyla birlikte kullanılan bir slogana 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 

447. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) 

448. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) 

449. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

450. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ek ödemeler sonrasında kamu çalışanları 
arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 

451. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki okulların spor salonu ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 

452. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

453. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin 
alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) 

454. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Topkapı Sarayındaki personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

455. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ulaşımda akaryakıt desteği sağlanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

456. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kuraklık tespit çalışmalarına ve ödemelere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) 

457. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin denetimine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 

458. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, çiftçilerin kuraklık zararlarının 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

459. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, vergi cenneti ülkeler listesinin ilanına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 

460. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK Başkanına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1046) 

4 6 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'deki çağn merkezlerinde çalışanlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

462. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planı değişikliklerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 

463. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TV dizilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet 
Aydın) sözlü soru önergesi (6/1049) 

464. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, asansörlerin denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
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465. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

466. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yağlı tohum ithalatına ve yağlı tohumların 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

467. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KÖYDEŞ Projeleri için aktarılan ödeneğe ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

468. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, biyogüvenlik ve biyoçeşitlilik çalışmalarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 

469. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kayıt dışı gıda üretiminin denetimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) 

470. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni bal üretiminin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) 

471. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türk Gıda Kodeksi hazırlanıp hazırlanmadığına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

472. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, nişasta bazlı tatlandırıcı üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) 

473. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 

474. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Büyük Tarabya Otelinin özelleştirilme ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

475. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman'daki elma üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 

476. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

477. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1063) 

478. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince işten 
çıkarılan şoförlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) 

479. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 

480. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuruyemiş ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

4 8 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, rehabilitasyon merkezleri ve yetiştirme 
yurtlarının hizmet kalitesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi 
(6/1067) 

482. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde kapalı yüzme havuzu inşaatına ilişkin Devlet 
Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1068) 

483. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Marmaris'teki maden arama ruhsatlı arazilere ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

484. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

485. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kefaletinden dolayı icra takibine uğrayan, kooperatif 
üyesi çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 
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486. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik ekonomik ve sosyal 
projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) 

487. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

488. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Marmaris'teki maden arama ruhsatlı arazilere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) 

489. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf 
geçme prosedürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) 

490. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 

491. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Bolu Valisinin Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarındaki konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 

492. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, soruşturma açılan bir dernekle ilgili televizyon 
yayınına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1078) 

493. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı et ürünlerinin ve ithal gıdaların denetimine 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

494. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bölücü terör örgütünün dış destekçilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

495. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Türk Ceza Kanununda bireylere yönelik suçlarda 
değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

496. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TÜİK'in bazı verileri üzerindeki tartışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

497. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancılara satılan ve ipotek edilen tarım arazilerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

498. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sözleşmeli ve geçici personelin tayinlerdeki 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1084) 

499. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yeni desteklemelerin planlamasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

500. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, petrol fiyatlarındaki düşüşlerin akaryakıt satış 
fiyatına yansıtılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1086) 

501. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Karkamış Sınır Kapısına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1087) 

502. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, havadan müdahale yapılmayan bir orman 
yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

503. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alışveriş merkezlerine yönelik düzenleme 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 

504. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Batman'daki su sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1090) 

505. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1091) 
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506. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kadın istihdamına yönelik projelere ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/1092) 

507. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kilim dokumacılığının 
canlandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

508. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te tarımın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

509. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

510. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Projesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

511. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

512 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, madencilik sektörünün desteklenmesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

5 1 3 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

514.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa-Reşadiye yolunun bölünmüş yol yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

515 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara-Samsun arasındaki yol çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

516. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa-Amasya arasındaki yol çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1103) 

517. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, liselerde bazı derslerin verilmesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

518 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Gümrük Kapısındaki araç kuyruğuna 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1105) 

519. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki OSB'lerin çevre denetimine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

520. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki OSB'lerde çevre birimi kurulmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

5 2 1 . - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, suçluluğun önlenmesine yönelik sosyal 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 

522. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların ödeneğine ve katkı payı taleplerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

523. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, imalat sanayine yönelik tedbirlere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

524. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1111) 

525. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sanayinin desteklenmesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) 

526. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) 
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527. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, şoför ve nakliyecilerden istenen belgelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) 

528. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hazır kıyma satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

529. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardıma konu kömürlerin torba alımına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1117) 

530. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından 
(Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/1118) 

531. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan 
sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

532. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1120) 

533. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planında cem evlerine yer verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

534. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, otomotiv sektöründeki daralmaya ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

535. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründe istihdamın artırılmasına ilişkin 
Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

536. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, üreticilerin kredi sorununa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 

537. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bazı hususlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

538. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, inşaat sektörünün canlandırılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

539. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın, ÇATAK kapsamına alınmasına 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

540. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bazı KİT personelinin ücretini 
düşüren bir Tebliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

5 4 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki yönetici atamalanna ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

542. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emeklilerin maaşlarında intibak düzenlemesi 
yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) 

543. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, esnafa sicil affı çıkarılmasına ve inşaat 
sektörünün canlandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 

544. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, hidroelektrik enerji potansiyelinin 
değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

545. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Bulgaristan'daki tartışmalı bir intihar olayına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 

546. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, hipermarketlere yönelik tasarı taslağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) 

547. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ'ın limit içi teminat mektubu 
istemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1135) 
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548. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'deki bazı personel hareketlerine ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1136) 

549. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, branş öğretmenliklerine yapılan bazı atamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

550. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz satışında taksit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 

5 5 1 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TOKİ'nin "Yoksula Konut" Projesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) 

552. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı 
harcamalarına ve BOTAŞ'a borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

553. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Bakırköy ve Bahçelievler'deki asayiş 
olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 

554. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

555. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 
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1. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. X - Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 218) 
(Dağıtma tarihi: 28.4.2008) (*) 

3. - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 266) 
(Dağıtma tarihi: 8.7.2008) 

4. X - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 
Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Avrupa Birliği 
Uyum ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi: 11.7.2008) 

5. - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara 
Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/543) 
(S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 26.6.2008) 

6. - Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Antalya 
Milletvekili Sadık Badak ve 5 Milletvekilinin; Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin; Türk Ceza 
Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/283, 
2/270, 2/277) (S. Sayısı: 272) (Dağıtma tarihi: 16.7.2008) 

7. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Dernekler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin; 
23.11.2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 27. Maddesinde Kızılay ile İlgili 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/290, 2/286) 
(S. Sayısı: 283) (Dağıtma tarihi: 31.7.2008) 

8. X - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarıları ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/618, 1/653) (S. Sayısı: 
307) (Dağıtma tarihi: 20.11.2008) 

9. - Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 

10. X - İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

11. X - Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 
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12. - Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) 
(S. Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi: 5.6.2008) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

17. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetler Arası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

18. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konulannda İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

22. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 
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23. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş 
Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

25. X - Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 3.1.2008) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri 
Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 136) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

27. X - Çok Uluslu Coğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) 
(S. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

28. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/399) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/373) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel 
ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı: 292) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

35. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından 
Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 
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36. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) 
(S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ve dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 
11.10.2007) 

41. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

42. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KanunTasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 

Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 

Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 

(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 
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48. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 

(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 

Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

50. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 

Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

51. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 

Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

52. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 

(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 

53. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

54. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının 

Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

55. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları ( L P G ) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan ( L P G ) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) 
(Dağıtma tarihi: 27.12.2007) 

56. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 
Ödeneklerinin Arttınlmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (S. Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 
10.1.2008) 

57. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasansı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 
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58. - Özel Öğretim Kurumlan Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

59. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 
11.2.2008) 

60. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

61. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

62. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

63. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) 

64. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

65. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

66. X - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/240) 
(S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

67. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık 
ve Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/411) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

68. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/416) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2008) 

69. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti 
Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Tanm, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (S. Sayısı: 245) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

70. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
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Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2008) 

71. X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasansı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

72. - İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

73. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

74. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

75. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

76. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

28.4.2008, 19.6.2008) 

77. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 

(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

78. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
- 59 - 43 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
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133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

79. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 

ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/109) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

80. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

28.4.2008, 19.6.2008) 

81. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/111) (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

82. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/112) (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) 

(Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

83. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/113) (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) 

(Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

84. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/114) (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

85. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazlan (3/115) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci 

Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 
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86. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 19.6.2008) 

87. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 20.6.2008) 

88. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 20.6.2008) 

89. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 20.6.2008) 

90. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/121) (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

91 . - Mersin Milletvekili Ali Er ' in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine 

Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/122) (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 20.6.2008) 

92. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 

Rapora İtirazı (3/123) (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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93. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 

Rapora İtirazı (3/124) (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

94. - Şanlıurfa Milletvekili Abdunahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

95. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/126) (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

96. - İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

97. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/128) (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

98. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/129) (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

99. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

100. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama 
Dokunulmazlıklannın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

- 62 - 43 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
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Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/131) (S. Sayısı: 168 
ve 168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

101. - İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (S. Sayısı: 169 
ve 169'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

102. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

103. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

104. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

105. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/136) (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

106. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

107. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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108. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

109. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/140) (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

110.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/141) (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

111 . - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/142) (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

112.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

113.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

114.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

115.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
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Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

116.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 

29.5.2008, 23.6.2008) 

117.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 

(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

118.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) 

(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

119. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 

ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/150) (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

120. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

1 2 1 . - İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/477) 

(S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

122. - Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

(2/274, 2/272) (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

123. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı 

Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik 

Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

- 65 - 43 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
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Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 

27.6.2008) 

124. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 

Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara 

Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 

(3/151) (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

125.- Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklannın 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporlan ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazlan (3/152) (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci 

Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

126. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/153) (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

127. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 

(3/155) (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

128. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/156) (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 
129. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/157) (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

130. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

131. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara 
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Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/159) (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

132.- Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/160) (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

133. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/161) (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

134. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

135. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/163) (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

136. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 

(3/164) (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

137.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/165) (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

138. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 

Göre Rapora İtirazı (3/166) (S. Sayısı: 202 ve 202'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

139.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 

Rapora İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
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140. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 

Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

141. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 

Rapora İtirazı (3/188) (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

142. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 

İtirazı (3/189) (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
143. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/209) (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

144. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/215) (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

145. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

146. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/219) (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

147. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 211 ve 211 'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
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148. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/221) (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

149. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

150. - Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Haklan Komisyonu Kanunu 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

151 . - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı: 279) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

152. X - Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 280) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

153. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Katliam" 
Olarak Tanınması, 26 Şubat'ın "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/148) 
(S. Sayısı: 285) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

154.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

155. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına 
Dair Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

156. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporlan (1/386) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

157. X - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporlan (1/552) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

158. - Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı: 294) (Dağıtma 
tarihi: 1.10.2008) 
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159.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 301) 
(Dağıtma tarihi: 5.11.2008) 

160. X - Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin 
Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/522) 
(S. Sayısı: 309) (Dağıtma tarihi: 24.11.2008) 

161. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/578) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 2.12.2008) 

162. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo Komünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (S. Sayısı: 306) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

163. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiye'de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/632) (S. Sayısı: 311) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

164. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Milli Savunma Komisyonu 
Raporu (1/463) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 18.12.2008) 

165. X - Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız 
Kalkınma Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/354) (S. Sayısı: 317) (Dağıtma tarihi: 6.1.2009) 

166.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/645) (S. Sayısı: 318) 
(Dağıtma tarihi: 6.1.2009) 

167. - Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 9.1.2009) 

168. - Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin 
Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 
2 Milletvekilinin; Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 6 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Serdaroğlu ve 2 Milletvekilinin; Giresun Milletvekili Ali Temür'ün; Benzer Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/664, 2/59, 2/261, 2/357, 2/370) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 9.1.2009) 
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