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zenlenmesi ve toptancı halleri hakkında kanun tasarısı taslağına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan'in 
cevabı(7/6287) 382:384 

17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki hava ve gürültü 
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26.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, akaryakıt piyasasına ve vergi

lendirmeye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'm cevabı (7/6354) 421:422 
27.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir inşaat şirketine verilen kam-

panyalı satış izin belgesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Meh
met Zafer Çağlayan'ın cevabı (7/6369) 423:427 

28.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyonkarahi-
sar'daki SHÇEK yurtlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubuk-
çu'nun cevabı (7/6376) 428:433 

29.- İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın, SGK il müdür
lüklerine yapılan atamalarla ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/6389) 434:436 

30.- Amasya Milletvekili Hüseyin ÜnsaPın, Olimpiyat Oyunları Hazır
lık ve Düzenleme Kurulunun gelir ve giderlerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/6402) 436:441 

31.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'm, atık bitkisel yağların 
toplanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun 
cevabı (7/6403) 442:444 

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Almanya'da 
Türk çocuklarının Alman ailelere verilmesine, 

- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, engellilere yönelik bazı çalışmalara, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/6430) 

(7/6431) 445:451 
33.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ithal buzağı ma

ması ve süt tozu miktarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kür-
şad Tüzmen'in cevabı (7/6480) 452:454 

34.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Bergama'daki altın maden
ciliği faaliyetlerinde yargı kararlarına uyulmamasına ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/6494) 455:457 

35.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, hipermarketlere yönelik 
yasa çalışmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer 
Çağlayan'ın cevabı (7/6533) 458:462 

36.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Diyanet İşleri Başkanlığının 
bazı lojmanlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğ-
lu'nun cevabı (7/6566) 462:465 

37.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Diyanet İşleri Başkanlığının 
aile büroları açmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcı-
oğlu'nun cevabı (7/6567) 466:470 

38.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, bir kimyasalın TBMM mut
faklarında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/6632) 471:472 
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L- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan sorunlara ve 

kentin iyi yönetilmediğine ilişkin gündem dışı konuşmasına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 
cevap verdi. 

Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Batman'da yaşanan sorunlara, 
Malatya Milletvekili Mehmet Şahin, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Gazze'de yaşanan savaşa, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
İran İslami Danışma Meclisi Dış Siyaset ve Ulusal Güvenlik Komisyonu, Finlandiya Parla

mentosu Dışişleri Komisyonu, Arjantin Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Slovenya Ulusal 
Meclisi Dışişleri Komisyonu ve Küba Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı 
ve beraberlerindeki parlamento heyetlerinin, TBMM'nin konuğu olarak resmi temaslarda bulunmak 
üzere ülkemizi ziyaretlerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Niğde Milletvekili Mümin İnan'm (6/1070) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 milletvekilinin, Adli Tıp Kurumu'na yönelik iddia
ların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/318) Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı 
ve ön görüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'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), 

3'üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti 
Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının 
(1/543) (S. Sayısı: 263), 

4'üncü sırasında bulunan, Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili 
Mevlüt Çavuşoğlu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Antalya Mil
letvekili Sadık Badak ve 5 Milletvekilinin; Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin; Türk Ceza Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (2/283, 2/270, 2/277) 
(S.Sayısı: 272), 

6'ncı sırasında bulunan, Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun 
(1/569) (S. Sayısı: 239), 

7'nci sırasında bulunan, İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü 
Çöllü ve 38 Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu'nun (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257), 

Görüşmeleri, 
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5'inci sırasında bulunan, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarıları ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun (1/618, 
1/653) (S. Sayısı: 307) tümü üzerinde bir süre görüşüldü, verilen aradan sonra, 

Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 
2'nci sırasında bulunan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik 

Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Avrupa Bir
liği Uyum ile Dışişleri Komisyonları Raporlarının (1/597) (S. Sayısı: 268) görüşmeleri tamamlanarak, 
yapılan açık oylamadan sonra, 

8'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yar
dımcı ve 5 Milletvekilinin; Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu'nun (2/365, 1/454) (S.Sayısı: 322) gö
rüşmeleri tamamlanarak, 

Kabul edildi. 
10 Şubat 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.53'te son verildi. 

Şükran Güldal MUMCU 
Başkan Vekili 

Harun TÜFEKÇİ Fatma SALMAN KOTAN 
Konya Ağrı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

No.: 59 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

6 Şubat 2009 Cuma 
Teklifler 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un; Özür Anıtı 
Yapımına İlişkin Kanun Teklifi (2/394) (Adalet; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2009) 

2.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan'ın; Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İska
nına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/395) (Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2009) 

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; 3285 Sayılı "Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Ka
nunumun 41. Maddesine 1 (Bir) Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/396) (Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2009) 

Raporlar 
1.- Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına 

İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 6.2.2009) (GÜNDEME) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım Ba
kanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/359) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi: 6.2.2009) (GÜNDEME) 
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Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, BOTAŞ'ın devredildiği iddia edilen bir arazisine iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6194) 
2.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, BOTAŞ'ın sanayicilerden teminat mektubu iste

mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6195) 
3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, rüşvet dağıttığı iddia edilen bir şirketin incelenmesine 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6197) 
4.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, ekonomik krizle ilgili bir açıklamasına ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/6199) 
5.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, yabancı sermaye çekilmesine yönelik tahvil hazırlı

ğına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6200) 
6.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya Ovalan Projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 

önergesi (7/6203) 
7.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya Büyükşehir Belediyesinin mali yönetimine 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6206) 
8.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, petrol fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatla

rına yansıtılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6211) 
9.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, enerji borçlarının yapılandırılmasına ve vadeli kömür sa

tışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6212) 
10.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, bir taciz olayında polisin takındığı iddia edilen 

tutuma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6213) 
11.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, polis kıyafetiyle suç işlenmesine ilişkin İçişleri Ba

kanından yazılı soru önergesi (7/6214) 
12.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'deki hava kirliliğine ilişkin İçişleri Ba

kanından yazılı soru önergesi (7/6215) 
13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 

soru önergesi (7/6218) 
14.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yatırımlara bedelsiz tahsis edilen arsa ve arazilere iliş

kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6220) 
15.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bir Devlet hastanesinin ihtiyaçlarına ilişkin Sağ

lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6227) 
16.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, sevk zinciri uygulamasındaki sorunlara ve bir 

ölüm vakasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6228) 
17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Hazineye ve bağışçılara devredilen taşınmazlara iliş

kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6229) 
18.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Devlet Demiryollarının taşınmazlarına ilişkin Ulaş

tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6235) 
19.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, demiryollarının işletilmesine ilişkin Ulaştırma Ba

kanından yazılı soru önergesi (7/6236) 
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No.: 60 
9 Şubat 2009 Pazartesi 

Tezkereler 
1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun 

Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, 
Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve 
Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenle
melerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasanın 92 nci Maddesi 
Uyarınca Hükümete Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/682) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5.2.2009) 

2.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi (3/683) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2009) 

3.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/684) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2009) 

4.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/685) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2009) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar tadilatlarına ve meslek odalarının tutumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009) 

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa Devlet Hastanesindeki uzman doktor eksikliğine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 2008'de İşsizlik Sigortası Fonundan yapılan ödeme
lere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19/01/2009) 

4.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, reel sektörün kredi ihtiyacına ve banka borçla
rına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/1184) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

5.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sektörlerin canlandırılmasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

6.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Batı Trakya'da Türk anaokulları açılmasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

7.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Batı Trakya'da Türk anaokulları açılmasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki çiftçi eğitimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1188) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki sebze ve meyve üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 
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10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta orman köylülerine kullandırılan kredilere iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki soğuk hava depolarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, görev şehitlerinin yakınlarına kamu görevi verilmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, terör ve görev şehidi ayırımına ilişkin Milli Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

14.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, araç muayenesinde yaşanan bir soruna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

15.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki hizmet binasının taşınmasına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009) 

16.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Avrupa Toplulukları Adalet Divanındaki bir da
vaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009) 

17.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, nükleer enerji santrali ihalesine bir Rus firması
nın teklif vermesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 20/01/2009) 

18.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, tarımsal planlamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009) 

19.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yerel yönetimlerin harcamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1199) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009) 

20.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin Ba
yındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009) 

21.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, E-80 karayolunun bir bölümünün genişle
tilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1201) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 /01 /2009) 

22.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı taslağına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

23.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hak etmeyen kişilere yeşil kart verenlerin soruşturulma
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

24.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

25.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, EBK'ya yönelik hacıların kurban ke
simi işiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1206) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğrenci affından askerlik sorunları nedeniyle yararlanama
yanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1207) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamudaki jeoloji mühendisi istihdamına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1208) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 
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29.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir parktaki ağaç kesimine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

30.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesinin faaliyet raporuna ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

31.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki bir bina inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1211) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009) 

32.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Milli Prodüktivite Merkezinin çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

33.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, memurlardan alınan tedavi katılım payına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

34.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, doğum vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1214) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

35.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sosyal hizmet uzmanı istihdamına ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağn-Eleşkirt'teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Doğubeyazıt'taki içme suyu şebekelerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Diyadin'deki sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Taşlıçay'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

40.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Batı Trakya Türklerinin Lozan Anlaşmasındaki 
haklarını kullanabilmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30/01/2009) 

41.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te PTT dağıtıcısı yetersizliğine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009) 

42.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te engelli raporlarının çabuklaştırıl
masına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009) 

43.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, Milli Eğitim Bakanlığının Filistin'le dayanışmaya yö

nelik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6583) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15/01/2009) 

2.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'daki maden ve taş ocaklarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/6584) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009) 

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/6585) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 
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4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özel kalem müdürlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/6586) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

5.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, TOKİ konutlarının geçici yönetimine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/6587) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

6.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, PKK'nın banka hesaplarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/6588) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

7.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, TMO'nun piyasa işlemlerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/6589) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

8.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, bir soruşturmanın belgelerinin basında yer al
masına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6590) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

9.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, TOKİ taksitlerini ödeyemeyenlerin durumuna iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6591) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

10.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, TRT 2'de canlı yayınlanan bir programa ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6592) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

11.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, işverenlerin istihdam maliyetlerine ve krize karşı 
desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6593) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009) 

12.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir lisenin müdür yardımcısı hakkındaki zimmet iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6594) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009) 

13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bitlis'teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6595) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

14.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Çankırı Kentsel Yenileme Projesine ilişkin Bayın
dırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6596) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

15.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6597) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009) 

16.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, özürlü maaşı başvurularının sonuçlandırılmasına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6598) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009) 

17.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, SGK'nın İzmir'deki eczane ve medikal firmalara 
yaptığı ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6599) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16/01/2009) 

18.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta bankalarca müsadere edilen menkul ve gay-
rimenkullere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi 
(7/6600) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın, köylerindeki nüfus azalmasına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6601) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20/01/2009) 

20.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, hakimlik ve kariyer meslek sınavlarına giriş yaş sı
nırının 35'e çıkarılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi 
(7/6602) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

21.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Beden Eğitimi Fakültesi mezunlarının değerlen
dirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6603) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19/01/2009) 
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22.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, TRT'nin takvim ve ajandalarına ilişkin Devlet Baka
nından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6604) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009) 

23.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, TRT Çocuk'taki bir programda örtülü reklam 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6605) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19/01/2009) 

24.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, yönetim kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6606) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

25.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TKİ Yatağan işletmesinde meydana gelen heyelan 
olayının araştırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6607) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

26.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Soma ve Dodurga'daki kömür sahalarıyla ilgili 
bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6608) (Başkan
lığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

27.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TKİ Milas İşletmesine ait bir kömür ocağıyla il
gili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6609) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19/01/2009) 

28.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, cesetlerin bulunduğu iddia edilen bir yere ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6610) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008) 

29.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta elektrik, su ve kanalizasyon sistemleri olma
yan yerleşim yerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6611) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 20/01/2009) 

30.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa Yaprak Tütün İşletmesine ilişkin Maliye Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6612) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

31.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir tebliğ kapsamında vergi matrahlarından düşülen tu
tarlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6613) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

32.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bir köyün elektriğinin kesilmesine ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6614) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

33.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Köyceğiz'de 2/B kapsamındaki bazı arazilerden iste
nen ecrimisile ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6615) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19/01/2009) 

34.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gaziantep'teki elektrik abonelerine ve elektriğe yapılan 
zamlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6616) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

35.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, THY Tokat seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6617) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009) 

36.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, sözleşmeli öğretmenlerin özür atamalarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6618) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

37.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6619) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

38.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6620) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 
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39.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, okullarda Gazze'ye yönelik saygı duruşu ve yar
dım kampanyasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6621) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19/01/2009) 

40.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, bir kimyasalın yağlarda kullanılmasına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6622) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

41.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki organik tarıma ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6623) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

42.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Silifke'de 2004 yılındaki selden zarar gören çift
çilerin zararlarının ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6624) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

43.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, süt sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6625) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009) 

44.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Yunanistan'da tutuklu bulunan iki Türk vatandaşına iliş
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6626) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009) 

45.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İsrail'e savunma ihalesi verildiği haberlerine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6627) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

46.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bitlis'teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/6628) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

47.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde deği
şiklik yapılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6629) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

48.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, muayene ücretlerinin eczanelerce tahsiline iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6630) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009) 

49.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesinin faaliyetlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6631) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009) 

50.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, bir kimyasalın TBMM mutfaklarında kullanılıp kul
lanılmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6632) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

51.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, İstanbul-Davutpaşa'daki patlamanın mağ
durlarına yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6633) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/01/2009) 

52.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, amme alacaklarına uygulanan zam ve faiz oranlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6634) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, iptal edilen yeşil kartlara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/6635) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TKİ'nin Kütahya'daki personel alımına yönelik iddia
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6636) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

55.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, BDDK'nın bazı görevlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/6637) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

56.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, bir rapordaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/6638) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 
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57.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, TRT'de yayınlanan bir belgesele ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/6639) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

58.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, kredi kartı kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/6640) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

59.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Biga'daki bor madeni taşıma ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6641) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

60.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da karantina uygulamasından etki
lenen yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6642) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22/01/2009) 

61.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, bir siyasi parti il başkanının TOKÎ'nin avukatlığını 
yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6643) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

62.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, TOKÎ'nin dar gelirliler için konut yapacağı illere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6644) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

63.- Konya Milletvekili Atilla Kart'm, Anayasa Mahkemesinin madencilik sektörünü etkileyen 
iptal kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6645) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

64.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, TRT 2'de yayınlanan bir programa ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/6646) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

65.- Bursa Milletvekili îsmet Büyükataman'ın, stajyer avukatların kurslara katılmasına imkan ve
rilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6647) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

66.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Aliağa Belediye Başkanı hakkındaki dosyalara ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6648) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

67.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, infaz koruma memurlarının özlük hakla
rına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6649) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

68.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, sendikalı işçiliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6650) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

69.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, emzirme ve cenaze yardımına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6651) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

70.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, doğalgaz politikasıyla ilgili bazı hususlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6652) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

71.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Mersin-Akkuyu'ya kurulacak nükleer santrale ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6653) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

72.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, tasarruflu ampul dağıtımına ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6654) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

73.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, bir vatandaşlık başvurusuna ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6655) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

74.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da su ve kanalizasyon hizmeti alamayan hane
lere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6656) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

75.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Keşan Kaymakamıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6657) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 
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76.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Aliağa Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6658) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

77.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Validebağ Korusunun Üsküdar Belediyesince kulla
nımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6659) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

78.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana Büyükşehir Belediyesinin kurduğu şirketlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6660) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

79.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurduğu şirketlere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6661) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

80.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, kamu idarelerinin Adana'daki sivil toplum kuruluşla
rına yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6662) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 22/01/2009) 

81.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Seyhan Belediyesinin kurduğu şirketlere ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6663) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

82.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, terör tazminatı ödemelerine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6664) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

83.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, müzelerden çalınan eserlere ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6665) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

84.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Üsküdar Belediyesinin Validebağ Korusundaki uy
gulamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6666) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 21/01/2009) 

85.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Madımak Otelinin müze haline getirilmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6667) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

86.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van TED AŞ İl Müdürlüğündeki teknik eleman yetersiz
liğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6668) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

87.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van'ın elektrik şebekesinin yenilenip yenilenmeye
ceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6669) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

88.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygula
malarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6670) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21/01/2009) 

89.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğretmen alımıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6671) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

90.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, zam ve tazminatlarla ilgili bir Bakanlar Kurulu ka
rarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6672) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

91.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir Fen Lisesine yapılan öğretmen atamasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6673) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

92.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, yeni Fen Lisesi açılması izinlerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6674) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

93.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, Osmaniye'deki bazı eğitim ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6675) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

94.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, okul öncesi öğretmeni olarak alanı değiştirilen 
öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6676) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22/01/2009) 
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95.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, zorunlu görev yeri değişikliklerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6677) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

96.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, ek ödemeden faydalanamayan personele ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6678) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

97.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, İstiklal Marşının sözsüz müzik eşliğinde okunma
sına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6679) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

98.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, e-okul kapsamında bazı bilgilerin SGK'ya iletil
mesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6680) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

99.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, banka promosyonlarına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6681) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

100.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, soya yağı desteklemesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6682) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

101.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Sağlık Bakanlığından devralınan çevre sağ
lığı teknisyenlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6683) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21/01/2009) 

102.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, pamuk tarımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6684) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

103.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Niğde'deki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6685) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

104.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Adana'ya yeni havaalanı yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6686) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

105.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, televizyon ve radyo vericilerinin oluşturduğu 
görüntü kirliliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6687) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 22/01/2009) 

106.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Niğde'deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/6688) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

107.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Cansuyu Kredisine ve krize yönelik politikalara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6689) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

108.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Validebağ Korusunun tahrip edildiği iddalarına iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6690) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

109.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Diyanet İşleri Başkanlığının tasavvuf korosu oluştur
duğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/6691) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

110.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay'ın, TÜİK'in değişik bazlı GSYİH serilerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6692) (Başkan
lığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

111.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6693) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009) 

112.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yapılan bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6694) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 
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113.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, aylık ve ücret ödemelerinde yapılan kesintilere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6695) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009) 

114.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Türk Telekom'un yönetimine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/6696) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

115.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin Gaziantep'te yaptığı Beylerbeyi Ko
nutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6697) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

116.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, TOKİ'nin son iki yılda yaptığı konutlara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/6698) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

117.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kadına karşı şiddete yönelik tedbirlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6699) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

118.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, yerel dil ve lehçelerin kullanımına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/6700) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

119.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Uludağ'da kaybolan bir kişinin hayatını kaybetme
sine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6701) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

120.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, TRT'nin yayın personeli alımına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/6702) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

121.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Uludağ'da meydana gelen kaybolma vakalarına ve bir 
ölüm olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6703) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

122.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Antalya'da yeni açılan bir bulvarın durumuna 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6704) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

123.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir gazetede çıkan oy kullanımıyla ilgili bir ha
bere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6705) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

124.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, bazı vizesiz ve harçsız geçiş uygulamala
rına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6706) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

125.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, bir makam odasındaki Atatürk resminin kaldırıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6707) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

126.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, inceleme ve soruşturma yapılan belediyelere iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6708) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

127.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir barajda elektrik üretimine geçilmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6709) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

128.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, telefon dinlemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/6710) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

129.- Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, Öcalan'ın terör örgütüne bilgi gönderdiği iddiasına iliş
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6711) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

130.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'm, avukatlar için hakimliğe geçiş sınavı açılma
sına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6712) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

131.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bazı toplumsal olayların yeniden soruşturulmasına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6713) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

132.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6714) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 
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133.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6715) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

134.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, İran ile imzalanan işbirliği antlaşmasına ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6716) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

135.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İSKİ'nin bir içme suyu inşaatı ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6717) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

136.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İstanbul'daki bir arazinin imar değişikliğine ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6718) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

137.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Şanlıurfa Valisine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6719) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

138.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir taşınmaz sa
tışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6720) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

139.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, reel sektöre yönelik tedbirlere ilişkin Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6721) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

140.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, Bursa Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinin ko
nuşma terapi öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6722) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

141.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, Özel Kalem Müdürlerine ve istisnai memu
riyetten öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6723) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

142.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, Yayımlar Dairesinin bir projesindeki hatalı 
bilgi girişlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6724) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 23/01/2009) 

143.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'un, devredilen sağlık meslek liselerinin yöneticilerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6725) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

144.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğretmen görevlendirmeyle ilgili genelgelere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6726) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

145.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, başarılı öğretmenlerin aylıkla ödüllendirilme
sine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6727) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

146.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'm, bir grup üniversite öğrencisine uygulanan yaptırıma 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6728) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

147.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Halk Eğitim Merkezlerindeki bazı kursla
rın kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6729) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26/01/2009) 

148.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bilecik'te yönetici atama başvurularının ertelen
mesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6730) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

149.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, sosyal tesislerin bandrol ücretlerindeki artışa 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6731) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

150.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6732) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/01/2009) 
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151.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Ankara Gazi Devlet Hastanesinde döner sermaye 
dağıtımıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6733) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/01/2009) 

152.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, cerrahi robot alımına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/6734) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

153.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Uludağ'da kaybolan bir kişinin hayatını kaybetme
sine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6735) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

154.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredi ve satışlarına iliş
kin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6736) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

155.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, tarım sektörünün krize karşı desteklenmesine iliş
kin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6737) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

156.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, üreticilerin elektrik borçlarının yapılandırılmasına iliş
kin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6738) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

157.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun'un, TİGEM'in kırmızı mercimek alımına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6739) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009) 

158.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir barajın tam olarak faaliyete geçirilmesine iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6740) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

159.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Çerkezköy Gümrük Müdürlüğüne ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/6741) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23/01/2009) 

160.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'un, TDK'da bir yargı kararının uygulanmasına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6742) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26/01/2009) 

161.- Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, BOTAŞ'ın kurumlardan olan borç ve alacaklarına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6743) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

162.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, uzman erbaşların sorunlarına ilişkin Milli Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6744) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

163.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, reel sektöre yönelik tedbirlere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6745) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009) 

164.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gazze'ye yönelik yardım kampanyalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6746) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

165.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, ASKİ'nin su tüketimi faturalandırmasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6747) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

166.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, bir öğretim üyesi hakkındaki soruşturma dosyasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6748) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

167.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, belediyelerin mülki birimlerden belge talebine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6749) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

168.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'deki bir arazinin imar uygulamalarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6750) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

169.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin fi
nansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6751) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 
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170.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, pet şişede tiner satışına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/6752) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

171.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, fosforik asit ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/6753) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

172.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, belediyelerin tersine göç konusunda yaptığı yar
dımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6754) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

173.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özel muayenehanelerde verilen reçetelerin SGK kapsa
mına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6755) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

174.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki arama kararlarına ilişkin Adalet Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6756) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009) 

175.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ermenilerden özür dileme kampanyası yürütenlerin 
yurt dışından para aldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6757) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 27/01/2009) 

176.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Almanya'dan istenen Deniz Feneri Davası dosyasına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6758) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

177.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bir özel hastaneye yönelik iddiaya ve sendikal 
haklarla ilgili düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6759) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009) 

178.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, SGK'nın görevde yükselme eğitimine ve bazı 
atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6760) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28/01/2009) 

179.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sosyal destek ödemesi alamayan emeklilere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6761) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 28/01/2009) 

180.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir özel hastanenin teftiş raporuna ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6762) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

181.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak'taki arama uygulamalarına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6763) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009) 

182.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizre'deki bir protestoya yapılan müdahaleye ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6764) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009) 

183.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, nezarethanelerin kamera ile izlenmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6765) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009) 

184.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Muğla'da ormanlık alana yapılan bir konut ve yola 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6766) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

185.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Gümüşhane'deki yatırımlara ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6767) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

186.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki kentsele dönüşüm ve gelişim projelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6768) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

187.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesin
deki mağduriyet iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6769) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28/01/2009) 
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188.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince kurulan şirket
lere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6770) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

189.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, bir alışveriş merkezi inşaatına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6771) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01 /2009) 

190.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Ankara-Altındağ TOKİ Aktaş konutlarının bulun
duğu bölgedeki asayiş sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6772) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

191.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, terör eylemleri kurbanlarına yapılan otopsi 
işlemlerine ve terör olayları soruşturmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6773) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

192.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bingöl'deki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6774) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

193.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, mescid arsası olarak tescil edilen bir alana ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6775) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

194.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, Üsküdar'daki eski Hemşire Koleji binalarının tahsisine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6776) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

195.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ek ders ücreti ödemelerine ilişkin Milli Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6777) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

196.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bir başhekim hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6778) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009) 

197.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Muş'daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/6779) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

198.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, aile hekimliği uygulamalarındaki sorunlara ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6780) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

199.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sözleşmeli statünün doğurduğu personel yapısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6781) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

200.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, küresel tedavi ve rejeneratif tıp çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6782) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

201.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, şiddet ve hakarete maruz kalan sağlık personeline 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6783) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

202.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, aile hekimliği uygulamalarına ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6784) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

203.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, İzmir'deki organize sanayi bölgelerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6785) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

204.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, esnafın krize karşı desteklenmesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6786) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

205.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'taki esnafın desteklenmesine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6787) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

206.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, şehir girişindeki trafik güvenliği sorununa ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6788) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009) 
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207.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van'daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/6789) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

208.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'a düzenlenen uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6790) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

209.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, dış ticaret açığına ilişkin Devlet Bakanından 
(Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/6791) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

210.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, korunmaya muhtaç çocukların kamuda işe yerleşti
rilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/6792) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28/01/2009) 

211.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kütahya'daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6793) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

212.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Muş'taki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6794) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

213.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hava kirliliği ölçümlerine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6795) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009) 

214.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan'ın, Kağıthane'deki bir gökdelen inşaatına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/6796) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

215.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6797) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

216.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Davos'ta kullandığı dosyaya ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/6798) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009) 

217.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, kısa çalışma ödeneği uygulamasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6799) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009) 

218.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, emeklilere enflasyon farkı ödenmesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6800) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009) 

219.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Besni spor salonu inşaatına ilişkin Devlet Baka
nından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6801) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

220.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 
zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi 
(7/6802) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

221.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Muradiye'de seçmen listelerine yapılan bir itiraza 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6803) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

222.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesince dağı
tılan burslara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6804) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

223.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, İstanbul'da uygulanan kentsel dönüşüm ve gelişim pro
jelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6805) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

224.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Ankara'da uygulanan kentsel dönüşüm ve gelişim pro
jelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6806) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

225.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, Zekai Tahir Burak Hastanesindeki bebek ölüm
leri konusunda soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6807) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 
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226.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Patnos'taki köy yollarının asfaltlanmasına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6808) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

227.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Adana'daki altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6809) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

228.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya Büyükşehir Belediyesinin bir yapım işine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6810) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009) 

229.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/6811) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009) 

230.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan'ın, turizm sektörünün desteklenmesine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6812) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

231.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Kap Cami restorasyonuna ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6813) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

232.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, süt sektörünün desteklenmesine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6814) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

233.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, hayvancılık sektörünün desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6815) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

234.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nın, Edirne'de çiftçilere yönelik desteklemelere iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6816) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009) 

235.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Tarım Kredi Kooperatifleri Mer
kez Birliğinin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6817) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30/01/2009) 

236.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, deniz ticaretinin geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6818) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

237.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, TCDD'nin ihtiyaç fazlası taşınmazlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6819) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

238.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesine iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6820) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

239.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir'deki balıkçı barınaklarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6821) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/200.9) 

240.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Karaburun Yat Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6822) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

241.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Kuzey Ege Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6823) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

242.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Yeni Foça Yat Limanı yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6824) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

243.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Çeşme-Şifne Yat Limanı yapımına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6825) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

244.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Çandarlı Tersane Projesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6826) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 
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245.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, İstanbul-İzmir arasındaki deniz hattına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6827) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

246.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, bazı ulaştırma projelerine ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6828) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

247.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, kara noktalara ve trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6829) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

248.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, İzmir-Aydın Otoyoluna ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6830) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

249.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, İzmir Banliyösünün durumuna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6831) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

250.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, İzmir Limanı özelleştirmesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6832) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

251.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Mersin Akkuyu Nükleer Santral iha
lesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6833) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29/01/2009) 

252.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağn-Tutak'taki camilerin bakım ve onarımı ile imam 
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/6834) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

253.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Hamur'daki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6835) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009) 

254.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, memur aylıklarına yapılan ek ödemelere iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6836) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009) 

255.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, ülkemize gelmesine izin verilmeyen bazı şa
hıslara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6837) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009) 

256.- Aydın Milletvekili Recep Taner'in, dikey geçiş sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/6838) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009) 

No.: 61 
10 Şubat 2009 Sah 

Tasarı 
1.- İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

(1/676) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2009) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 19 Milletvekilinin, boşanma olaylarının sebeplerinin 

araştırılarak Türk aile yapısının sağlamlaştırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/319) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2009) 

2.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, Batman'daki petrol tesislerinin çevre 
ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/320) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2009) 
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10 Şubat 2009 Sah 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati:15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER : Fatoş GÜRKAN (Adana), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55'inci Birleşimini açıyorum. 
III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için üç dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre 

içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden 
yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli per
sonel aracılığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 89'uncu yıl dönümü münasebetiyle söz 

isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif Paksoy'a aittir. 
Buyurun Sayın Paksoy. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 

89 'uncuyu dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 
MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kahra

manmaraş'ın kurtuluşunun 89'uncu yıldönümü münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. 
Konuşmama başlamadan önce, ay yıldızlı al bayrağın bu semalarda ilelebet dalgalanması için bir gül 
bahçesine girercesine kara toprağa giren kahraman askerlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ede
ler diyarının mümtaz insanları tüm hemşehrilerimi de saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 

Kahramanmaraş, verdiği kurtuluş mücadelesiyle seksen dokuz yıl önce düşman tasallutundan 
kurtuldu. Sütçü İmam, düşman askerinin mukaddesine uzattığı o kirli eli kökünden kırdı. "Değil 10 
madenî lira, davulumun kasnağını altınla doldursanız bile ben din kardeşlerimin bağrına çomak vu-
ramam." diyen Abdal Halil Ağa millet duygusunun ne olduğunu dost ve düşman herkese gösterdi. 
Yazdıkları destanla Maraş'ı "Kahraman" yapan başta Sütçü İmam olmak üzere, Abdal Halil Ağa, 
Doktor Mustafa, Yörük Selim, Arslan Bey, Muallim Naci, Rıdvan Hoca ve isimlerini sayamadığım 
yediden yetmişe tüm kahramanlarımızı hayır ve minnetle yad ediyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kahramanmaraş şimdi bambaşka bir kurtuluş savaşı ve
riyor. Gazi Mustafa Kemal 17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde "Siyasi ve askerî 
zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandınlmazsa kazanılacak başarılar ya
şayamaz, az zamanda söner." demişti. 

Maraşlılar seksen dokuz yıl önce düşman kuşatmasını kaldırmak için topyekûn savaşmıştı, şimdi 
de ekonomik kuşatmayı yarmak için topyekûn çalışıyorlar. Önceleri düşük kur-yüksek faiz sarmalıyla 
mücadele eden Kahramanmaraşlı sanayici, şimdi de küresel krizin etkisiyle oluşan talep daralması 
ve uygulanan yanlış ekonomi politikaları yüzünden karşı karşıya kaldığı sorunlarla uğraşıyor. Bu sı
kıntılar yüzünden son altı ayda yaklaşık 10 bin kişi Kahramanmaraş'ta işini kaybetti, bu rakama üc
retsiz izne çıkarılanları dâhil etmiyorum. 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemiz ve insanımızın yararına olan her konuda Hükümete 
şartsız destek verdik. Bu iyi niyetimize karşılık biz de çeşitli konularda teklif ve önerilerimizi yüce 
Meclis çatısı altında gündeme getirdik. Ancak Hükümet bizim iyi niyetli girişimlerimize hiçbir zaman 
destek olmadı. 

Kıymetli arkadaşlar, Kahramanmaraş, nüfus bakımından Türkiye'nin 17'nci, sanayi üretimi ba
kımından ilk 18 ili arasındadır. Ancak, eğitim ve sağlıkta ancak 60'inci sıralarda kendine yer bula
bilmektedir. Ümit ederiz ki, önümüzdeki yıllar bu tablo olumlu yönde değişir. Bu konuda partim ve 
şahsım adına her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu beyan etmek isterim. 

Edeler diyarı Kahramanmaraş, aynı zamanda, ülkemizin fikir ve sanat hayatına önemli katkılar 
sunmuş çok değerli şair ve edebiyatçıları bu millete armağan etmiş bir şehirdir. Hemşehrisi olmakla 
gurur duyduğumuz Necip Fazıl Kısakürek başta olmak üzere, Bahaeddin Karakoç, Cahit Zarifoğlu, 
Erdem Beyazıt, Aşık Mahsuni Şerif bu isimlerden sadece çok azı. Huzurlarınızda bu aydınlık insan
ların ebediyete intikal edenlerini rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. 

Kahramanmaraş, zengin folkloru ve harikulade el sanatları ile de önemli bir şehirdir. Başta sim 
sırma işlemeciliği, ceviz oymacılığı, bakır işlemeciliği olmak üzere kültürümüzün asli unsurlarını 
zamana bağlı kalmaksızın yaşatan bir şehirdir. Buradan göz nurunu sanatlarına nakşeden çok kıymetli 
ustalarımızı da saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şehrimiz aynı zamanda tarihî, doğal güzellikleriyle eşsiz 
bir şehirdir. Ekinözü ilçemizde bulunan içmelerimiz, merkeze bağlı Ilıca beldemizde bulunan ılıca
mız sağlık turizmi açısından bırakın ülkemizi, dünyadan turist çekebilecek düzeydedir. 

Ayrıca Kahramanmaraş, dondurması, fıstık ezmesi, biberi, tarhanası ile ününü tüm dünyaya 
kabul ettirmiş marka bir şehirdir. Lezzetini doğal salep ve özel yetiştirilen keçi sütünden alan Kah
ramanmaraş dondurması vizyon sahibi iş adamlarımız sayesinde tüm yurda, hatta dünyaya açılmıştır. 

Son olarak, Kahramanmaraş'ın kurtuluşu sadece bir kurtuluş töreni değil, aynı zamanda bir 
bayramdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
MEHMET AKİF PAKSOY (Devamla) - Kahramanmaraş'ta kurtuluş şenlikleri hemşehrileri

miz tarafından günler öncesinden bayram coşkusuyla kutlanır. 
Bir hususa nazarıdikkatinizi çekmek istiyorum. Cumhuriyetin ilanından sonra yüce Meclis tara

fından kurtuluş mücadelesinde yararlılık gösterenlerin isim listesi Kahramanmaraş Valiliğinden talep 
edilir. Mülki, idari, askerî erkânla birlikte şehrin ileri gelenleri düşünür ve konuyu müzakere ederler. 
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Sonuçta, Türkiye Büyük Millet Meclisine "Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Savaşı'na katılmamış bir 
tek fert bile yoktur, biz bu yüzden isim bildiremiyoruz." derler. Bunun üzerine gazi ve şehitlerimize 
verilen kırmızı şeritli İstiklal Madalyası bizatihi Atatürk'ün talimatıyla Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından 5 Nisan 1924 tarihinde ilk defa şehrimize verilir. Kahramanmaraş 7 Şubat 1973 yılında 
da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "kahramanlık" unvanıyla taltif edilerek "Maraş" olan 
ismi "Kahramanmaraş" olarak değiştirilir. 

Bu mülahazalarla tekrar Kahramanmaraş'ın 89'uncu kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, şeh
rimiz de içinde olmak üzere vatan için, bayrak için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Paksoy. 
MEHMET AKİF PAKSOY (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündem dışı ikinci söz, Dünya Sigarayı Bırakma Günü münasebetiyle söz isteyen 

Konya Milletvekili Sayın Ayşe Türkmenoğlu'na aittir. 
Buyurun Sayın Türkmenoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
2.- Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu 'nun, Dünya Sigarayı Bırakma Günü 'ne ilişkin gündem 

dışı konuşması 
AYŞE TÜRKMENOĞLU (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 9 Şubat 2009 Dünya 

Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Genel Ku
rulu saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütünce üye ülkelerde ve ülkemizde 1987 
yılından bu yana her yıl 9 Şubat "Dünya Sigara Bırakma Günü" olarak belirlenmiştir. Sigara kulla
nımı halk sağlığını tehdit eden sosyal, hukuksal ve eğitsel alanda müdahale ve düzenlemeleri gerek
tiren bir sorundur. Sigara tüketiminin ve sigara dumanına maruz kalmanın ölümlere, hastalıklara, 
sakatlıklara neden olduğu, psikolojik ve maddi açıdan da kişi ve toplum sağlığını tehdit ettiği bili
nen bir gerçektir. 

Tüm dünyada erkeklerin yüzde 47'si, kadınların da yüzde 12'si sigara içmektedir. Sigara içen
lerin çoğu gelişmekte olan ülkelerde yaşamakta olduğundan, gelişmekte olan ülkeler tütün salgını ile 
karşı karşıyadır. 

Sigara, artık, dünyada en önemli ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Tüm kanserlerin yüzde 
30'unun, kanserden ölümlerin yüzde 50'sinin, akciğer kanserlerinin ise yüzde 90'ının sebebi sigara
dır. Sigara, yalnızca içen için değil dumana maruz kalan pasif içiciler için de çok ciddi riskler oluş
turmaktadır; ani bebek ölümü sendromu, DNA hasarları, kronik akciğer hastalıkları, gebelikte düşük 
riski, düşük ağırlıklı bebek doğumları gibi birçok hastalığa yol açmaktadır. 

2008 Dünya Sağlık Örgütü Küresel Tütün Salgım Raporu'na göre, 20'nci yüzyılda sigara ne
deniyle 10 milyon kişi hayatını kaybetmiştir; hâlen, her yıl 5,4 milyon kişi bu sayıya eklenmektedir. 
Acil önlem alınmadığı takdirde 2030 yılma gelindiğinde her yıl 8 milyondan fazla ölüm olacağı tah
min edilmektedir. 

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında, sigara tüketiminde 3'üncü, dünya üzerinde ise 7'nci sırada yer 
almaktadır. 2008 yılı verilerine göre sigara içen kadın nüfusunun erkeklere oranla hızla arttığı göz
lemlenmektedir. 
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Ülkemizde yaklaşık 17 milyon kişi sigara kullanmaktadır. Her yıl 100 bin kişinin sigaraya bağlı 
nedenlerle yaşamını kaybettiği Türkiye'de 2020'de kanser vakalarının yüzde 24 artış göstereceği 
tahmin edilmektedir. 

Özellikle her yıl milyonlarca kişi... Erken doğum nedeniyle ölüme yol açan sigara, dünyadaki 
kanserden ölümlerin yüzde 30'undan sorumludur. Sigara içenlerde yaşam beklentisi içmeyenlere oranla 
yirmi-yirmi beş yıl kısadır. Pasif içicilik sonucu yaklaşık dünya çocuk nüfusunun yarısı, evde, okulda, 
iş yerinde, halka açık yerlerde tütün dumanına maruz kalmaktadırlar. Dünyada insanların çok küçük bir 
bölümü tütün kontrolüyle ilgili kapsamlı uygulamaların yapılmakta olduğu ülkelerde yaşamaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde de sigaraya karşı mücadelede çok ciddi adımlar atılmıştır. Bun
ların başında 19 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe giren Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve 
Kontrolü Hakkında Kanun yer almaktadır. 

Ortamdaki tütün dumanı birçok hastalığın kaynağıdır ve ölümlere yol açmaktadır. Tam duman
sız iç ortam oluşturmakla işçi ve toplum sağlığını tütün dumanının zararlı etkilerinden korumak müm
kündür. Tüm insanların tütünsüz, temiz hava soluma hakları bulunmaktadır. Bundan hareketle, 5727 
sayılı Yasa'yla yapılan değişiklikle Hükümetimiz dünyaya örnek olacak büyük bir adım atmış, özel 
veya genel tüm kapalı mekânlarda sigara içilmesini yasaklamıştır. 

Dünyada sigara içmeyen kişi sayısı daha fazladır. Bu kişilerin aynı zamanda başkasının tütün du
manından korunması da en doğal haklarıdır. Sigara yasaklan genellikle hem sigara içen hem de iç
meyen kişilerce desteklenmektedir. 

Tam dumansız ortam çocuklar ve aileler için olduğu kadar iş yerleri için de kazançtır. Ancak tüm 
bu olumlu gelişmelere rağmen ülkemizde tütün ürünlerinin kullanımı kabul edilemeyecek kadar yük
sektir. Erkek nüfusunun yüzde 50'si, kadın nüfusunun ise yüzde 30'u sigara kullanmaktadır. Sigaranın 
bırakılmasıyla kişi sağlığı açısından büyük fayda sağlayacaktır. Halk sağlığını koruma ve insan sağlı
ğını tehdit eden faktörlere yönelik hazırlanan sosyal ve hukuksal politikaların sivil toplum örgütleri ta
rafından da desteklenip medya aracılığıyla geniş yelpazelere ulaştırıldığı topyekûn bir sigara karşıtı 
mücadele için tüm halkımızı bu Yasa'nın uygulanabilmesi için gereğini yapmaya davet ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, son olarak, kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın ve "Sigarayı bı
rakın." diyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Türkmenoğlu. 
Gündem dışı üçüncü söz, Milliyetçi Hareket Partisinin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü münasebe

tiyle söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural'a aittir. 
Buyurun Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural 'in, Milliyetçi Hareket Partisinin 40 'inci kuruluş yıl dönü

müne ilişkin gündem dışı konuşması 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; asırları aşarak gelen büyük 

milletimizin yakın dönem tarihinde özel bir misyon üstlenmiş olan Milliyetçi Hareket Partisinin 
40'mcı kuruluş yıl dönümünü Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil eden milletvekilleri olarak if
tiharla anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kırk yıllık şerefli bir yolculukta yolculuğu başlatan Kurucu Genel Başkanımız Başbuğ Alpars
lan Türkeş'i rahmet ve minnetle anıyor, siyasi tarihimizin herhangi bir döneminde üç hilali taşımış, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil etmiş tüm milletvekillerimize, hareketimizin bugünlere ulaş
masına omuz vermiş kıymetli dava arkadaşlarımıza ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. 
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Milliyetçi Hareket Partisini bugünlere getiren şanlı yolculuğu başlatan Kurucu Genel Başkanımız 
1967'de yapılan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin 8'inci Kurultay kapanış konuşmasında Türk 
milletine tarihî çağırışını yapmıştı: "Ben, Türk milletini sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokra
siye; rüşvet ve hileyle çiğnenen, çiğnetilen hukuk düzenlerine; ahlaktan mahrum bir hürriyete; tefeci
liğe, karaborsaya yer veren bir ekonomiye çağırmıyorum. Türklük şuur ve gururuna, İslam ahlak ve 
faziletine, yoksullukla savaşa, adalette yanşa; birliğe, kardeşliğe, kısacası hak yolu, hakikat yolu, Allah 
yoluna çağırıyorum." Bu çağrı bir işaret fişeği gibi yandı gönüllerde ve Anadolu'ya dalga dalga yayıldı. 

8-9 Şubat 1969'da Adana'da gerçekleştirilen 10'uncu Olağanüstü Büyük Kurultay ile partinin 
adı "Milliyetçi Hareket Partisi", amblemi üç hilal oldu. Kurucu Genel Başkanımız bu kurultay ko
nuşmasında şu hususlara vurgu yapmıştı: "Olağanüstü kurultayımız, millî tarihimizin yeni safha
sında ve millî hayatında müstesna bir mevki taşıyacak, Türkiye'nin şanlı geleceği için yeni bir 
başlangıç olacaktır. Türk milletinin önüne çıkarılan engelleri, onu çaresizliğe, yokluğa, utançla boyun 
eğmeye mahkûm eden ve kader kabul edilen neticeyi, sefaleti, cehaleti, istibdadı yenme kararı taşı
yoruz. İslam imanı ve fazileti, Türklük şuur ve gururu, Türk hasrı ile 21'inci yüzyıl medeniyeti, feza, 
atom, elektronik çağının yeni Müslüman Türk medeniyeti; davamız budur, bu gayeyle iktidara tali
biz. Tembelliği, meskeneti, yokluğu, sefaleti, geriliği, karanlığı, adaletsizliği yeneceğiz. Hür ve mesut 
insanların barış ve refah yurdu, büyük, kudretli, müreffeh Türkiye'yi inşa edeceğiz." 

Partimizin 1969 yılında 1 kişiyle başladığı Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görevi kırk yıl 
boyunca artarak, katlanarak, güçlü bir şekilde, milletimizden aldığı destekle bugünlere ulaşmıştır. 

Sıkıntı ve zorlukların, mücadele ve mağduriyetlerin olgunlaştırdığı, ilmek ilmek örülen bir si
yasallaşma sürecinden sonra partimiz, temsilcisi olduğu Türk milletinin bağrında sağlam bir zemin 
ve karşılık bulmuştur. Bugün siyasetin denge noktası, uzlaşmanın adresi, uçların arasında merkez 
değerlerin, devlet ile milletin kucaklaştığı vazgeçilmez siyaset ekolü olmuştur. 

Milliyetçi Hareket Partisi, kırk yıla ulaşan bu süreç içinde demokrasi dışı müdahalelerle kopar
tılan siyaset geleneğinin tahribatına rağmen duruşunu, çizgisini, ilkelerini muhafaza ederek yükselt
mesini bilmiştir. 

Milliyetçi Hareket Partisi çalışmaları ile kırk yılını aşmış siyasal birikimini günlük hesaplar ve 
ucuz siyaset ile heba etmeyecek bir siyasi akla, bilince, öz disipline ve yeterli tecrübeye sahip oldu
ğunu göstermiştir. Milletimizin hizmetine başlarken "namus" ve "şeref gibi kavramlar üzerine içti
ğimiz andın mukaddesatına sadakatle bağlı olacağını herkese ispat etmiştir ve bundan sonra da ispat 
etmeye aynı kararlılıkla devam edecektir. 

Sayın Genel Başkanımız siyaset anlayışımızı şu şekilde vurgulamıştır: "Öznesi insan, nesnesi 
devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi ise millet." 

Bizim, başkaları gibi devletle, cumhuriyetle, milletle ve ortak değerlerle ve demokrasiyle hiç
bir devirde sorunumuz olmamıştır, olmayacaktır. Bizim siyaset pratiğimizin ve hedeflerimizin uy
gulanma önceliği Türkiye'dir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Milliyetçilik, eğitimden sanata, bilimden spora, ekonomiden yö

netime kadar her alana nüfuz etmesi gereken bir birlikte yaşama projesidir. Bu vatanda aynı duygu
ları paylaşmayı hedeflemiş millet fertleriyle ortak bir gelecek kurma projesidir. Kırk yıl, alnımızın 
akı, gözümüzün nurudur. Kırk yıl, burkulan yüreğimizdir, okunan duamızdır. Kırk yıl, vicdanımızın 
sesidir. Kırk yıl, yürekli sesimizdir. Bu yüzden, milliyetçi hareketin hiç kimseye diyet borcu yoktur. 
Başkaları gibi, zihinlerimiz köle, heyecanlarımız gösteri, kalplerimiz mühürlü değildir. 
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Tarih yapan milletimizin birlik ve bütünlüğüne, kimliğine, kültürüne, inancına, iradesine sada
kat içinde geçen onurlu 40'ıncı yılında güçlü ve mutlu geleceğine inançla Türk milletini temsil ve hiz
met heyecanı içinde hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural. 
Gündeme geçiyoruz. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin iki önerge vardır. 
Önergeleri okutuyorum: 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
I.- Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 19 milletvekilinin, boşanma olaylarının sebeplerinin 

araştırılarak Türk aile yapısının sağlamlaştırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/319) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk aile yapısının sağlam temeller üzerine kurulabilmesi için, ülkemizde meydana gelen, binlerce 

ailenin dağılmasına ve binlerce çocuğun mağdur olmasına yol açan boşanma olaylarının ve sebebiyet 
veren unsurların araştırılması ve elde edilen bulgular doğrultusunda tedbirler alınarak olası boşanma va
kalarının engellenmesi amacıyla, Anayasa'nın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 
ve 105'inci maddeleri uyarınca "Meclis Araştırması" açılmasını saygılarımla arz ederiz. 

1) Osman Coşkun 
2) Mustafa Kabakçı 
3) Ahmet Ertürk 
4) Bayram Özçelik 
5) İsmail Bilen 
6) Birnur Şahinoğlu 
7) Nazmi Haluk Özdalga 
8) Tuğrul Yemişçi 
9) Ruhi Açıkgöz 
10) Ali Er 
11) Ali Temür 
12) Ali Bayramoğlu 
13)Mikail Arslan 
14) Mehmet Erdoğan 
15) Mehmet San 
16) Fevzi Şanverdi 
17) Ali Küçükaydın 
18) Osman Demir 
19) Enver Yılmaz 
20) Muharrem Candan 

(Yozgat) 
(Konya) 
(Aydın) 
(Burdur) 
(Manisa) 
(Samsun) 
(Ankara) 
(İzmir) 
(Aksaray) 
(Mersin) 
(Giresun) 
(Rize) 
(Kırşehir) 
(Adıyaman) 
(Gaziantep) 
(Hatay) 
(Adana) 
(Tokat) 
(Ordu) 
(Konya) 
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Gerekçe: 
Toplumun vazgeçilmez temel birimi olarak kabul edilen ailenin, güçlenmesi ve gelişmesini sağ

layabilmesi ve toplum içindeki fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, sağlıklı bir toplum oluşturabil
menin temel gereksinimidir. 

Ülkemizde artan genç nüfusla birlikte, yeni bir ailenin ilk adımı olan evlilik oranları da gün geç
tikçe artmaktadır. Bu artış, TÜİK kayıtlarına baktığımızda çok daha açık bir şekilde görülmektedir. 
2001 yılında yurt genelinde kayıtlara geçen evlilik sayısı toplamı 544.322 iken, 2007 yılı istatistik
lerine göre 638.31 l'e ulaşmıştır. Fakat buna mukabil olarak, maalesef boşanma oranları da ciddi ma
nada artış göstermiştir. 2001 yılında 91.994 olan boşanma sayısı, 2007 yılında 94.219'a yükselmiştir. 
Bu rakamlar göstermektedir ki Türk toplumunun ve devletinin temel taşı olan ailede bazı sorunlar Or
taya çıkmakta, ailelerin yıkımına ve binlerce çocuğun ya anne sevgisi ya da baba sevgisinden uzak 
kalmasına sebep olmaktadır. Hatta bazen iki tarafın da çocuklara sahip çıkmaması durumunda, ço
cuklara anne ve babalık görevi devlete düşmektedir. Burada en önemli ve üzerinde durulması gere
ken nokta ise bu boşanmalar neticesinde mağdur kalan ve bundan en çok zarar görenlerin çocuklar 
olduğu gerçeğidir. Tek tarafta kalmak zorunda kalan veya Çocuk Esirgeme Kurumuna verilen ço
cukların kişisel gelişimlerinde ciddi sorunlar ortaya çıkmakta ve ileriki dönemlerde bu kişiler, top
luma entegre olma sorunu yaşamaktadırlar. Dolayısıyla ailelerde meydana gelen boşanma hadiseleri, 
ailesel sorunlar ve sonuçlar değil, tamamen toplumu etkileyen içtimai sonuçlar doğurmakta ve Türk 
aile yapısını derinden yaralamaktadır. 

Bu gerekçelerle kurulacak bir araştırma komisyonunda, Türk aile yapısının sağlam temeller üze
rine kurulabilmesi için, ülkemizde meydana gelen, binlerce ailenin dağılmasına ve binlerce çocuğun 
mağdur olmasına yol açan boşanma olaylarının ve sebebiyet veren unsurların araştırılmasının ve elde 
edilen bulgular doğrultusunda tedbirler alınarak olası boşanma vakalarının engellenmesinin, toplum 
hayatına önemli katkılar sağlayacağından çok yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

2.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 milletvekilinin, Batman 'daki petrol tesislerinin çevre 
ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/320) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Batman ilimizde bulunan petrol arama, çıkarma, depolama ve işleme tesislerinin (TPAO, TÜP-

RAŞ, PO vb) çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması ve gerekli çalışmaların ya
pılması için Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması 
açılmasını arz ederiz. 

1) Ahmet Türk 
2) Selahattin Demirtaş 
3) Fatma Kurtulan 
4) Emine Ayna 
5) Ayla Akat Ata 
6) Sebahat Tuncel 
7) M. Nezir Karabaş 
8) Bengi Yıldız 
9) Sırrı Sakık 
10) M. Nuri Yaman 

(Mardin) 
(Diyarbakır) 
(Van) 
(Mardin) 
(Batman) 
(İstanbul) 
(Bitlis) 
(Batman) 
(Muş) 
(Muş) 
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ll)ÖzdalÜçer 

12) Aysel Tuğluk 
13) Pervin Buldan 

14) Gültan Kışanak 

15)AkınBirdal 
16) İbrahim Binici 

17) Hasip Kaplan 
18) Sevahir Bayındır 

19) Şerafettin Halis 

20) Osman Özçelik 
21)HamitGeylani 

(Van) 
(Diyarbakır) 

(İğdır) 
(Diyarbakır) 

(Diyarbakır) 

(Şanlıurfa) 

(Şırnak) 

(Şırnak) 

(Tunceli) 
(Siirt) 
(Hakkâri) 

Gerekçe 
Ülkemizde ekonomik ve sosyal faaliyetlerin, çevre ve insan sağlığı göz ardı edilerek gerçekleş

tirildiği, Batman İlinde yaşanan içme suyu kirliliği ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

DSİ tarafından yapılan çalışmaya göre Batman İlimizde; Batman Barajı, Su Kuyuları Sahası, 
Batman Çayı kenarında yer alan Zilek Kaynakları, içme suyu kaynağı olarak kullanılmaktadır. 

"Batman İçme suyu ve.«Kanalizasyon Projesi" kapsamında mevcut kuyu sahasında eski ve yeni 
açılan kuyulardan alınan analizlerde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı 
Maddeler Tebliği'nin madde 4/b fıkrasında alıcı su ortamı için "tehlikeli ve zararlı" maddeler sınıfında 
yer alan oranın üzerinde fenol değerine rastlandığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmanın kapsamı ge
nişletilerek Batman Çayından, Batman Barajından ve Zilek Su Kaynaklarından da numune alınarak 
analizler yapılmıştır. Bu alanlarda da yönetmelikte belirtilen oranın üzerinde Fenole rastlanmıştır. 

2005 yılında belediye tarafından yapılan çalışma sonucu, kuyuların Batman Çayı havzasındaki 
alüvyon tabakaya sızan Batman Çayı suyundan beslendiği tespit edilmiştir. Bu nedenle Batman ça
yında yaşanan kirlilik bütün havzayı etkilemektedir. 

Fenol vb. maddelerin nerelerden kaynaklandığını tespit etmek için yapılan çalışma kapsamında 
TPAO'ya ait petrol arama, çıkarma ve depolama sahasında yapılan analizlerde de fenole rastlanmış 
ve kirliliğin bu alandan kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

2005 yılında Yeraltı Aramacılık Ltd. Bilimsel Araştırma Kuruluşu Laboratuarı ve mühendisle
rince yapılan araştırmanın raporuna göre; TÜPRAŞ'ın kurulduğu dönemden itibaren Batman'ın altına 
64 bin ton benzin sızdığı tespit edilmiş. Batman'da büyük bir çevre kıyımı yaşandığı belirtilen ra
porda, çevre kirliliğinin sadece toprakla sınırlı olmadığı su kirliliğinin de yoğun olduğu tespit edil
miştir. Yer altı sularından alınan örneklerin analizinde saf petrol olduğu tespit edilmiştir. 

Canlı yaşamı ve dünyanın doğal dengesi için gerekliliği tartışmasız olan suyun, petrol ve türevi 
maddelerle kirlenmesi sonucu çevreye ve insan yaşamına vereceği zararlar oldukça büyük olacaktır. 
Doğrudan hastalık nedeni olabileceği gibi birçok bulaşıcı ve salgın hastalığa yol açan su kirliliği 
başta kanser hastalığı olmak üzere kalp, kronik solunum yolu hastalıkları ve diğer hastalıklara yol 
açarken, gelişim ve sinir sistemi bozuklukları ile bağışıklık sistemi rahatsızlıklarına da neden ola
bilmektedir. 
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Bu nedenle Batman İlimizde yapılan petrol arama, çıkarma, depolama ve işleme çalışmaların
dan kaynaklı içme suyu kirliliği ile insan sağlığı üzerindeki etkilerini tespit etmek ve gerekli tedbir
lerin hiç vakit kaybetmeden alınması amacıyla Anayasa'nın 98, İç Tüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri 
gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederim. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Anayasa'nın 92'nci maddesine göre Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER 
/.- Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun 

Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, 
Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve 
Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenle
melerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa 'nın 92 'nci Mad
desi Uyarınca Hükümete Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/682) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde seyreden ticari 

gemilere yönelik korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri uluslararası gündemin ön 
sıralarında yer alan ciddi bir uluslararası güvenlik meselesidir. Can ve mal emniyetini tehdit eden, 
uluslararası ticareti ve deniz taşımacılığını olumsuz etkileyen, Somali ile Afrika ülkelerine yapılan 
insani yardımların denizyoluyla intikalini güçleştiren bu yasa dışı eylemler, ülkemizi de yakından il
gilendirmektedir. Bölgede bugüne kadar beşyüze yakın korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun 
vakası yaşanmıştır. 2008 yılı sonu itibarıyla üçü Türkiye bağlantılı onbeş gemi ve otuzyedisi Türk 
olmak üzere üçyüzü aşkın denizci rehin alınmıştır. Türkiye bağlantılı üç gemi de bilahare serbest bı
rakılmıştır. Ayrıca, bölgede seyreden bazı ticaret gemilerimiz korsan/deniz haydutlarının saldırısın
dan son anda kurtulmuş olup, benzer vakalarla karşılaşılması riski çok yüksektir. Esasen, söz konusu 
eylemlerin gerçekleştiği deniz alanları, Türk ticaret gemileri tarafından da yoğun bir şekilde kulla
nılmaktadır. Ticari gemilerimize ve bunlarda görev yapan vatandaşlarımıza yönelik tehdit, Ülkemi
zin ticari ve ekonomik menfaatlerini de olumsuz etkileyen bir boyut kazanmıştır. 

Somali'de kamu düzeninin sağlanamamış olması, korsan/deniz haydutlarının ve silahlı soygun 
icra eden kişilerin çok geniş bir deniz alanında faaliyet göstermeleri ve yargılanmaları konusunda kar
şılaşılan belirsizlikler, uluslararası toplumun korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile etkin 
bir mücadele yapmasını engelleyici temel faktörler olmuştur. Sorunun vahameti ve karmaşıklığı, 
uluslararası toplumun kapsayıcı bir yaklaşımla müşterek hareket etmesini ve tekrardan kaçınan ulus
lararası tedbirlerin alınmasını ve etkin şekilde uygulanmasını gerektirmektedir. Zira, hiçbir ülke tek 
başına bu sorunla baş edebilecek imkân ve yeteneğe sahip değildir. 

Bu anlayış tahtında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2008 yılında, özellikle konuyu doğ
rudan ele alan beş karar kabul etmiştir (1816, 1838,1844, 1846 ve 1851). Avrupa Birliği 8/12/2008 
tarihinde bölgede Atalanta adı altında bir deniz operasyonu başlatmıştır. Bu operasyona İngiltere, 
Fransa, Yunanistan, Hollanda, Almanya, İtalya. Belçika, İsveç ve İspanya iştirak etmektedir. Böl
gede ayrıca, ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve 
Avustralya'ya ait askeri gemiler de bulunmakta ve münferiden operasyonlar icra etmektedir. Türki
ye'nin TCG Gökova Firkateyni ile aktif şekilde iştirak ettiği, sınırlı görevler üstlenen bölgedeki NATO 
operasyonu (SNMG-2) ise 12/12/2008 tarihinde sona ermiştir. 
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Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 16/12/2008 tarihinde aldığı 1851 
sayılı Kararla, uluslararası meşruiyeti daha da kuvvetlendirilen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı 
soygun ile daha etkili uluslararası mücadele yapılabilmesi kapsamında, ABD öncülüğünde, 8/1/2009 
tarihinde CTF-151 olarak adlandırılan bir Müşterek Görev Gücü'nün kurulması kararlaştırılmıştır. 

Hükümetimiz korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile mücadelede uluslararası işbirli
ğinin geliştirilmesine özel bir önem atfetmiş, bu alandaki çabaları desteklemiş, Birleşmiş Milletler, 
NATO, Avrupa Birliği ve Uluslararası Denizcilik Teşkilatı bünyesinde yürütülen çalışmalara aktif ola
rak katılmıştır. 

Bu yaklaşım doğrultusunda, Ülkemiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 16/12/2008 ta
rihinde aldığı 1851 sayılı Karar çerçevesinde, ABD'nin öncülüğünde kurulan "Temas Grubu"na ku
rucu üye olarak katılmıştır. Korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile mücadele kapsamında 
istihbarat paylaşımı ve bölgedeki askerî/sivil faaliyetlerin koordinasyonu konularında çalışma yürü
tecek Temas Grubu'nun ilk toplantısı 13-14 Ocak 2009 tarihlerinde New York'ta yapılmıştır. Grupta 
yirmi dört ülke yer almakta, NATO, Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler Sekreteryası 
ve Uluslararası Denizcilik Teşkilatı da Grup çalışmalarına gözlemci olarak iştirak etmektedir. 

Korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile mücadele çabalarının uluslararası hukuk ba
kımından çerçevesini, bu konuda teamül niteliğini almış uluslararası hukuk kuralları ile 1988 tarihli 
Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme (SUA) başta 
olmak üzere ilgili uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili ka
rarları oluşturmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1851 sayılı Kararının 2 nci maddesinde, imkânları 
bulunan ülkelere ve uluslararası kuruluşlara, Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka 
uygun olarak bölgede askeri gemi ve uçaklar konuşlandırmak ve korsanlık/deniz haydutluğu ve si
lahlı soygun eylemlerinde kullanılan tekne, gemi, silah ve diğer ilgili malzemelere el konulması ve 
etkisiz hale getirilmesi suretiyle korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile mücadeleye aktif 
olarak katılmak çağrısında bulunulmaktadır. 

Kararın 3 üncü maddesinde ise, korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile mücadele eden 
tüm devletler, operasyonlar neticesinde yakalanan korsan/deniz haydutları ve silahlı soygun icra eden 
kişilerin soruşturma ve kovuşturmalarını kolaylaştırmak üzere, korsan/deniz haydutları ve silahlı 
soygun icra eden kişileri gözaltına almaya istekli ülkeler ile özellikle bölge ülkelerinden adli görev
lilerin savaş gemilerine alınmasına da imkan verecek şekilde, özel anlaşmalar veya düzenlemeler 
imzalamaya davet edilmektedir. Bu çerçevede yapılacak işlemler için, Somali Geçici Federal Hükü
metinin önceden izninin alınması şartı da getirilmektedir. Bu izin Somali vatandaşlarının üçüncü ül
kede yargılanmalarına olanak sağlamaya matuftur. 

Öte yandan, bölgedeki askeri deniz unsurları, belirli koşullar altında, Somali karasularına da gi
rebilmektedirler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2/12/2008 tarihinde kabul ettiği 1846 sa
yılı Kararın 10 uncu maddesi, Somali Geçici Federal Hükümeti ile işbirliği içindeki Birleşmiş 
Milletler üyesi ülkelere, korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile mücadele kapsamında 
2/12/2009 tarihine kadar Somali karasularına girme imkânını da tanımaktadır. Hükümetimiz, Somali 
Geçici Hükümetinin rızasını almak için gerekli başvuruyu 9/1/2009 tarihinde New York'ta yapmış ve 
gerekli izin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bilgilendirilmek suretiyle 13/1/2009 tarihinde 
alınmıştır. 

- 2 3 1 -



TBMM B: 55 10 . 2 . 2009 O: 1 

1/1/2009 tarihinden itibaren, iki yıl süreyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici 
üyesi olan Ülkemizin, bu üyeliğin kendisine yüklediği görev ve sorumluluğun bilincinde, uluslararası 
barış ve istikrarı tehlikeye düşüren ve milli menfaatlerimizi de olumsuz etkileyen, korsanlık/deniz 
haydutluğu ve silahlı soygun ile mücadele yönündeki uluslararası çabalara etkin destek vermesi, 
uluslararası ve milli sorumluluklarımızın bir gereği olarak görülmektedir. 

Bu düşüncelerle hareket eden Hükümetimiz, uluslararası meşruiyetin gereklerini karşılayan, 
genel kabul görmüş nitelikteki uluslararası hukuk kuralları, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası an
laşmalar ve uluslararası toplumun ortak iradesini temsil eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse
yi'nin 1816, 1838, 1844, 1846 ve 1851 sayılı kararları çerçevesinde, korsanlık/deniz haydutluğu ve 
silahlı soygun eylemleriyle mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere, 
Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, Somali karasularını da kapsayacak şekilde, dost ve müt
tefik ülke deniz kuvvetleri ile birlikte, aşağıdaki görevleri icra etmek üzere, Aden Körfezi, Somali 
karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi amacıyla, Anayasa'nın 
92 nci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinden izin istenmesinin uygun olacağını de
ğerlendirmektedir. 

Bu kapsamda, bölgeye gönderilecek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz unsurları, yukarıda zik-
1 redilen uluslararası hukuk kuralları, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi kararlan çerçevesinde, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap 
Denizi ve mücavir bölgelerde aşağıdaki görevleri icra edecek; söz konusu görevlerin icrasından, ve
rilecek talimat çerçevesinde, gemi komutanı sorumlu olacaktır: 

- Keşif ve Karakol görevleri. 

- Korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun yaptığından şüphe duyulan ticaret gemilerini tel
sizle sorgulamak, bayrak devletinin rızası halinde bu gemilere çıkmak, geminin bayraksız olması du
rumunda uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde müdahalede bulunmak. 

- Ticaret gemilerine refakat ve koruma sağlamak. 

- Korsan/deniz haydutları ve silahlı soygun icra eden kişilerin saldırısına uğrayan ticaret gemi
lerine yardım etmek. 

- Korsan/deniz haydutları ve silahlı soygun araçlarına müdahale etmek, durdurmak, etkisiz hâle 
getirmek ve el koymak, bu amaçlarla şartların gerektirdiği ölçüde güç kullanmak. 

- Bu deniz araçlarında bulunun korsan/deniz haydutları ve silahlı soygun icra eden kişileri ge
rektiğinde yakalamak, gözaltına almak. 

- 1851 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı hükümlerine uygun olarak, kor
san/deniz haydutları ve silahlı soygun icra eden kişiler hakkında adli işlem yapacak ülkelerle gerekli 
düzenleme ve anlaşmalar yapılması halinde, adli takibatı yürütmek üzere, söz konusu ülke yetkilile
rini gemiye kabul etmek. 

- Yukarıda belirtilen anlaşma/düzenlemeler çerçevesinde, korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı 
soygun faillerini, ilgili ülkeye teslim edilene kadar gemide gözaltında tutmak. 

- Korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun faillerini, Türk vatandaşı olmaları durumu hariç, 
haklarında cezai işlem yapacak devlet makamlarına teslim etmek. 

- Gereken hallerde, sorgulama, delil toplama da dahil her türlü adli kolluk işlemlerini yapmak. 
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Bölgede konuşlandırılacak Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları, Somali toprakları üzerinde, 
korsan deniz haydutları ve silahlı soygun icra eden kişilere yönelik herhangi bir kara operasyonunda 
görevlendirilmeyecektir. 

1851 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı, adli işlemler ve yargılama konusunu 
ayrıntılı olarak düzenlemekte ve esasen korsan/deniz haydutları ve silahlı soygun icra eden kişilerin 
bölge ülkelerinde yargılanmalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsemektedir. Bu yaklaşım Ülkemiz 
tarafından da desteklenmektedir. Zira bazı durumlarda Ülkemizin korsan/deniz haydutları ve silahlı 
soygun icra eden kişileri yargılama yetkisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri gereği ortaya 
çıksa bile, mesafe uzaklığından kaynaklanan fiziki imkânsızlıklar, mücbir sebepler ve özel koşullar 
nedeniyle, 1851 sayılı Kararda öngörülen teslim sisteminin işletilmesinin uygun olacağı değerlendi
rilmektedir. Tabiatıyla bu usullerin işletilmesi sırasında, Ülkemiz, iç mevzuatından ve taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yargı yetkisini mahfuz tutacaktır. 

Bu düşüncelerle, yukarıda belirtilen çerçevede faaliyette bulunmak üzere gereği, kapsamı, za
manı ve süresi Hükümetçe belirlenecek şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, Aden 
Körfezi, Somali karasuları ve açıklan, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi ve bu
nunla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 
Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

BAŞKAN - Başbakanlık tezkeresi üzerinde İç Tüzük'ün 72'nci maddesine göre görüşme aça
cağım. Gruplara, Hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz vereceğim. Konuşma süresi gruplar ve Hü
kümet için yirmişer dakika, şahıslar için onar dakikadır. 

Tezkere üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: 
Gruplar adına: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Kürşat Atılgan, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu adına Sayın Şükrü Elekdağ, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Sayın Selahattin 
Demirtaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Sayın Vahit Erdem. 

Şahıslar adına: Sayın Suat Kınıklıoğlu, Sayın Kamil Erdal Sipahi. 
İlk söz Hükümet adına Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül. 
Buyurun Sayın Gönül. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; deniz haydutluğu ve korsanlık eylemleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvet
leri deniz unsurlarının yurt dışında görevlendirilmesine ilişkin hükümet tezkeresiyle ilgili bilgi 
sunmak için huzurunuzdayım. Sözlerime öncelikle deniz haydutluğu/korsanlık meselesine ilişkin 
kısa bir değerlendirmeyle başlamak istiyorum. 

Aden Körfezinde, Somali kara sularında ve açıklarında, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde sey
reden ticari gemilere yönelik deniz haydutluğu/korsanlık ve silahlı soygun eylemlerinin milletler
arası gündemin ön sırasında yer alan ciddi bir uluslararası güvenlik meselesi hâline geldiği sizlerin 
de malumlarıdır. Bu yasa dışı eylemler sadece can ve mal emniyetini tehdit etmekle kalmayıp ulus
lararası ticareti ve deniz taşımacılığını da menfi bir şekilde etkilemektedir. Ayrıca, Somali ile Afrika 
ülkelerine yapılan insani yardımların deniz yoluyla intikalini de güçleştirmektedir. Geçtiğimiz dö
nemde daha da artan bu eylemler ülkemizi özellikle yakından ilgilendirmektedir. 
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Bölgede bugüne kadar 500'e yakın korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun vakası yaşan
mıştır. 2008 yılı sonu itibarıyla 3'ü Türkiye bağlantılı 15 gemi ve 37'si Türk olmak üzere 300'ü aşkın 
denizci rehin alınmıştır. Söz konusu üç gemi, Yasa Neslihan, Karagöl ve Bosphorus Prodigy, sırasıyla 
6 Ocak, 13 Ocak ve 2 Şubat 2009 tarihinde serbest bırakılmıştır. Bu arada, söz konusu bölgede sey
reden bazı ticaret gemilerimiz ise deniz haydutlarının saldırısından tesadüfen kurtulmuş olup ileride 
benzer vakalarla karşılaşılması tehlikesi hâlâ çok yüksektir. 

Esasen, söz konusu eylemlerin vuku bulduğu deniz alanları uluslararası deniz ticaretinin başlıca 
güzergâhlarından biri olup Türk ticaret gemileri ve Türk mürettebatlı yabancı bayraklı gemiler tara
fından da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ticari gemilerimize ve bunlarda görev yapan vatan
daşlarımıza yönelik tehdit, diğer yandan ülkemizin ticari ve ekonomik menfaatlerini olumsuz 
etkileyen bir boyuta da ulaşmış bulunmaktadır. Somali'de kamu düzeninin sağlanamamış olması, 
korsan, deniz haydutlarının ve silahlı soygun icra eden kişilerin çok geniş bir deniz alanında faaliyet 
göstermeleri, bunların tutuklanıp yargılanmaları konusunda karşılaşılan belirsizlikler bu meseleyle 
etkin bir mücadele yapılmasını engellemektedir. 

Bu sebeple ülkemiz, sorunun vahameti ve karmaşıklığı karşısında uluslararası toplumun kap
samlı bir yaklaşımla müşterek hareket etmesi ve tekrardan kaçınan uluslararası etkin tedbirlerin alın
ması ve uygulanması gerektiği görüşündedir. Zira hiçbir ülkenin tek başına bu sorunla baş edebilecek 
imkân ve yeteneğe sahip olmadığı anlaşılmıştır. Nitekim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2008 
yılında özellikle konuyu doğrudan ele alan beş karar kabul etmiştir. Bunlar: 1816, 1838, 1844,1846 
ve 1851, sayılı kararlardır. Bu kararlarda, söz konusu eylemlerle mücadeleye yönelik olarak uluslar
arası toplumun yakın iş birliği ve eş güdüm yapması çağrısında bulunulmakta ve bu amaçla alınması 
uygun olacak tedbirler üzerinde durulmaktadır. 

Ülkemiz, geçtiğimiz yıl içerisinde dünya gıda programı tarafından kiralanmış bölgede insani yar
dım taşıyan gemilere koruma sağlamayı amaçlayan NATO Deniz Görev Gücü'ne de Türkiye Cumhu
riyeti Gökova Firkateyni'yle aktif şekilde iştirak etmiştir. Söz konusu NATO harekâtı 12 Aralık 2008 
tarihinde son bulmuştur. 

Avrupa Birliği 8 Aralık 2008 tarihinde bölgede "Avrupa Birliği Navfor Atalanta" adlı bir deniz 
operasyonu başlatmayı kararlaştırmıştır. Bu operasyona İngiltere, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Al
manya, İtalya, Belçika, İsveç ve İspanya iştirak etmektedir. 

Bölgede ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Hin
distan, Japonya, Malezya, Kore ve Avustralya'ya ait askerî gemiler bulunmakta, ticari gemilere re
fakat etme ve deniz alanı güvenliğinin tesisi gibi operasyonlar icra etmektedir. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin deniz haydutluğu/korsanlık eylemleri ile kolektif mü
cadele kapsamında uluslararası meşruiyeti daha da kuvvetlendiren 16 Aralık 2008 tarihli ve 1851 
sayılı Kararı ile Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde 8 Ocak 2009 tarihinde "CTF-151" olarak 
adlandırılan bir birleşik görev kuvvetinin kurulması kararlaştırılmıştır. Söz konusu görev kuvveti 
münhasıran deniz haydutluğu/korsanlıkla mücadele amaçlı operasyonlar icra edecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; deniz haydutluğu/korsanlık ve silahlı soygun ile mücadelede ulus
lararası iş birliğinin geliştirilmesine özel bir önem atfeden ülkemiz, bu alandaki çabalan desteklemiş, 
Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve Uluslararası Denizcilik Teşkilatı bünyesinde yürütü
len çalışmaları aktif olarak izlemiş ve katkıda bulunmuştur. Bu yaklaşımla ülkemiz, Güvenlik Kon
seyinin 1851 sayılı Kararı çerçevesinde oluşturulan Temas Grubuna da kurucu üye olarak katılmıştır. 

- 2 3 4 -



TBMM B: 55 10 . 2 . 2009 O: 1 

Korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile mücadele kapsamında istihbarat paylaşımı ve 
bölgedeki askerî/sivil faaliyetlerin koordinasyonu konularında çalışma yürütecek bu grubun ilk top
lantısı 14 Ocak 2009 tarihinde New York'ta yapılmıştır. Bu toplantıda kabul edilen kararlar doğrul
tusunda oluşturulan çalışma gruplarına da aktif şekilde ülkemiz tarafından iştirak edilecektir. 

Konu hakkındaki bu gelişmeler ışığında, askerî makamlarımızla ve ilgili kurumlarımızla bilisti-
şare yapılan değerlendirmeler sonucunda Hükümetimiz, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin 
sağlanması, ulusal çıkarlarımızın korunması ve bu bağlamda uluslararası ticari faaliyetlerimizin gü
vence altına alınmasına katkıda bulunmak amacıyla, hava unsuru destekli bir firkateynimizden olu
şacak deniz kuvvetleri unsurlarımızın bölgede görevlendirilmesinin uygun olacağını değerlendirmiştir. 

Böyle bir görevlendirme, aynı zamanda, Güvenlik Konseyi geçici üyeliğimizin yüklediği so
rumluluklara da paralel olarak bu alanda yürütülen uluslararası gayretlere daha aktif şekilde katkıda 
bulunmamızı sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu düşüncelerle, zamanı ve süresi Hükümetçe belirlene
cek şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi'nde, Somali kara sularında ve 
açıklarında, Arap Denizi ve mücavir bölgesinde görevlendirilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenle
menin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması amacıyla hazırlanan hükümet tez
keresini yüce Meclisimizin görüşlerine sunuyor, bu izin talebimize yüce Meclisimiz tarafından destek 
verileceği inancıyla teşekkür ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Sayın Kürşat Atılgan. (MHP sırala

rından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Aden 

Körfezi ve Somali'ye deniz kuvvetlerimizin unsurlarının gönderilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi 
üzerine söz almış bulunuyorum MHP Grubu adına. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, dünya ticaretinin yüzde 90'ı deniz taşımacılığı yoluyla yapılmaktadır. Bu 
deniz taşımacılığının geçtiği deniz yolları üzerinde stratejik boğaz ve geçitler vardır. Bugün için 
kabul edilen bu stratejik geçişler on tanedir. Bunlar: Akdeniz'i kontrol eden Cebelitarık, Süveyş Ka
nalı ve bugün üzerinde konuştuğumuz Aden Körfezi ve Babülmendep Boğazı; diğer biri, yine bu 
bölgede önemli olan Hürmüz Boğazı; diğer en önemli Pasifik'i Hint Okyanusu'na bağlayan Malakka 
Boğazı ve buradaki Sunda Boğazı; diğer biri, Torres Boğazı; diğeri Avustralya'nın güneyindeki Tas
man, bir diğeri Panama, diğeri ise Belçika ile İngiltere arasındaki Manş Denizi. Ayrıca, Avrupa ve 
Akdeniz-Karadeniz bağlantısındaki ticaret yolları ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlaması nedeniyle de 
Türk boğazlan stratejik öneme sahip olan yerler olarak değerlendirilmektedir. Bu noktalar, bu söy
lediğim stratejik noktalar, çok uzun yüzyıllardır dünya tarihinde bir mücadele alanı olmuş, dünya 
hâkimiyetinde ve güç mücadelesinde ele geçirmek için büyük mücadeleler yapılmış yerlerdir. Ge
nellikle, gerek tarihte gerekse Soğuk Savaş Döneminde gerekse şimdi dikkat ettiğiniz zaman dün
yadaki olayların, savaşların merkezinde bu stratejik yerlerin olduğunu görmekteyiz. 

Yine bugün konuştuğumuz tezkerenin konusu olan Cibuti -yani Kızıldeniz'in çıkışındaki küçük 
bir ülkedir- ve Yemen arasındaki Babülmendep Boğazı'yla bu boğazdan geçerek Hint Okyanusu, 
dolayısıyla Pasifik'e doğru giden -Malakka Boğazı vasıtasıyla giden- yoldaki özellikle Aden Körfezi 
ve Babülmendep Boğazı, gerek petrol sevkiyatı gerekse petrol sevkiyatının gittiği yol icabıyla, ilave 
olarak da Avrupa'nın Hint Okyanusu'na ve Pasifik'e, Uzak Doğu'ya bağlantısının en kısa yolu ol
ması nedeniyle çok büyük öneme sahip olan bir stratejik noktadır. 
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Yine dünyada burayla bağlantılı diğer çok önemli bir yer Malakka Boğazı'dır. Malezya ile Su-
matra arasındaki Hint Okyanusu'nu Pasifik Okyanusu'yla birbirine bağlayan bu boğaz da dünya ti
caretinin yüzde 25'inin geçtiği boğazdır. Geçmişte de bu tür haydutlukların çok fazla yoğunlaştığı 
yerlerden biri Malakka Boğazı'dır. Ayrıca, Asya Pasifik bölgesine giden bütün enerji kaynaklarının 
geçtiği boğaz ise yine Malakka Boğazı'dır. 

Bugünlerde Somali açıklan ve Aden Körfezi civarında olduğu gibi, geçmiş yıllarda da Malakka 
Boğazı'nda ticari gemiler çok büyük korsanlık hadiselerine maruz kalmışlardı. Şimdi de -belki de bu 
bölgeden çok daha tehlikeli bir şekilde- Aden Körfezi ve Somali açıklarında dünya ticareti açısından, 
dünya siyaseti açısından gündemi ciddi teşkil etmekte olan bir konuyla karşı karşıyayız. Ancak bu 
sefer bu bölgeyle ilgili kontrol edilmesi gereken sahanın Malakka Boğazı'ndan çok daha fazla olması 
nedeniyle küresel aktörler daha yoğun bir şekilde devrededir. Yani Amerika Birleşik Devletleri, 
Rusya, Çin gibi küresel aktörler ile Birleşmiş Milletler ve NATO gibi kolektif güvenlik kurumlan böl
gede etkin olmaya çalışmaktadırlar. 

NATO harekâtı 12 Aralıkta sona ermiştir. Bildiğiniz gibi, oluşturulan NATO gücünde bizim de 
"Gökova" adlı firkateynimiz görev yapmış ve görevini başarıyla yerine getirmiştir. Aynca, NATO'nun 
bu görev kuvveti yerine, Avrupa Birliğinin 8 Aralıkta başlayan Atalanta görev kuvveti oluşturul
muştur ve bu görev kuvvetine ilave olarak Rusya'nın, Çin'in, Hindistan'ın ve Japonya'nın gemileri 
bölgede güvenliği sağlamak için uzun süredir görev yapmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, 20'nci yüzyılda dünyadaki mücadelenin merkezinde ve savaşların se
beplerinde petrol ve petrol sevkiyatının güvenliği vardır. Öyle görülüyor ki 21 'inci yüzyılda da dün
yadaki tüm olayların, savaşların merkezinde yine petrol ve doğal gaz ve bu enerji kaynaklarının 
sevkiyat yollarının güvenliği olacaktır. Çünkü, dünyada bugün için enerji açısından petrol ve doğal 
gaza bağımlılık oranı yüzde 70 olmasına rağmen, 2030 yılında enerji açısından petrol ve doğal gaza 
bağımlılık -yüzde 72, yüzde 73- artarak devam edecektir. 

Değerli milletvekilleri, şu anda görüştüğümüz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1851 sa
yılı Kararı ve daha önceki dört kararı doğrultusunda, Aden Körfezi'nde son iki yıldır yoğunlaşan 
deniz haydutluğunu önlemek için oluşturulacak uluslararası güce Deniz Kuvvetlerimizin muharip 
unsurlarının katılmasına imkân sağlayan bu tezkere de aslında, dünyadaki petrol sevkiyatı güvenli
ğinin ve dünyadaki petrol oyununun bir parçasıdır. 

Değerli milletvekilleri, tezkerenin daha iyi anlaşılması için Somali'de bugünlere nasıl gelindiğine, 
egemen güçlerin bölge ülkelerindeki çıkarlarına ve bölgesel çatışmalara kısaca bir göz atmak gerekir. 

Öncelikle -şurada belki görülmesi zor olacak ama- bölge ülkeleri hakkında kısaca bir bilgi ver
mek istiyorum: 

Bölgedeki Somali, "Afrika boynuzu" denilen Doğu Afrika'daki Aden Körfezi'nin yani Babül-
mendep Boğazı'nın çıkışından Kenya'ya kadar 3.200 kilometrelik sahili olan, Hint Okyanusu ve 
Aden Körfezi'ne sahili olan çok stratejik bir ülkedir. 8,5 milyon nüfusu vardır. Nüfusunun yüzde 
99,9'u Sünni Müslüman'dır. 

İkinci ülke Etiyopya'dır, çok önemli bir ülkedir. Etiyopya'nın nüfusu 73 milyondur, kıyısı yok
tur çünkü kıyıya olan kesimler Somali, Cibuti ve Eritre tarafından tamamen kapatılmıştır. Etiyop
ya'nın nüfusunun yüzde 45-50'si Müslüman'dır ancak idaresinde tamamen Hristiyanlar etkindir ve 
Batı tarafından desteklenen bir ülkedir. Bölge standartlarına göre çok ciddi bir ordusu vardır. 

Üçüncü ülke Kenya'dır. 30 milyon nüfusludur, yüzde 70'i Hristiyan'dır. Bu da hemen Somali'nin 
güneyinde Hint Okyanusu'na doğru olan ülkedir. 
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Diğer bir ülke Cibuti'dir. Hemen Babülmendep Boğazı'nın çıkışında, 1976 yılında Fransa'dan 
bağımsızlığını kazanan 660 bin nüfuslu, Orta Çağ standartlarının yaşandığı bir ülkedir. Ancak, Ye-
men'le birlikte Babülmendep Boğazı'nı kontrol eden önemli bir ülkedir. 

Onun üzerinde de yine 4,5 milyon nüfuslu ve nüfusunun çoğunluğu... Eritre vardır. Eritre de Eti
yopya ve Somali'yle birtakım sorunları olan ülkedir. 

Evet, kısaca bu bölgedeki ülkeleri size tanıtmış oldum. Bölge ülkeleri hakkında kısaca açıkla
malardan sonra bölgedeki ülkeler arasındaki sorunlara da kısaca değinmek, bu tezkerenin milletimiz 
tarafından daha iyi anlaşılmasına vesile olacaktır. Öncelikle, Etiyopya ve Somali arasında 1977-78 
yıllarında Ogedan Bölgesi sınır sorunu nedeniyle savaş yaşanmış ve 4 Nisan 1988'de yapılan anlaş
mayla Ogedan Bölgesi Etiyopya'ya bırakılmıştır ve Etiyopya'ya bırakılan bu bölgede 4,5 milyon So
malili yaşamaktadır ve bu nüfus, Etiyopya nüfusunun aşağı yukarı yüzde 6-7'sine tekabül etmektedir. 

Diğer bir sınır anlaşmazlığı ise İslami Eritre ile Etiyopya arasında yaşanmış ve 1998-2000 yıl
ları arasında savaşta -yaklaşık- 70 binden fazla insan ölmüştür. 

Diğer bir sorun, yine, Kenya'nın kuzeydoğusunda Somali dilinin konuşulduğu... Yani Ken
ya'nın Somali'ye yakın olan bölgelerinde Somali dili konuşan birtakım insanlar vardır, bu bölgede 
de Somali ile Kenya arasında sorunlar vardır. Ayrıca, Somali'deki iç savaşlar döneminden, Kenya'da 
yaşayan mülteci durumda 170 bin Somalili vardır. 

Diğer bir sorun ise, Cibuti'yle, yaklaşık 220 bin üyesi olan, yani Cibuti nüfusunun üçte 1 'ini teş
kil eden, Somalice konuşan Issa Kabilesinin yaşadığı bölge ile de Somali ve Cibuti arasında sorun 
yaşanmaktadır. Gördüğünüz gibi, bölgedeki bütün ülkeler arasında sorunlar mevcuttur. 

Değerli milletvekilleri, açlığın, sefaletin, Orta Çağ standartlarının yaşandığı bu bölge ülkeleri
nin durumunu ve sorunlarını kısaca sizlere açıklamak istedim. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki bu 
bölgedeki insanlık dramını kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Şahsen, 1990 yılında, Cibuti'yi 
ve oradaki Fransız üs ve limanlarını gezen aranızdan bir arkadaşınız olarak o günkü duygu ve dü
şüncelerimi, Cibuti'deki bir iki günlük gezimden sonra yazdığım defterime "Âdeta Orta Çağ stan
dartları." diye ilave etmişim. Evet, o bölgelerde insanlık âdeta Orta Çağ standartlarını yaşamaktadır. 
O nedenle, çok değerli milletvekilleri, Allah'ın Türk milletine yüklediği misyonu yerine getirmek için 
biraz daha büyük düşünmek ve gelecekte bu bölgelere adaleti, huzuru, refahı getirmek, geçmişte ol
duğu gibi, herhalde gelecekte de bizlere düşen, Türk milletine düşen en tarihî bir görev olacaktır 
çünkü bu bölgeleri idare eden emperyalistler maalesef bu bölgeleri insanlık dramının en yoğun ya
şandığı bir bölge olarak bizlere, bu günlere getirmişlerdir. 

Somali'nin içine düşürüldüğü duruma nasıl geldiğini açıklamak, milletimizin yine bu tezkere
nin konusunu daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. 

Somali, bildiğiniz gibi, Fransız, İtalyan ve İngiliz sömürgesi olmuş, 1 Temmuz 1960'ta bağım
sızlığını kazanmıştır. 1969'da General Barre darbe yaparak iktidarı ele geçirmiştir. Bu general ABD 
yanlısıdır ve iktidardan düşmeden hemen önce, Somali'nin 2/3'ünü kapsayan bölgenin gaz ve petrol 
ruhsatını dört büyük Amerikan firmasına vermiştir. Buradaki oynanan oyunun biraz anlaşılması açı
sından bu bilgileri yüce heyetinize vermeyi uygun gördüm. Bu şirketler, Amaco, Chevron, Konoco 
ve Philips'tir. Çok geniş doğal gaz kaynakları vardır, ayrıca çok geniş petrol rezervleri olduğu OPEC 
raporlarında sabittir. 
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Yine Somali'de, başkanlığını Muhammed Faruk Aidid'in yaptığı Birleşik Somali Kongresi 1991 
yılında General Barre'ye karşı harekete geçmiş ve başkent Mogadişu'yu ele geçirmiştir. Bu grup ge
nelde General Barre muhalifi kabilelerden oluşmaktaydı. Daha sonra bunlar da kendi arasında bö
lünmüş ve kendi arasında çatışmalara devam etmiştir. Ayrıca, çatışmalara bir de "İslami Birlik" adlı 
grup örgütlenerek katılmış ve bu grup da özellikle Sudan'dan ve bazı İslami örgütlerden yardım 
almış; dolayısıyla Somali'nin içinde çok büyük kargaşalar yaşanmış, hukuk sistemi ve devlet çökmüş, 
âdeta bir haydutluk devleti hâlini almış bir düzen gelmiştir. Ve bu savaşlarda 300 bin Somalili ölmüş, 
1 milyon insan göç etmiş, 1,5 milyon insansa açlıktan ölme sınırında yaşayan duruma gelmiş... Ve 
hepimiz bu görüntüleri televizyonlarda seyrettik. İşte, bu durum karşısında Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyi silah ve asker yardımını yasaklayan ve insani yardım çağrısı yapan 703 sayılı Kara-
n'nı 23 Ocak 1992'de aldı ve daha sonra Nisan 1992'den Mart 1995'e kadar, bir dönem komutanlığını 
Orgeneral Çevik Bir'in de yaptığı UNOSOM-I, UNITAF, UNOSOM-II harekâtlarını yürürlüğe 
koydu. Kayıpların artması ve insani yardımların dağıtılmasındaki başarısızlık nedeniyle 954 sayılı 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı'yla da 31 Mart 1995'te Somali'deki operasyonlara son 
verildi ve birlikler geri çekildi. Geri çekilmedeki en önemli unsurlardan biri filmlere de konu olan iki 
adet Blackhavvk helikopterinin düşürülmesi ve ölen Amerikan askerlerinin Mogadişu sokaklarında 
sürüklenmesi nedeniyle, o zamanki Clinton İktidarının çok zor durumlar yaşaması nedeniyle Ame
rika, bölgedeki kuvvetlerini geri çekmeye karar vermişti. 

Değerli milletvekilleri, Somali'deki olayı anlamak için diğer bir aktör İslami Mahkemeler Bir
liğidir. Bu birlik Müslüman Kardeşler Örgütünün Somali versiyonudur. Bu birliğin Başkanı Şeyh 
Şerif Ahmed'dir. Bu örgüt 1994 sonrası, yani Birleşik Devletlerin kuvvetleri oradayken bile örgüt
lenmiş ve ciddi bir güç kazanmış ve ülkede etkin olmaya başlamıştı; 18 bölgeden oluşan ülkenin 11 
bölgesinde otoriteyi 2006 yılında ele geçirdi, adalet, sağlık, eğitim ve güvenlik alanlarında önemli ge
lişmeler kaydetti ancak yıllarca çatışan kabile liderleri ABD'nin desteğiyle İslami Mahkemeler Bir
liğine karşı bir araya geldiler ve İslami Mahkemeler Birliğine karşı iktidarı ele geçirdiler. Çünkü, 
ABD İMB'yi El Kaide'ye destek ve eğitim vermekle suçlamaktaydı. İslami Mahkemeler Birliği ise 
bu iddiayı reddetmekte, ayrıca Taliban tarzı bir hükümet kurulamayacağını bildirmekteydi. 

Diğer bir aktör ise geçici Federal Hükümettir. 2004'te Kenya'da uluslararası toplumca tanınan 
federal bir hükümet olan bu Hükümet ABD desteklidir, Etiyopya desteklidir; Başkanlığını Abdullah 
Yusuf Ahmed, Başbakanlığını ise Ali Mohammed Ghedi yapmaktadır. Neticede Federal Hükümet ile 
İMB arasında yaşanan birçok olaydan sonra geçici Federal Hükümet Aralık 2006'da Etiyopya ordusu 
ile birlikte İMB güçlerine operasyon başlatarak 28 Aralıkta Mogadişu'yu, 1 Ocak 2007'de de Kis-
mayo'yu ele geçirmişlerdir. İslami Mahkemeler Birliği kan dökülmesini istemediğini, taktiksel ola
rak geri çekildiğini ve Etiyopya ordusu Somali'den çıkıncaya kadar cihat çağrısında bulunmuştur. 
Bugün, Mogadişu sokaklarına bile çıkamayan bir federal hükümet başkanı, ancak halkın desteğini 
almış ama bir şekilde İslami Mahkemeler Birliği ile ülke kontrolsüz ve yönetilmez duruma sokul
muştur. İşte, kontrolsüz ve başarısız bir ülke, deniz haydutluğu faaliyetleri son derece artmış ve dün
yayı deniz ticaretinin akıbeti açısından ciddi bir endişeye sevk etmiştir. Bu kapsamda da Türkiye'nin 
üç gemisi kaçırılmıştır. Bu gemiler de fidyeler karşılığı ödenmiştir. Fidye veren arkadaşlarımız, biri 
de aramızdadır, ne kadar verdiğini bilmiyorum, herhalde birkaç milyon dolar vermiştir çünkü 2008'de 
korsanların fidyeden aldıkları toplam para 50 milyon dolar civarındadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kısa açıklamadan sonra bölgedeki tarafların çıkarları 
nedir kısaca ona da bakmakta yarar var. En önemli sorunların başında Etiyopya ve Somali arasındaki 
sınır sorunu gelmektedir. 88'de Etiyopya'ya bırakılan ve Somalice konuşan Ogaden bölgesi bu so
runun kaynağım teşkil etmektedir. Somali'yi diktatörce yöneten Meles Zenawi, istikrarlı bir Soma
li'nin kendi ülkesinin çıkarlarına ters düştüğünü düşünmektedir. Dolayısıyla, Ogaden bölgesinin 
Etiyopya'da kalması Somali'de karışıklıkların devam etmesiyle yakından ilgilidir. Diğer taraftan, 
bölgeye Birleşmiş Milletler barış gücünün gelerek Somali'deki statükoyu devam ettirecek olması da 
Etiyopya'nın işine gelmektedir çünkü operasyon Somali'ye çok pahalıya mal olmaktadır. 

Diğer bir önemli taraf ise Amerika Birleşik Devletleridir. ABD, Somali'de geçmiş yıllarda sa
vaştığı kabile liderlerinin yönetiminin elinde bulundurmasından, yani geçici Federal Hükümetten ve 
göreceli bir istikrar ortamının sağlanmasından rahatsız değildir, hatta memnundur. Yüzde 70, ülke
nin topraklarında petrol ruhsatı almış olan şirketlerinin petrol aramasına göreceli bir güvence sağla
yan bu yönetimin devamını istemektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri işte böyle bir bölgede deniz kontrolünün sağlan
masında ve haydutluğu önlemek için deniz unsurlarıyla görev alacaktır. Görevlendirilecek olan firka
teynimizin kendisine verilecek olan görevi yapacağı konusunda hiçbir endişemiz yoktur. Dolayısıyla 
Kore Savaşı'ndan başlayan ve çok büyük uluslararası tecrübe edinmiş olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
bu görevi başarıyla yerine getireceğine inanmaktayım. Ayrıca, bölgede oluşabilecek birtakım kara... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
KÜRŞAT ATILGAN (Devamla) - Karada oluşabilecek birtakım sorunlara da tezkere dışı bıra

kılması yani tezkerede müsaade edilmemesi doğru bir karar olmuştur. Altyapısı ciddi bir şekilde, hu
kuki yapısı ciddi bir şekilde hazırlanmış olan bu görevi Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadarki 
edinmiş olduğu tecrübelerle hakkıyla yerine getireceğine inanıyor, bölgeye gidecek olan birlikleri
mize başarılar diliyorum. 

Ayrıca, MHP Grubu olarak bu tasarıya olumlu oy vereceğimizi bildirir, yüce heyetinizi saygıyla 
selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Atılgan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü Elekdağ. (CHP sırala

rından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakika. 
CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar
ları uyarınca korsanlık, deniz haydutluğu ve silahlı soygunla uluslararası mücadele amacıyla Aden 
Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde faaliyette bulunmaya gö
revlendirilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi görüşlerini siz
lerle paylaşmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Somali, uzun süredir yönetme gücü olan bir merkezî hükümetten mah
rum bulunan, iç savaşlar ve istikrarsızlıkla boğuşan yoksul bir Afrika ülkesidir. Hâlen iş başında bu
lunan geçici Hükümet de Somali'nin doğu kıyısında, geniş kıyı şeridinde otorite sahibi değildir. Bu 
nedenle ülkenin bu bölgesinde kontrol, korsanlık ve deniz haydutluğu yapan veya bu faaliyetleri des
tekleyen savaşçı aşiretlerin eline geçmiş bulunuyor. 
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Başlangıçta, Somalili korsanların çoğunluğunu eski balıkçılar oluşturuyordu. Bunlar, bu bölge
deki gemi trafiğinin balıkçılığı baltaladığı gerekçesiyle korsanlığa ve deniz soygunculuğuna başla
mışlardı. Ancak, fidye karşılığında gemi kaçırmanın son derece kârlı bir iş olduğu ortaya çıkınca 
aşiret reisleri, iş adamları ve bunların silahlı çeteleri, korsanlık ve deniz haydutluğu tekelini ellerine 
geçirmişlerdir. Sonunda Kalaşnikof ve roketlerle donanımlı, denizleri çok iyi tanıyan, hedeflerini ge
milerin telsiz konuşmalarını dinleyerek seçen profesyonel korsan şebekeleri ortaya çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Asya'dan Avrupa'ya giden gemiler Somali ile Yemen arasındaki Aden 
Körfezi'nden geçmek zorundalar. Ters yönden gelen gemiler de Kızıldeniz'den çıkmak için yine bu 
su yolunu izlemek durumundalar. îşte, Somalili korsanlar uluslararası ticari taşımacılığın can damarı 
olan bu bölgede avlanıyorlar. 

Değerli milletvekilleri, bu haydutların gerçekleştirdikleri yasa dışı eylemlerin uluslararası tica
reti ve deniz taşımacılığını olumsuz şekilde etkilediği, can ve mal emniyetine çok ciddi tehdit oluş
turduğu hususunda bugün dünyada tam bir görüş birliği mevcuttur. Nitekim bölgede bugüne kadar 
beş yüze yakın korsanlık ve deniz haydutluğu vakasının yaşanmış olması, tehdidin kazandığı vahim 
boyutu tam anlamıyla, açıkça ortaya koyuyor. 

Bu tehdit, değerli arkadaşlarım, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü sözünü ettiğimiz 
deniz trafik yolları Türk ticaret gemileri tarafından da hayli yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu nedenle 
Türk gemileri ve denizcileri de bu tehditten ciddi şekilde etkilenmiş durumdalar. Nitekim tezkerede 
de açıklandığı üzere deniz haydutları 2008 yılı sonu itibarıyla 3'ü Türkiye bağlamında 15 gemiyle, 
37'si Türk olmak üzere 300'ü aşkın denizciyi rehin almışlardır. Bu 3 gemiden 2'si 2009 Ocak ayı ba
şında serbest bırakılmışsa da bir gemimiz hâlen rehin tutulmaktadır. 

Sorunun uluslararası camia tarafından ortak bir yaklaşımla ve iş birliği çerçevesinde ele alınması 
zorunluluğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu meseleye el atmasına ve 2008 yılında teh
ditle mücadeleyi öngören beş karar tasarısını kabul etmesine yol açmıştır. Bu ortamda Avrupa Bir
liği ve NATO tarafından teşkil edilen görev kuvvetleri söz konusu deniz alanlarında korsanlara karşı 
operasyonlara girişmişlerdir. Ayrıca, Amerika, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindis
tan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya da bu bölgeye savaş gemilerini devriye ve koruma için gön
dermişlerdir. Türkiye de Gökova Firkateyni ile NATO'nun sınırlı nitelikli operasyonlarına katılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ancak bu önlemler Somali korsanlarını önlemekte yetersiz kalmıştır. Kor
sanlar birçok kargo gemisi ve tankere ilaveten 2008 Eylül ayında otuz üç tank taşıyan Ukrayna ban
dıralı Faina'dan sonra Sirius Star adlı, 2 milyon varil petrol taşıyan dev bir Suudi tankerini de fidye 
amacıyla ele geçirmişlerdir. Bu durum Aden Körfezi ile Hint Okyanusu'nun Afrika sahillerinde kor
sanlıkla mücadelenin çok daha etkili bir hâle getirilmesini gerektirmiş ve bu amaçla Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyinin 1851 sayılı Kararı ışığında 8 Ocak 2009'da Amerika öncülüğünde bir 
müşterek görev gücünün kurulması kararlaştırılmıştır. 

İşte, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulan tezkere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz 
unsurlarının bu görev gücü bünyesinde faaliyette bulunmak üzere Aden Körfezi, Somali kara suları ve 
açıkları ile Arap Denizi ve mücavir bölgelere gönderilmesini öngörüyor. Hükümet tezkeresinde görev 
gücünün ifa edeceği görevler sayılmakta ve bu meyanda askerî deniz unsurlarının Güvenlik Konseyi
nin 1846 sayılı Karan'nın 10'uncu maddesi uyarınca ve Somali Geçici Federal Hükümetinin rızasıyla 
Somali kara sularına da girebileceği belirtilmektedir. Bu bağlamda altı çizilen önemli bir husus da Türk 
Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları mürettebatının Somali topraklan üzerinde kullanılmayacağıdır. 
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Değerli milletvekilleri, korsanlık suçu, işlendiği yere veya failin milliyetine bakılmaksızın her
hangi bir devletin yargılama yetkisinin var olduğu kabul edilen bir uluslararası suçtur yani evrensel 
yargı kapsamına girer. Böyle olmasının nedeni, uluslararası düzen için oluşturduğu tehdidin büyük
lüğünden kaynaklanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi bu nedenlerle dünya barış ve istikrarına yapacağı 
olumlu katkıyı ve ulusal çıkarlarımızı da dikkate alarak Hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunulan tezkereye olumlu oy verecektir. Ancak, bu bağlamda önemli bir nok
taya değinmek istiyorum: Fakir bir Afrika ülkesi sahillerini harekât merkezi yapan korsanlar çok sa
yıda gemiyi ve mürettebatını rehin tutarak bunlar karşılığında 50 milyon dolara baliğ olan yüklü 
miktarlar elde ediyor ve uluslararası deniz taşımacılığını da tehdit ederek dünyaya meydan okuyor
lar ve bu çeteleri etkisiz hâle getirmek tek başlarına büyük devletlerin kapasitesini aşıyor ve ulus
lararası iş birliği ve dayanışmayı zorunlu kılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, uluslararası terörle mücadele de aynı şekilde kapsamlı bir iş birliği ve da
yanışmayı gerektiriyor. Türkiye bu alanda da sorumluluklarını ciddiyetle yerine getirmeye özen gös
termiş bir devlettir ancak ülkemizin, aynı sorumluluk ve iş birliğini Bush yönetiminden göremediği 
bir gerçektir. Oysa Başkan Obama'nın Amerika'nın bu hatalı politikasını değiştireceğini gösteren 
ciddi işaretler mevcuttur. Nitekim Obama'nın seçim bildirgesinde aynen şu ifadeler yer almaktadır: 
"Bush yönetiminin Irak politikası nedeniyle bozulan Türkiye-Amerikan ilişkilerinin onarılmasına 
önem veriyoruz." Bu çok anlamlıdır değerli arkadaşlarım zira Obama senatörken, Bush'un Irak'ı iş
galine aynen Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi karşı çıkmıştı. Anımsanacağı üzere, 1 Mart tezke
resinin Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmemesi, Bush yönetimi üzerinde derin bir aldatılmışlık 
hissi yaratmış ve Washington, Türkiye'ye yönelik politikasını bu aldatılmışlık hissinin yarattığı öfke 
ve kızgınlıkla şekillendirmişti. Bu nedenle, Bush yönetimi, Amerika'nın Orta Doğu stratejisi bağla
mında Kuzey Irak yerel yönetiminin başındaki Barzani'nin çıkarlarına Türkiye'ninkilere nazaran ön
celik vermiş ve Kürt liderin PKK'yı barındırmasına ve himaye etmesine göz yummuştu, hatta bundan 
da öteye, desteklemişti. 

2003'ten 2007 yılı sonlarına kadar Bush yönetiminin Türkiye'ye karşı PKK kartlarını oynadı
ğını kimse inkâr edemez. Bush yönetimi, Türkiye'ye karşı bir müttefik gibi değil bir hasım gibi ha
reket etmiş, Türkiye'nin ulusal ve toprak bütünlüğünü tehdit eden bir politika izlemiştir. Bunu sezen 
halkımız da PKK saldırıları sonucunda şehit olan askerlerimizin cenazeleri kaldırılırken "Kahrolsun 
PKK, kahrolsun Amerika" diye bağırmışlardır. Bush döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin dibe 
vurmasının nedeni budur. 

Filhakika 5 Kasım 2007'de Washington'da yaptıkları görüşmelerde Başkan Bush'un Başbakan 
Erdoğan'a "PKK'yla beraberce mücadele edileceği ve Türkiye'ye terör örgütü hakkında istihbarat 
sağlanacağı" sözünü vermesi, ilişkileri kırılma noktasından kurtarmıştır. Buna rağmen Bush yönetimi, 
Kuzey Irak'ta PKK'yı tamamen tasfiye etmeye yönelik bir politika izlememiş -bir istisna hariç- Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin kara harekâtı yapmasına izin vermemiş ve PKK'yı himaye etmeye devam eden 
Barzani'ye kol kanat germeyi sürdürmüştür. 

Değerli milletvekilleri, bunları şunu vurgulamak için belirtiyorum: Obama'nın başkanlık 
döneminde de Türk-Amerikan ilişkilerini, Amerika'nın PKK'ya ve Barzani'ye yönelik tutumu 
belirleyecektir. Obama'nın daha senatör iken Irak işgaline karşı almış olduğu tutum, bu alanda 
Türkiye'nin hassasiyetlerine anlayışlı ve saygılı bir davranış sergileyeceğine işaret etmektedir. 
Amerika'nın, Irak'ta sağlanan istikrara rağmen bu ülkenin çok ciddi sorunlara gebe konumu, 
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Afganistan'da kaybetmek üzere olduğu savaş, İran'la sorunları ve Pakistan'la derinleşen ihtilafı, 
Washington'un Ankara'nın iş birliğine kuvvetle ihtiyaç duyacağı alanlardır. Bu bakımdan Türk Hü
kümeti ilişkilerin onarılması için Obama yönetimine şu önerilerde bulunmalıdır: 

1) Amerika, NATO Anlaşması'nın 5'inci maddesinden kaynaklanan yükümlülüğünü yerine ge
tirmeli ve Kuzey Irak'ta PKK'nın tasfiyesi için Türkiye'ye kapsamlı ve etkin destek vermelidir. 

Bu bağlamda, Amerikan makamlarınca, Türkiye'ye PKK'ya yönelik istihbarat bilgilerinin ve
rilmesine devam edileceği yolunda yapılan açıklama, ilişkilerin geleceği açısından cesaret vericidir. 

2) El Kaide Amerika için neyse PKK da Türkiye için odur. Amerika nasıl karşılaştığı terör so
rununa çözüm yolu olarak El Kaide'yle müzakereyi düşünmüyorsa, Türkiye için de aynı durum ge
çerlidir. Buna rağmen Bush yönetimi, hatırlayacaksınız, PKK sorununun terör örgütü ile müzakere 
edilerek çözümlenmesini öngören bir süreci Türkiye'ye dayatmaya çalışmıştır. Obama yönetimi bu 
tür girişimlerden uzak durmalıdır. 

3) Bush yönetimi Amerika'nın Orta Doğu stratejisi çerçevesinde sistematik olarak, Kuzey Irak 
yerel yönetiminin çıkarlarını Türkiye'nin çıkarlarının önünde tutmayı yeğlemiştir. Obama yönetimi, 
Türkiye'yi bir müttefik olarak kaybetmesine yol açacak bu tutumdan kesinlikle vazgeçmelidir. 

4) Bush yönetimi İslam dinini siyasallaştırarak, dönüştürerek Batılı güçlerin sömürüsüne açık, 
uysal ve onlara biat eden bir ılımlı İslam modeli yaratma eğilimindeydi. Bu proje bağlamında, kendi 
düşüncelerine göre Türkiye örnek ülke seçilmişti. Obama yönetimi Türkiye'de toplumsal huzuru ve 
birliği bozucu, ülkeyi zayıflatıcı nitelikteki bu sakat görüşten vazgeçmelidir. Zira, Türkiye ancak 
laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak halkına yararlı olabilir ve böyle bir yönetim mode
liyle Avrupa Birliği içinde yer alabilir. 

Obama'nın biraz önce sözünü ettiğim seçim bildirgesindeki ifadeler ciddi bir değerlendirmenin 
ürünü ise Amerika'nın yeni yönetiminin Türkiye'nin bu meşru ve makul önerilerine olumlu bakacağı 
umudundayız. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere her yıl nisan ayı yaklaşırken Türk-Amerikan ilişkileri bir 
sınavdan geçer. Amerika'daki Ermeni lobisi, Ermenistan'ın da desteğiyle, bir taraftan devlet başka
nına Türklerin soykırım yapmış olduklarını telaffuz ettiren yazılı bir açıklama yaptırmak, diğer ta
raftan da Kongreye Osmanlı Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermenilere karşı soykırım 
suçunu işlediklerini içeren bir kararı kabul ettirmek için yoğun bir faaliyet içine girer. Sayın Dışiş
leri Bakanı Babacan her ne kadar evvelsi gün Münih'te yapmış olduğu bir açıklamayla, Ermenistan'la 
görüşmelerde ilişkilerin normalleşmesi doğrultusunda mesafe alındığını ve sürecin iyi işlediğini be
lirtmiş ise de gelişmeler, değerli arkadaşlarım, Ermeni lobisinin bu yıl da geçmiş yıllardaki girişim
lerini Washington'da aynen sürdürmeyi öngördüklerini gösteriyor. Yani Ermenistan tarafı 
müzakerelerde Ermenistan Anayasası'ndan Doğu Anadolu üzerindeki hak iddia eden ifadeleri çı
karmadan ve Türk-Ermenistan sınırlarını çizen Kars Anlaşması'nı tanımadan Türkiye ile Ermenis
tan arasında diplomatik ilişki kurulmasında ve Türkiye'nin sınır kapılarını açmasında ısrar ederken, 
aynı zamanda Amerikan Kongresi nezdinde de Türkiye'yi soykırımla suçlayıcı girişimlerden vaz
geçmeyi düşünmüyor. 

Özellikle Davos'ta Başbakan Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Peres arasında cereyan eden 
olaydan sonra, Amerika'daki Yahudi lobisinin geleneksel desteğini Türkiye'den çekeceği yolundaki 
değerlendirmeler, Ermeni diasporasmı sözde soykırım kararına geçirmek için en uygun şartların oluş
turulduğuna ve bu fırsatın heba edilmemesine inandırmış görünüyor. 
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Son seçimlerde, değerli arkadaşlarım, Amerika'nın başına demokrat bir başkan gelmiştir. Kon
grenin her iki kanadında da yani hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda demokratlar çoğun
luktadır. Böyle bir durumda Başkan Obama Kongreye, "NATO müttefikimiz Türkiye'yle ilişkilerimiz 
kritik önemdedir, özellikle Orta Doğu'da karşılaştığımız sorunlar ulusal çıkarlarımız açısından bu 
müttefikimizle ilişkilerimizi ve iş birliğimizi incitmeden sürdürmemiz gerekiyor" yolunda bir mesaj 
verirse Ermeni iddialarını içeren karar tasarılarının Kongrede kabul edilme şansı sıfıra düşer. Bush 
döneminde bu mümkün değildi çünkü cumhuriyetçi Bush Kongrede çoğunluğa sahip olmadığı gibi 
prestije de sahip değildi. Bugün ise tamamen değişik bir tabloyla karşı karşıyayız. 

Peki, Başkan Obama Kongreye böyle bir mesaj verir mi? Vermesi için çok neden mevcut. Şu 
anda Obama yönetiminin önünde son derece önemli, yakıcı sorunlar var: Irak'tan istikrarı bozmadan 
bir miktar asker çekme sorunu; Afganistan'da çıkmaza girmiş bir savaş; İran sorunu; Karadeniz ve 
Kafkas bölgesini özel çıkar alanı olarak ilan eden ve Amerika'ya meydan okuyan bir Rusya; Pakis
tan'ın kuzeyinde Amerika'nın askerî müdahalesine yol açabilecek, her an patlak verebilecek bir kriz 
ve Orta Doğu'daki tüm krizlerin anası Filistin sorunu. 

Değerli milletvekilleri, çok geniş bir coğrafyaya yayılan tüm bu çatışma ve sorunları bir bütün ola
rak ele aldığınızda, Avrupa'da ve Orta Doğu'da bu sorunlarla Türkiye gibi yakın çıkar ilişkisi olan 
başka bir devlet yoktur. Yine tümcel bir perspektiften bakarsak, bu coğrafyada bu ihtilaf ve çatışma
ların çoğunluğunu belli ölçülerde etkileyebilecek Türkiye'den başka bir devlet de mevcut değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Bu bakımdan, ben, yeni Amerika Başkanının, 

uluslararası dengelerin merkezinde bir konuma sahip olan Türkiye'yle ilişkilerini marjinal bir iç po
litika meselesi için bozmayı göze alabileceği kanısında değilim, yeter ki Türkiye'nin siyasi liderleri 
ülkemizin izah ettiğim bu gücünü kavrasınlar ve akılcı, gerçekçi, sağduyulu ve profesyonel bir dış 
politikayı uygulayabilsinler ve Washington'a dış siyasette mütekabiliyetin esas olduğunu ve Türki
ye'nin çıkarlarına zarar vereceği ve tarihsel onurunu zedeleyeceği bir davranışın karşılık görebilece
ğini en münasip diplomatik fakat etkili bir lisanla anlatabilsinler. 

Değerli arkadaşlarım, biz CHP olarak tezkereye bu görüşlerle onay verdiğimizi belirtiyorum ve 
Yüce Meclise de saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elekdağ. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Selahattin Demirtaş. 
Buyurun Sayın Demirtaş. (DTP sıralarından alkışlar) 
DTP GRUBU ADINA SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Hükümetin Somali Aden Körfezi'ne Türk askeri gön

dermesiyle ilgili tezkeresi üzerinde Demokratik Toplum Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek 
için söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz, konunun birkaç değişik boyutuna dikkat çekmek isti
yorum. Öncelikle, Somali'de, Aden Körfezi'nde yaşanan durumun hiçbir şekilde hoş görülemeyeceğini, 
uluslararası ve ulusal hiçbir toplumda da kabul görmesinin mümkün olmadığını ifade ederek başlamak 
istiyorum. Birazdan yapacağım değerlendirmelerde en azından olayın bu boyutunu görmezden gelme
diğimizi, bu boyutunu en azından peşinen mahkûm ettiğimizi ifade etmek için belirttim. 
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Değerli arkadaşlar, Afrika'da, Somali'de, Ruanda'da, Nijerya'da, Etiyopya'da, o bölgenin ta
mamında yaşanan yoksulluğun, açlığın, o ülkelerin, o toplumların şu anda içinde bulunduğu duru
mun neden kaynaklandığını tespit etmeden, bugün orada yaşanan korsanlık veya soygun veya gasp 
olaylarını açıklamak veya anlamak da mümkün değildir. 

Şimdi, evet, Türkiye uluslararası dengeler, konjonktür açısından kendisini de doğrudan ilgilen
diren bir konu olması vesilesiyle oraya asker gönderiyor ve görünen o ki, bugün buradan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onayıyla Türk askeri oraya gidecek. 

Değerli arkadaşlar, kimlerle birlikte görev yapacak orada? Bugün, Somalili korsanların, Somali 
halkında, Somali toplumunda sektör hâline gelmiş bu korsanlık meselesinin ortaya çıkma nedeni 
olan ülkelerle birlikte orada görev yapacaklar. Hiçbir toplum, hiçbir halk, hiçbir ülke kendiliğinden, 
dış müdahale olmaksızın, bu derece, emperyal, sömürgeci politikalar olmaksızın bu kadar yoksul-
laştırılamazdı. Yüz yıldır Afrika'nın zenginlikleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, sonradan da 
ABD'nin müdâhalâtıyla birlikte sömürülüyorlar. Bugünkü yoksulluğun temel nedeni bu emperyal 
sömürgeci politikalardır. Yoksa, Somalililer, Afrikalılar, tarihten beri, o topraklarda var olduğundan 
beri aç değillerdi, yoksul değillerdi. Bu durumun tespiti yapılmadan, en azından oradaki toplumun 
hakkı verilmeden, peşinen, oradaki insanlar işte, birtakım balıkçılık vesaire işlerle uğraşıyorlardı, 
ama baktılar ki, bu iş kârlı değil, korsanlık daha kârlı bir iş. Dolayısıyla "Korsanlık yapalım." dedi
ler ve uluslararası toplumu, uluslararası ticareti tehlikeye attılar. Bu nedenle de bizim medeni top
lumlar olarak gidip onlara haddini bildirmemiz gerekir yaklaşımı son derece yüzeysel, basit bir 
yaklaşımdır. Oradaki toplumlara, orada yaşanan acı tarihe, trajediye hakarettir en azından. 

Ruanda'da, çok kısa bir süre içerisinde, değerli arkadaşlar, yüz gün içinde, sadece yüz gün içinde 
800 bin insan öldürüldü. Yüz gün içinde 800 bin insan Tutsilerle Hutular arasındaki iç savaştan, kat
liamdan kaynaklı... Neydi bunun nedeni? Elbette ki birinci nedeni yoksulluk, açlık, yine sömürgeci 
politikalardan kaynaklı ve bir diğeri, Belçika'nın orada uyguladığı ayrımcı politikalar, iki halkı bir
birine kırdıran politikaları idi. 

Şimdi, yüz gün içerisinde 800 bin insan orada katledilirken, birbirini öldürürken Türkiye Büyük 
Millet Meclisine şöyle bir tezkere geldi mi Birleşmiş Milletler kararıyla: "Ya kardeşim, orada 800 bin 
insan birbirini öldürüyor. Olay bu kadar vahim, soykırıma dönüşmüş durumda. Birleşmiş Milletler 
karar aldı, oraya müdahale edilmesi gerekiyor. Tezkere gelsin Meclise, hadi hep birlikte, uluslararası 
toplum olarak gidelim, oradaki katliamı durduralım." diye bir tezkere geldi mi? Hatırlıyor musunuz 
böyle bir şeyi 1994 yılında, değerli arkadaşlar? Gelmedi, gelmez de. Çünkü, orada onun yaşanması 
gerekiyordu, onun yaşanması planlanmıştı. Bugün oraya savaş gücünü gönderen emperyal güçler ta
rafından zaten bu planlanmıştı. 

Aynı Birleşmiş Milletler ve aynı uluslararası güçler Somali iç savaşı sırasında da farklı bir tavır 
sergilemediler. Amerika Birleşik Devletleri orada kendince başarısızlıkla sonuçlanan bir girişimden 
sonra geri çıktı. Benden önceki konuşmacı arkadaşlar da dikkat çektiler. Somali'deki petrol rezerv
lerinin üçte 2'si Amerikan yanlısı hükümet devrilmeden önce dört büyük Amerikan şirketine devre
dilmişti zaten ve Somali'de iç savaş yaşandığında yine uluslararası güçler, Birleşmiş Milletler sadece 
oradaki açlığı kendince gidermeye, oradaki yoksulluğu gidermeye çalışıyordu. Nijerya'da da benzer 
durum yaşandığında farklı değildi, Angola'da da iç savaş yaşandığında durum farklı değildi. 

- 2 4 4 -



TBMM B: 55 10 . 2 . 2009 O: 1 

Bütün bu iç savaşların çıkış nedeni, toplumların orada birbirini katliamdan, soykırımdan geçirme 
nedenlerini, o siyasal ortamı, o sosyolojik ortamı hazırlayan şey de bu emperyal güçlerin oradaki poli
tikaları, yüz yıl öncesine dayanan sömürgeci anlayışlarıydı. Afrika'nın zenginliği yüz yıldır, bugün So
malili korsanlar tarafından soyulan gemilerle Avrupa'ya ve Amerika'ya taşındı. Bugün Amerika'daki 
zenginliğin, Avrupa'daki zenginliğin önemli bir kısmı sömürgeci politikaları nedeniyle elde etmiş ol
duğu zenginliktir. Tabii ki -buradan yine ilk cümleme atıf yapıyorum- bu hiçbir şekilde Somalili kor
sanların orada gemi kaçırmalarını, insan kaçırmalarını ve soygun yapmalarını haklı çıkarmaz. 

Ancak değerli arkadaşlar, eğer Somali'de bu mesele sadece birkaç korsanın yapmış olduğu hukuk 
dışı bir iş olmaktan çıkıp Somali toplumunun da bir halk olarak neredeyse içinde yer aldığı bir sek
töre dönüşmüşse bunun tarihsel, sosyolojik nedenleri vardır ve bugün, uluslararası büyük şirketlerin 
ticari çıkarları tehdit altında, tehlike altında diye askerî güç gönderilmesi gündemdeyse meseleye biraz 
da buradan bakmamız gerekir. Yani Türk askeri kimlerle birlikte, orada kime karşı görev yapacak? Bu 
kritik bir noktadır değerli arkadaşlar. Elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisinden bu tezkere geçe
cek, Türk askeri oraya gidecek, umut ediyoruz ki kazasız belasız da geri dönecekler ama isterdim ki 
meselenin bu yönü burada tartışılmadan, burada dile getirilmeden bu tezkere buradan geçmesin. 

Yine, değerli arkadaşlar, uluslararası askerî bir güç -tezkerede de belirtildiği üzere- orada adli 
görev yapacak şekilde, aynı zamanda, yetkilendirilmiş olacak. Nedir buradan kastedilen? Yani kor
san saldırısı olduğunda, denizde takip edebilecek, yakalama yapabilecek, gözaltına alacak ve yargı
lama yapılabilmesi için gemiye çıkan -ki muhtemelen çıktıkları gemi Türk gemisi de olmayacak, 
Amerikan gemisi olacak- adli mercilere teslim edilecek, onlar da gemide bulunup yargılayacaklar, ce
zası neyse verecekler. 

Bakın, şimdi bir örneği hatırlatmak istiyorum, uluslararası haber ajansları geçmişlerdi bu ha
beri: "Fransızlar öylesine öfkeliler ki gemi kaçıran Somalili korsanları kafesin içerisine koydular." 
Haberin veriliş tarzına dikkat edin değerli arkadaşlar: Fransızlar öylesine öfkeliler ki -yani burada 
"Hafifletici neden var." demek istiyorlar- o kadar öfkeliler ki Somalili korsanları kafesin içerisine koy
dular yani hayvan muamelesi yaptılar; bunu normal gösteriyorlar. 

Şimdi, Türk askeri gidecek oraya, yakalama işlemini yapacak ve bunlar, Guantanamo'dakine 
benzer uygulamaları yapsınlar diye onlara teslim edecek. Kimi? Bunların aç bıraktığı, bunların yok-
sullaştırdığı ve bunların bu hâle düşürdüğü Somalili insanları. Meselenin bu yönünü tartışmamız ge
rekir değerli arkadaşlar. Yani yine, bütün bunlar Somalili insanlara korsanlık yapma hakkı vermez 
ama bunlar yaşanacak, orada insan hakları açısından trajediler yaşanacak çünkü uluslararası serma
yenin bir tek dini vardır; o da paradır, vicdanı da paradır, imanı da paradır. Bunun dışında Somalili
ler kafese mi konmuş? Üstünkörü bir yargılamayla, bilmem ömür boyu hapse mi mahkûm edilmiş? 
Bunlar onların derdi değil değerli arkadaşlar ya da Ruanda'da 800 bin kişi birbirini katletmiş onla
rın derdi değil, "uluslararası şirketlerin işleri tıkır tıkır yürüsün"dür dertleri. 

Bu nedenle, değerli arkadaşlar, Türk askerinin kendi sorumluluğunun olmadığını, Türkiye'nin 
orada yaşanan insanlık trajedisinde payının olmadığını ama bu vesileyle dâhil edilmeye çalışıldığını 
ve dâhil olacağını, bundan sonra orada yaşanacak trajedinin parçası hâline getirileceğini, en azından 
tartışmaların bu yönlü yürütüleceğini hatırlatmak istiyorum. ABD'nin veya Avrupalı güçlerin insan 
hakları anlayışı kendi ulusal sınırları içerisinde geçerlidir. Hatta ABD'de bu bile yoktur, kendi ulu
sal sınırlarında dahi bu yoktur. Dolayısıyla Somali karasularında, Aden Körfezi'nde yakalanan kor
sanlara nasıl muamele yapılacağı, nasıl yargılanacakları, sonuçta nasıl cezalara çarptırılacağı bir 
muammadır ve Türkiye de bu gücün içinde yer almış olacak. 
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Yine tezkereden anladığımız kadarıyla yetkiler sadece denizde olacak. Korsanlar geldi, diyelim 
ki Türk askerinin görev yaptığı bir gemiye de saldırdı, korsan bu sonuçta yani orada o da kendi işini, 
mücadelesini yürütüyor kendince. Geldi saldırdı, Allah korusun istemediğimiz sonuçlar da çıktı ve 
korsanlar kaçtı, kendi karasına, toprağına ulaştı; hiçbir şey yapamayacağız, kimse hiçbir şey yapama
yacak. Yetkiler denizle, deniz sınırlan dâhilinde geçerlidir. Peki, bunun Türkiye kamuoyundaki kar
şılığı ve tepkisi, etkisi ne olacak? Türkiye asker göndermiş oraya, saldırı olmuş yani ortaya vahim 
şeyler de çıkabilir, kestiremiyoruz. Bir bataklığa doğru gidiyoruz. Yani orada ne olduğunu, nasıl du
rumla karşılaşacağımızı şu anda kestirmek bile mümkün değil; olası bir durumdan söz ediyorum. Hiç
bir şey yapamayacak, hiçbir deniz gücü, orada bulunan uluslararası güç -Türk gücü dâhil- hiçbir şey 
yapamayacak. Bu insanlar kendi kara topraklarına ulaştıkları anda yetkimiz olmayacak. Bunun Tür
kiye kamuoyunda yaratacağı etkiyi, tesiri Hükümetin ve Meclisin iyi hesap etmiş olması gerekiyor. 

Şimdi, Birleşmiş Milletler karar aldı. Korsanlar orada ticaret gemilerine rahat vermiyorlar. El
bette ki ben bütün ticaret gemilerini veya ticaret adamlarını, işverenleri burada zan altında bırakmak 
istemiyorum, elbette ki kendince çalışan, iş yapan onlarca yüzlerce iş adamı da vardır. Ama en ni
hayetinde uluslararası bir ticaret zinciridir; ABD'nin, Avrupa'nın emperyal çıkarlarıyla doğrudan 
ilintilidir, BM'nin bu konudaki hassasiyeti de bundan kaynaklıdır. Yoksa aynı Birleşmiş Milletler, 
Bosna'da katliam yaşanırken bu kadar duyarlı davranabildi mi? Yani Somali'de şu anda korsanların 
yaptıklarıyla Bosna'da Sırpların yaptığını kıyasladığımızda Birleşmiş Milletlerin şu andaki tavrı, 
Türkiye'den en azından kararla asker isteme tavrı çok mu haklı, çok mu makuldür? Hiç tartışmadan, 
hiç olayı deşmeden geçiştirilebilecek bir konu mudur? Filistin'de Gazze'de yaşananlar, bunlar Bir
leşmiş Milletlerin bilgisi dâhilinde değil midir? Bu konuyla ilgili uluslararası toplum, bu uluslararası 
duyarlı toplum neden harekete geçmiyor değerli arkadaşlar? 

Bunların hepsi Türkiye tarafından tartışılmak durumundadır. Çünkü Türkiye toplumu, meseleye 
buradan bakar. Eğer Türkiye toplumu meseleye buradan bakıyorsa Hükümeti de, Meclisi de buradan 
bakmak zorundadır. Eğer burada halkın iradesi temsil ediliyorsa sokaktaki insanımız böyle düşünmüyor, 
size oy veren de, bize oy veren de böyle düşünmüyor. Dolayısıyla, bence, bugün burada halkın iradesi 
dışında, halkın talebi, istemi dışında bir karar alınıyor, bir işlem yapılıyor. Bizim yapmamız gereken, el
bette ki -Birleşmiş Milletler nezdinde şimdi Güvenlik Konseyi üyesiyiz- NATO içerisinde etkili mi olmak 
istiyoruz, Birleşmiş Milletler içerisinde etkili mi olmak istiyoruz, Başbakanın o diplomatik tavrıyla on
lara haddini bildirmeliyiz "one minute" demeliyiz, "Kardeşim, ne oluyor? Siz yaptınız bunları, bunların 
sorumlusu sizsiniz." diyebilmeliyiz. Madem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesiyiz, bunların 
emperyal politikalarını sorgulayan bir noktada olmak zorundadır Türkiye. Eğer halkın iradesini ve hal
kın duygularını kendi uluslararası politikasında kullanmak istiyorsa Türkiye'nin tavrı bu olmalıdır. Bunun 
dışındaki herhangi bir tavır gerçekleri gizleme, gerçekleri örtbas etme, reel politik davranma, günü kur
tarma, büyük dediğimiz devletlerin büyüklüklerini kabul etme, Türkiye'nin bu konudaki pasif duruşunu 
kabul etme veya en azından bunu onaylama, onama politikası dışında başka bir şey olmaz. 

Değerli arkadaşlar, bu gerekçelerle, açıklamaya, izah etmeye çalıştığım gerekçelerle, biz, Türki
ye'nin bu oyunun içerisinde yer almasını doğru bulmuyoruz. Türkiye eğer uluslararası alanda etkili bir 
güç, etkili bir ses olmak istiyorsa ezilen halklardan yana tavır koymalıdır, sömürülen halklardan yana 
tavır koymalıdır ve tavrını emperyal güçlere karşı koymalıdır. Bu ülkelerin politikalarını teşhir eden, 
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deşifre eden bir tutum içerisinde olmalıdır. Türkiye toplumu böylesi politikaları destekler, bedeli neyse 
de Türkiye toplumu, 72 milyon insan bunun bedelini öder. Zaten bedel ödüyoruz, IMF'yle, Dünya 
Bankasıyla, ABD'yle, İsrail sermayesiyle, Yahudi sermayesiyle zaten Türkiye toplumuna bedel öde
tiliyor. Yani bunlarla iyi geçindik diye müreffeh bir ülke miyiz? Zaten yoksulluk, işsizlik, açlık diz boyu 
bu ülkede, bari onurumuzla aç kalalım. En azından, Türkiye, dünyaya örnek olacaksa, dünyanın ezi
len mazlum halklarına örnek olacaksa, bu yönüyle örnek olmalı, öncülük etmelidir. 

Değerli arkadaşlar, bu vesileyle bu konudaki görüşlerimizi paylaşmak istedim. Demokratik Top
lum Partisi olarak, bu düşüncelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, en azından bu ülkelerin de 
duyabileceği, anlayabileceği şekilde çıkmasını istedim. Ben eminim ki Meclis üyelerinin büyük bir 
kısmı da benzer düşüncelere sahiptir, ama partilerinin politikası gereği belki oyunu farklı kullana
caktır. Ancak bizim partimizin politikası da, bizim düşüncemiz de bu yöndedir. 

Değerli arkadaşlar, biz, bu tezkereyi bu gerekçelerle doğru bulmuyoruz. Her şeye rağmen, 
görevin, kazasız belasız tamamlanmasını diliyoruz. 

Tezkereye hayır oyu vereceğimizi ifade ederek, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.58 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.12 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER : Fatoş GÜRKAN (Adana), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55'inci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Başbakanlık Tezkeresi üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Hükümet burada. 
Şimdi söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kırıkkale Milletvekili Sayın Vahit Erdem'de. 
Buyurun Sayın Erdem. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA VAHİT ERDEM (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Hükümetimizin Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve 
açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenleme
lerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uya
rınca bir yıl süreyle izin verilmesi konusundaki prensip kararı üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, benden önceki konuşmacılar, özellikle MHP ve CHP temsilcisi arka
daşlarım ve DTP temsilcisi bölgedeki ülkelerin durumunu, tarihî geçmişini özetlediler, ben o konu
ları atlayarak konuşmama devam edeceğim. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz 21'inci yüzyılın 
küresel tehdit algılaması ve karşı tedbirler konusunda kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

21'inci yüzyıl geçen yüzyıla göre çok farklı bir güvenlik yapısına sahiptir. Buna bağlı olarak da 
yeni ve farklı bir savunma anlayışı ve sistemi gelişmiştir ve gelişmektedir. Geçen yüzyılda tehditler, 
ağırlıklı olarak ülkeler arası çatışma ve gerginlikler veya bloklar arası gerginlikler veya çatışmalar var
sayımına göre değerlendirilmekte idi. Savunma sistemleri de devletlerin veya blokların konvansiyo-
nel orduları ve silah sistemlerine dayanmaktaydı. Böylece, karşılıklı caydırıcılık veya nispi olarak 
simetrik çatışma söz konusu idi. 

İçinde bulunduğumuz çağın tehditleri geçen yüzyıla göre şekil değiştirmiştir. İçinde bulundu
ğumuz dönemde asimetrik ve önceden tahmin edilemeyen ve devamlı yenileri eklenen bir tehdit çev
resi ve yapısıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Terörizm, bölgesel ve etnik çatışmalar, kitle imha 
silahtarının yayılması, illegal silah ve insan ticareti, bilgisayar sistemlerine elektronik saldırı, enerji 
güvenliği ve son yıllarda karşılaşılan korsanlık, deniz haydutluğu bugün karşılaştığımız belli başlı teh
ditlerdir. Yarın ne gibi yeni tehditlerle karşılaşılacağını şimdiden tahmin etmek de mümkün değildir. 

Bu yeni tehdit yapısı ülkelerin savunma sistemlerinin ve ordularının yeniden yapılandırılması sü
recini de başlatmıştır. Pek çok ülke, silahlı kuvvetlerini, ülke savunması yanında ülke ötesi tehditleri 
de karşılayacak şekilde yapılandırmışlardır ve bu yöndeki yapısal değişim çalışmaları devam et
mektedir. Nitekim, Türkiye de 1990'lı yıllardan itibaren pek çok uluslararası, özellikle NATO ope
rasyonlarında yer almaktadır. Balkanlarda Bosna-Hersek ve Kosova, Afganistan başta olmak üzere, 
Türkiye, NATO'nun tüm sınır ve alan dışı operasyonlarında yer almıştır. 
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Çağımızda bu tehditlerin hiçbirinin hiçbir ülke tarafından tek başına karşılanması mümkün gö
rülmemektedir. Bu gerçekten hareketle ülkeler ve savunma kurumları arası iş birliği geliştirilmekte 
ve gittikçe yoğunluk kazanmaktadır. Nitekim, NATO da bu gerekçeden hareketle bir taraftan yeni 
üyelerle genişleme politikası uygularken bir yandan da iş birliği ve ortaklık politikaları çerçevesinde 
ilişkilerini Avustralya, Japonya ve Güney Kore'ye kadar uzatmıştır. 

Bu bağlamda uluslararası ilişkiler, istihbarat paylaşımı, dayanışma büyük önem taşımaktadır. 
Tabii, bu ilişkilerde, bu dayanışmada Amerika Birleşik Devletleri'nin yeri son derece önemlidir. 
Sayın Elekdağ bu konulara da değindi. Ben de müsaadelerinizle, birkaç husus üzerinde duracağım. 

Biz, üç arkadaş, NATO'nun Savunma Güvenlik Komisyonu toplantısı dolayısıyla Amerika Birle
şik Devletlerin'deydik. Ben dün akşam geldim. Geçtiğimiz dönem, maalesef, dünya politikası ve Ame
rika açısından çok kabul edilebilir, hoş görülebilir bir manzara arz etmemektedir. Yeni Amerikan 
yönetimi de bu durumun farkındadır, Amerikan kamuoyu da geçmiş dönemden son derece rahatsızdır. 
Bizim aldığımız intiba: Yeni yönetim, uluslararası ilişkilere, çok taraflılığa, müzakereye, diplomasiye 
ve dostlarla, dostlarıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nin dostlarıyla, Avrupa Birliğiyle ve NATO itti
fakı ülkelerle yakın iş birliği yapacağı hususunda net ifadelerle bu konuda bize beyanlarda bulundular. 

Tabii, yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin daha iyi olacağına ben şahsen inanıyorum. Bu
rada önemli problem, Ermeni soykırım meselesi, Ermeni iddiaları 1915'le ilgili olarak. Tabii, yeni 
Cumhurbaşkanı Başkan Obama ve Amerikan Kongresi Başkanı Nancy Pelosi bu konularda, maale
sef, seçim kampanyalarında angajmanda bulunmuş durumdalar ve Biden, zaten Türkiye'ye karşı son 
derece antipatiyle bakan bir başkan yardımcısı. Fakat, bütün bunlara rağmen Türkiye'nin bölgedeki 
stratejik önemi, Türk-Amerikan ilişkilerinin karşılıklı menfaate dayanması ve Ermenistan Hüküme
tiyle Türk Hükümetinin belirli seviyede görüşmelerde bulunması... Böyle bir kararın akıl dışı olduğu 
hususunda Amerika yönetiminin de farkına varacağını düşünmekteyiz. 

Ben burada bir hususa da değineceğim. Tabii, amacım değerli konuşmacıları irdelemek değil. 
Değerli büyükelçi Şükrü Elekdağ son derece saygı duyduğumuz tecrübeli bir devlet adamı, Ameri
ka'dan istekler hususunda NATO Anlaşması'nın 5'inci maddesinin PKK konusunda işletilmesi gibi 
bir hususa değindi. Bu konuya ben müsaadelerinizle açıklık getirmek durumundayım. NATO An
laşması'nın 5'inci maddesine göre -Washington Anlaşması'nın 5'inci maddesi- müttefiklerden birine 
yapılan saldın tüm ittifak ülkelerine yapılmış kabul edilir, Afganistan misali. Fakat bu maddenin iş
letilmesi demek, yirmi sekiz NATO üyesi ülkenin -katılanları tabii- silahlı kuvvetlerinin Türkiye'de 
operasyon yapması demek. Tabii bunu Türkiye'nin kabul etmesinin doğru olmayacağı kanaatindeyim 
ama Şükrü Elekdağ'a şu bakımdan belki katılmam mümkün: 5'inci maddenin bu manada işletilmesi 
değil ama biz müttefiklerden ve NATO üyesi dostlarımızdan beklediğimiz çok ciddi istihbarat pay
laşımı, silah, araç-gereç desteğinin varsa kesilmesi, terörizmle ilgili tüm kaynakların ilgili devletler 
tarafından kontrol altına alınması gibi çok önemli konularda iş birliğinin yapılması tabiidir. 

Değerli milletvekilleri, korsanlık ve silahlı soygun eylemleri, arkadaşların ve Sayın Bakanımı
zın da ifade ettiği gibi, son dönemde gelişen bir tehdit biçimi ve uluslararası güvenlik meselesi hâ
line gelmiştir. Aden Körfezi, Somali kara sulan ve açıkları, Arap Denizi ve bölgelerinde son dönemde 
yaşanan korsanlık ve silahlı soygun eylemleri uluslararası ticareti ve deniz taşımacılığını etkileyen 
boyutlara erişmiştir. Ayrıca, Somali ve Afrika ülkelerine yapılan insani yardımları da bu eylemler 
olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu bölgede korsanlık faaliyetleri 2008 yılında 2 katına çık
mıştır. Bugüne kadar bölgede beş yüze yakın korsanlık ve silahlı soygun vakası yaşanmıştır. 2008 yı
lında bölgede korsanlık olayları 2 misline çıkmış ve altmış gemiye saldırı yapılmıştır. Bunlar arasında 
Türk gemileri ve denizciler de yer almaktadır. Korsanlar giderek artan miktarlarda milyonlarca dolar 
talep etmektedirler. Aynca, korsanlar, deniz haydutları uluslararası terörizmin de bir ajanı olma po
tansiyeline sahiptirler. Şu anda değiller ama ileride olabilirler. Elde edilen kaynakların silah kaçak
çılığı ve terörizmi besleme gibi alanlara kayma ihtimali de mevcuttur. 
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Yıllık küresel ticaretin yüzde 20'sinin cereyan ettiği ve 25 bin civarında ticari geminin geçtiği 
bu alan uluslararası ticaret güvenliğinin sağlanması için öncelikli bir durum arz eder hâle gelmiştir. 
Bu sebeple Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bölgede uluslararası güvenliğin oluşturulması için 
bir seri kararlar almıştır. 2008 yılında alınan beş karar ile birlikte 1988 tarihli Deniz Seyir Güvenli
ğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme'nin korsanlık ve silahlı soygunla mü
cadelenin uluslararası hukuki çerçevesini oluşturduğu kabul edilmektedir. Yani Birleşmiş Milletler, 
ülkelerin bu bölgede askerî unsur bulundurma yetkisiyle ilgili hukuki çerçeveyi, uluslararası meş
ruiyeti oluşturmuş bulunmaktadır. 

Bu hukuki çerçeveye dayanarak Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya bölgede askerî gemi bulundurmakta
dır. Ayrıca Avrupa Birliği 8/10/2008 tarihinde bölgede "Atalanta" adı altında bir deniz operasyonu 
başlatmıştır. Bu operasyona da Avrupa Birliğine üye pek çok ülke iştirak etmektedir. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 2008 yılında alınan kararlar arasında yer alan 
1851 sayılı Karar, imkânı olan ülkelere korsanlık ve silahlı soygunculukla mücadeleye aktif olarak 
katılma çağrısında bulunmaktadır. Bu da uluslararası meşruiyetin diğer bir yoludur. 

Somali Geçici Hükümetinin rızası alınmak kaydıyla Somali kara sularına girmek de dâhil, söz 
konusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları operasyonu yapan ülkelere pek çok kolaylık 
getirmekte ve yetki sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Somali Geçici Hükümetinin rı
zasını almak için gerekli başvuruyu 9/1/2009 tarihinde New York'ta yapmış ve söz konusu izin Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreteri de bilgilendirilmek suretiyle 13/1/2009 tarihinde alınmıştır. 

Değerli arkadaşlar, Hükümetimiz, bu gelişmeler karşısında Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak 
üzerimize düşen sorumluluğu ve gereği yerine getirmek üzere görüşmekte olduğumuz Bakanlar Kurulu 
prensip kararını gerekli izni almak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk etmiş bulunmaktadır. 
Prensip karan çok kapsamlı ve detaylı bir şekilde hazırlanmıştır. Ben burada bazı temel noktalarına de
ğinmiş bulunuyorum. Ayrıca, kararda icra edilecek görevler net bir şekilde yer almıştır. Görevlerin ic
rasından, verilecek talimatlar çerçevesinde gemi komutanının sorumlu olacağı da belirtilmektedir. 

Müsaade ederseniz, biraz da "Türkiye sınır ötesi uluslararası operasyonlara neden katılmalı
dır?" bunun üzerinde durmak istiyorum. Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, küresel tehdit çevresi 
yaklaşık son yirmi yıldır büyük bir değişim ve yapısal gelişme göstermektedir. Eğer bu tehditler za
manında ve yerinde karşılanmazsa bir gün onun bize gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu vesileyle, 
NATO Genel Sekreterinin zaman zaman NATO Parlamenter Asamblesine hitabında -NATO Parla
menter Asamblesi üyeleri de milletvekilleri aynı zamanda, kendi kamuoyları var- kendi kamuoyla
rına, NATO'nun Balkanlardan Hindukuş dağlarına kadar geniş bir alana yayılmış operasyonu nasıl 
izah edeceklerini sorduklarında Genel Sekreter şu argümanı ileriye sürmüştür: "Eğer biz Hindukuş 
dağlarına gitmezsek Hindukuş dağları Avrupa'ya gelir, bize gelir." 

Zannediyorum, bu ifade bugünün tehditleri için geçerli genel bir prensibi oluşturmaktadır. Yu
karıda da ifade ettiğim gibi, bu derece karmaşık, belirsiz, münferit, küresel ve bölgesel tehditler çok 
sıkı bir uluslararası iş birliğini gerektirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin de uluslararası camianın 
önemli bir üyesi olarak bu iş birliğinin içinde olması tabiidir. Bu düşünce çerçevesinde, dünya tica
ret hacminin önemli bir bölümünün cereyan ettiği bu bölgede "ticaret güvenliğinin sağlanmasına 
katkıda bulunmak, Türkiye'nin kendi ticari ve uluslararası menfaatini korumak, Afrika'ya ve böl
geye yapılan insani yardımın güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak, uluslararası kurum ve 
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devletlerin yoğun bir şekilde var olduğu bu bölgede Türkiye'nin de varlığını temin etmek" gibi hu
suslar Bakanlar Kurulu prensip kararının oylanması için yeterli sebepleri oluşturmaktadır. Aynca, 
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine büyük bir oy çoğunluğuyla se
çilmiş olmasında özellikle bölge ülkelerinin -korsanlık olaylarının cereyan ettiği ülkelerin- büyük 
desteğinin alındığı hepimiz tarafından bilinmektedir. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Gemicikleri de koruyacak mı gemicikleri? 
VAHİT ERDEM (Devamla) - Efendim? 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Gemicikleri de koruyacak mı? 

VAHİT ERDEM (Devamla) - Tehdit olan her şeyi koruyacağız. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Onu bilelim de... 

BAŞKAN-Sayın Yıldız... 
VAHİT ERDEM (Devamla) - Bu yukarıda saydığım sebepler ve gerekçelerle Türk Silahlı Kuv

vetleri deniz unsurlarının kararda zikredilen bölgelerde görevlendirilmesi, gerekli düzenlemelerin 
Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 
bir yıl süreyle izin verilmesini AK PARTİ Grubu olarak destekliyoruz. Burada memnuniyetle ifade 
ediyorum ki diğer iki parti grubu da bu kararı destekliyor çünkü küreselleşen tehditlere karşı -sözle
rimde de ifade ettiğim gibi- iş birliği işin özünü teşkil ediyor. Tabii ki Türkiye bu iş birliğinin dışında 
kalamaz. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede bu görevi, daha önce gittiği yerlerde başarıyla yerine getir
diği gibi burada da yerine getireceğinden şüphem yoktur. Buralarda herhangi bir zayiatın olacağını 
zannetmiyorum. Sayın Demirtaş, işte korsanlar gemilere saldırır, işte ölümler olursa şöyle... Efen
dim, oradaki, savaş gemisi, ticari gemi değil. En modern silahlarla donatılmış, bütün radar sistem
leri, gözetleme sistemi ve istihbarat alışverişi bölgedeki tüm ülkelerle koordineli bir şekilde 
yapılmaktadır. NATO'nun Akdeniz'de aktif davranış gücü var. Akdeniz'den geçen ve diğer bölge
lerden gelen bütün gemiler istihbarat paylaşımıyla takip edilmektedir. O bakımdan, öyle, korsanla
rın tekneleriyle veya ona benzer şeylerle savaş gemilerine zarar vermesi tabii ki söz konusu olamaz 
ancak silahsız ticari gemilere zarar vermeleri söz konusudur. Onu da zaten biliyoruz; bölgede yaşa
nan olayları, korsanların gerek geminin içindeki mürettebata ve gerek yüklere verdiği zararları. 

Ayrı bir önemli husus daha var gerekçede, unuttum belki söylemeyi. Eğer uluslararası camia bu 
tedbirleri bu bölgede almasaydı büyük gemi batırmaları da söz konusu olabilirdi, tankerleri. Tabii bu, 
binler mertebesinde tonlarca petrol taşıyan tankerlerin batırılması veya tahrip edilmesi bölgede müt
hiş bir çevresel etkiye de sebep olabilirdi. O bakımdan bu operasyonun yerinde ve uluslararası ca
mianın da bu konuda yer almasının yerinde olduğunu, Türkiye'nin de bu kararının, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin de bu kararının yerinde alındığını tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. 

Bu vesileyle bu kararın hayırlı olmasını diliyor, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
(AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Şahıslar adına ilk söz Çankırı Milletvekili Sayın Suat Kınıklıoğlu'na aittir. 
Buyurun Sayın Kınıklıoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakika. 
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SUAT KINIKLIOĞLU (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Aden Körfezi, Somali 
karasuları ve Arap Denizi'nde meydana gelen korsanlık ve deniz haydutluğuna karşı oluşturulacak 
uluslararası bir güce bir Türk firkateyninin katılarak katkı vermesini sağlayan Başbakanlık tezkeresi 
lehine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün bir öksürük gelişti. O yüzden, konuşmamda sık sık öksürürsem şimdiden sizlerden bu ra
hatsızlıktan dolayı özür diliyorum. 

Aden Körfezi ve Somali açıklarında ve Arap Denizi'nde meydana gelen bu olaylar uzakta ve bizi 
ilgilendirmiyormuş gibi gözükse de aslında çok ciddi bir güvenlik meselesidir ve bizi de yakından ilgi
lendirmektedir. Şu ana kadar o bölgede 500'e yakın soygun gerçekleştirilmiştir. 2008 sonu itibarıyla da 
3 tane Türkiye bağlantılı gemi, korsanlık ve deniz haydutluğundan doğrudan etkilenmiştir. Bu gemiler 
Yasa Neslihan, Karagöl ve Bosphorus Prodigy isimli gemiler. Bununla birlikte de 37 tane Türk deniz
cisi rehin alınmıştır. Bazı Türk gemileri de son anda korsan saldırılarından kurtulmayı başarmıştır. Do
layısıyla, ülkemizin ticari ve ekonomik menfaatlerine doğrudan etkisi olan bir konuyu konuşuyoruz. 

Somali'de kamu düzeninin sağlanamamış olması ve bunun getirdiği belirsizlikler de uluslar
arası camianın bu konuyla doğrudan ve etkin bir şekilde mücadele etmesine engel olmuştur. 

2008 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bu konuyla ilgili dört adet karar alın
mıştır: 1816, 1838, 1844 ve 1846. Ocak 2009'da da 1851 sayılı Kararı alınarak bu konuya uluslar
arası meşruiyet kazandırılmıştır. 

Geçmişte sınırlı NATO operasyonları yapılmış ve bazı münferit ülkelerin de bu konuyla baş etmek 
için operasyonları gerçekleştirilmiştir. SNMG-2 isimli NATO Operasyonuna da Türkiye Gökova Fırka-
teyni'yle katılmıştır. Ne var ki bu operasyon 12 Aralık 2008'de sona ererek şu anda geçerliliğini yitir
miştir. 8 Ocak 2009 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul edilen 1851 sayılı Karar 
CTF-151 isimli bir müşterek görev gücünün kurulmasına olanak sağlamıştır. Korsanlık ve deniz hay-
dutluğuyla mücadeleye önem veren Hükümetimiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1851 no.lu 
Karar çerçevesinde, uluslararası bir temas grubunun üyesi olmuştur. Bu grupta 24 ülke yer almakta. 
NATO, Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler Sekreteryası ve Uluslararası Denizcilik Örgütü 
gözlemci statüsünde yer almaktadır. Temas grubunun 13-14 Ocak 2009 tarihinde sunduğu rapora göre 
2008'de toplam 40 gemi kaçırılmıştır ve şu anda hâlen korsanların elinde 11 adet gemi bulunmaktadır. 

1 Ocak 2009 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde geçici üye olarak yer 
alan ülkemiz, üyeliğin kendisine yüklediği görev ve sorumluluğun bilincinde, uluslararası barış ve 
istikrarı tehlikeye düşüren ve millî menfaatlerimizi de olumsuz etkileyen korsanlık ve deniz haydut
luğu ile mücadele etmek yönündeki çabalara destek vererek uluslararası ve millî sorumlulukların ge
reğini yerine getirecektir. 

Bu vesileyle de Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi Sayın Elekdağ'ın Ermeni meselesiyle il
gili sözlerine de açıklık getirmek istiyorum. Geçmiş hafta, şahsım, Sayın Cüneyt Yüksel ve Sayın 
Mithat Melen'in de üyesi olduğu bir TBMM grubu olarak Amerika'da bazı temaslarda bulunduk. 
Gerçekten de Sayın Elekdağ'ın belirttiği gibi şu anda yeni yönetim nezdinde ve Kongrede, özel
likle Demokrat Partinin çoğunluğuna sahip olan Kongre ve Senatoda yeni bir Ermeni tasarısının 
gündeme getirilmesiyle ilgili hazırlıklar var. Tabii ki bunun sebebi, sadece her yıl gündeme geti
rilmesi değil özellikle bu yıl seçimleri kazanan Başkan Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden ve 
şu anda Dışişleri Bakanlığına atanan Hillary Clinton'ın seçim kampanyası esnasında vermiş olduğu 
sözlü ve yazılı taahhütlerdir. Özellikle Başkan Obama'nın seçim kampanyası esnasında vermiş olduğu 
yazılı taahhüt şu ana kadar hiçbir Amerikan başkanının vermediği kadar açık ve sarih bir taahhüt. 
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Dolayısıyla heyetimizin Washington'da yapmış olduğu temaslarda hem Kongre üyeleri hem Senato 
hem yönetim hem Dışişleri Bakanlığı hem de oradaki iki tane düşünce kuruluşuyla yaptığımız top
lantılarda, bu yıl özellikle 2007 yılından farklı olarak bir durumun söz konusu olduğunu ifade ettik. 
Geçen yaz Sayın Cumhurbaşkanımızın Ermenistan'a ziyaretle birlikte başlatmış olduğu ve kamuo
yunda "futbol diplomasisi" olarak bilinen ve temelde Türkiye ile Ermenistan arasındaki bir normal
leşme sürecine işaret eden ve Hükümetimizin proaktif dış siyasetinin önemli örneklerinden biri olan 
bir hususu Amerikalı müttefiklerimize ve muhataplarımıza ifade ettik. 

Şunu söyleyebiliriz ki konu Amerikan Kongresinde çok fazla bilinmemekle birlikte konunun 
hassasiyeti, Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan'ın konuya taraf ve destek olması sebebiyle tabii ki 
müzakere sürecinin getirmiş olduğu hassasiyetler ışığında kamuoyuna çok fazla net bir şekilde yan-
sıtılamadı. Fakat yakın bir zamanda Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin daha 
ileri bir aşamaya gelmesi durumunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kongre nezdinde 
gelebilecek bir Ermeni tasarısının önlenebileceği kanaatindeyiz. 

Türkiye her halükârda 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamayacaktır. Bunu Amerika Bir
leşik Devletleri'nde geçirilecek herhangi bir tasarı veya başka ülkelerde bu konudaki eğilimler etki
lemeyecektir. Türkiye, tarihiyle barışık, tarihiyle yüzleşmeye ve onu anlamaya hazır, son yıllarda 
geçirmiş olduğu önemli demokratikleşme ve saydamlaşma çabaları içerisinde bu konuyu doğru ana
liz edebilecek olgunluk ve demokratik olgunluk seviyesindedir. 

Deniz Kuvvetlerimizin bir firkateyninin bölgeye gitmesine olanak sağlayacak tezkerenin hayırlı 
olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kınıklıoğlu. 

Şahıslar adına İzmir Milletvekili Sayın Kamil Erdal Sipahi. 

Buyurun Sayın Sipahi. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakika. 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sözlerimin başında Türk milliyetçiliği fikrini, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yoğuran, o fikri 
bir siyasi medeniyet projesi hâline getiren, dünyaya Ankara Kalesi'nin burçlarından bakıp Türkçe dü
şünen, Türkçe konuşan, milliyetçi muhafazakârlığı Anıttepe-Kocatepe hattıyla çizili Milliyetçi Ha
reket Partimizin 40'ıncı kuruluş yılını kutlayarak başlıyorum. 

En büyük Türk milliyetçisi Mustafa Kemal'i ve kurucumuz, başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, şe
hitlerimizi minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve mücavir alanlarda 
görevlendirilmesiyle ilgili Hükümet tezkeresi hakkında görüşlerimizi belirteceğim. 

Sözün burasında, bir tabir üzerinde Meclisi bilgilendirmek istiyorum. Türkiye'de coğrafi isim
ler, coğrafi tanımlamalar, betimlemeler konusunda Harita Genel Komutanlığının bilgi ve verileri esas 
alınır. Sayın Bakan ve sayın Meclis üyelerimiz dikkat ettilerse partimizin görüşlerini dile getiren 
benden önceki sözcümüz Sayın Kürşat Atılgan "Arap Denizi" tabiri yerine "Babülmendeb" tabirini 
kullandı. Aynı tabiri ısrarla ben de kullanacağım. 
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Sayın Bakanım, Harita Genel Komutanlığı size bağlı bir kuruluştur. Devletin resmî kurumları
nın, kuruluşlarının yaptığı her tanımla tanımlama, coğrafi isimleme bu tanımlamalara ve resmî do
kümanlara uygun olmak zorundadır. Bundan kısa bir müddet önce Cumhurbaşkanlığı sitemizde bir 
ezbercilik kolaycılığıyla İnternet sitesinden, Google'dan indirilen Kıbrıs'la ilgili bir haritanın Cum
hurbaşkanlığı sitesiyle ilgili ne gibi basında malzeme yapıldığı konusunu takdirlerinize bırakıyorum. 

Ben size bir şey hatırlatmak istiyorum: Lütfen ya Sayın Başbakanımızın imzasıyla veya Millî Sa
vunma Bakanlığı olarak siz, bu konuda bakanlıklarımızı, resmî kurum ve kuruluşlarımızı, Harita 
Genel Komutanlığının isimlendirdiği ve Türkçede yaygın ve resmî isimlerle, tanımlamalarla adlan
dırmanızda fayda umuyorum. Evet, belki bir Arap Denizi tabirinin kullanılmasının önemli bir mah
zuru yok ama bunun yanında, gerçekten, yabancı İnternet sitelerinde, haritalarında maksatlı olarak 
belirtilen bazı isimlerin, hazırcılık ve kolaycılık adına resmî kurumlarımız tarafından alınması, maa
lesef Türkiye açısından olumsuz sonuçlar yaratmakta. O nedenle, ben, bu "Arap Denizi" sözcüğü 
yerine "Babülmendep" tabirinin kullanılmasını bir kez daha sizlere hatırlatmakta fayda görüyorum. 

Değerli milletvekilleri, şanlı ordumuz, gerek cumhuriyet döneminde gerekse şanlı tarihimiz bo
yunca dünya coğrafyasının hemen her alanında görev yapmış, sancak göstermiş bir ordudur. Ne Aden 
Körfezi ve Somali kıyılan ne bir zamanların Türk gölü olan Akdeniz'in her kıyısı ve ne de Türk Bay
rağına bakıp da çırpınan Karadeniz'in her köşesi Türk donanmasının ve ay yıldızın yabancısı değildir. 

Türkiye, uluslararası topluma askerî açıdan entegrasyonun ilk adımlarını, 1950-1953 yıllan ara
sında Kore Savaşı sırasında, Birleşmiş Milletler Gücüne dönüşümlü olarak, 15 bin askerle, kuvvet 
olarak bir tugayla katkı vererek ve Kore'de bir kahramanlık destanı yazarak atmıştır. 

Soğuk Savaş Döneminin ardından kitlesel tehditlerin yerini risk ve belirsizliklere bırakmasıyla bir
likte Somali, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Afganistan ve Lübnan'da meydana gelen olaylara 
karşı oluşturulan uluslararası barış güçleri içerisinde ülkemiz ve silahlı kuvvetlerimiz yer almıştır. 

Somali ve Afganistan'da barış güçlerinin komutası tarafımızdan yürütülmüştür. Makedonya'da 
Zorunlu Hasat Operasyonu içinde yer alınmıştır. Sudan ve Kongo'da NATO lojistik faaliyetlerine 
fiilen katılınmıştır. Baltık ülkelerinin hava polisliği görevinde NATO Konseyi kararı çerçevesinde 
2006 yılında görev yapılmıştır. 

Askerî gözlem misyonlan kapsamında; Bosna-Hersek, Gürcistan-Abhazya, Filistin Batı Şeria'da 
El Halil kentinde, Kosova'da, Doğu Timor'da ve Sudan'da görev yapılmıştır. Türk bahriyesi bu pa
ralelde Arnavutluk'ta, Adriyatik'te, Akdeniz görev grubunda başarıyla görevleri yerine getirmiştir. 

Silahlı Kuvvetlerimiz her görev yaptığı yerde başanlı olmuş, Türk'ün ve Türkiye'nin gücünü, kar
deşliğini, yardımseverliğini, adalet ve tarafsızlığını tarihinden aldığı mirasla gittiği yerde örnek olmuştur. 

Bugün Aden Körfezi, Somali kara sulan, Babülmendep ve mücavir alanda ciddi bir uluslararası 
güven sorunu yaşanmaktadır. 2008 yılı itibanyla 3'ü Türk ticaret gemisi olmak üzere 30'un üzerinde 
gemi rehin alınmıştır ve milyonlarca dolarlık fidye ödenmiştir. 

Aden Körfezi, Somali kıyıları, Babülmendep ve mücavir alan konusunda bir müddettir uluslar 
arasında çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmalardan bir tanesi, ülkelerin bazı donanma ge
milerini o bölgeye göndermeleri alternatifiydi. 

Bir diğer girişim ise Avrupa Birliğinin "Atalanta Girişimi" olmuştur. Bu da farklı ülkelerin ka
tıldığı savaş gemileri topluluğu kurulması şeklinde bir projedir. 

Üçüncü girişim ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla Birleşmiş Milletler çerçe
vesinde daha geniş bir katılımla oluşacak bir deniz gücünün oluşturulmasıydı. 
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Türkiye bunlardan üçüncüsünü tercih etmiştir başlangıçtan bu yana yani Birleşmiş Milletler çer
çevesinde yapılacak bir deniz gücünde Türkiye'nin de yer alması esas alınmıştır. Türkiye tek başına 
değil, oldukça çok sayıda ülkenin olacağı bir deniz gücünün içinde yer alacak ve ilk etapta bir firka
teynle katılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi konuyla ilişkisini biraz sonra anlatacağım bazı yeni kavramları 
bilgilerinize sunmakta yarar umuyorum. 1938 yılından itibaren "zayıf ve başarısız ülkeler" kavram
ları, başta ABD olmak üzere, millî güvenlik stratejilerine girmiştir. 

2005 yılı Amerikan Başkanlık millî güvenlik direktifinde bu tip ülkelerle yani zayıf ve başarı
sız ülkelerle ilgili gelişmelerin önceden tahmin edilmesi, takibi, gelişmelere karşı süratle ve etkin 
müdahaleler yapılması yer almıştır. Bu meyanda 177 dünya ülkesi sosyal, ekonomik ve siyasal on iki 
kritere göre puanlanarak taşıdıkları riske göre sıralanmıştır. Taşıdıkları riske göre ülkeler alarm veren 
ülkeler, uyarı veren ülkeler, istikrarı sürdürebilir ülkeler ve dengeli ülkeler olmak üzere dört katego
ride toplanmıştır. 

• Konumuza geri dönersek: İşte, Türk Deniz Kuvvetlerinin görevlendirileceği coğrafyada dün
yanın en riskli, alarm veren ülkeleri olarak Somali l'inci sırada ve Sudan 2'nci sıradadır yani dün
yanın en riskli ve alarm veren ülkelerinin bulunduğu coğrafyaya gidilmektedir. 

Bir bilgi için sizlere sunayım: Bu 177 ülke arasında -belirlenen on iki kritere göre- Türkiye 
"uyarı veren ülke" olarak 92'nci sırada bulunmaktadır. 

Dengeli ülke olarak en başlarda yer alan, en iyi durumdaki ülkeler ise genelde İskandinav ülke
leri olup 1 'inci sırada Norveç vardır. 

Deniz kuvvetleri unsurlarımızın bu görev kapsamında yerine getireceği hususlar şunlardır: Keşif 
ve karakol görevleri yapmak, korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun yaptığından şüphe duyulan 
ticaret gemilerini telsizle sorgulamak, bayrak devletinin rızası hâlinde bu gemilere çıkmak, geminin 
bayraksız olması durumunda uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde müdahalede bulunmak, tica
ret gemilerine refakat ve koruma sağlamak, korsan/deniz haydutları ve silahlı soygun icra eden kişi
lerin saldırısına uğrayan ticaret gemilerine yardım etmek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) -.. .korsan/deniz haydutları ve silahlı soygun icra eden ki

şilerin kullandıkları deniz araçlarına müdahale etmek, durdurmak, etkisiz hâle getirmek, el koymak 
ve bu amaçlarla şartların gerektiği ölçüde güç kullanmak. 

Bu tip görevler daha artırılabilir. Bu tip görevler Türk Deniz Kuvvetlerimizin eğitim ve tatbi
katlarında sık sık tekrarladığı kontrol-kontrobasyon görevlerinin benzeri görevlerdir. 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak Türk bahriyesinin, tarihinde yabancı olmadığı bu su
larda görevini başarıyla yerine getireceğinden, bayrağımızı gururla dalgalandıracağından eminiz. 
Firkateynimize ve mürettebatı olan Barbaros'un ahfadına şimdiden yollan açık olsun diyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sipahi. 
Sayın Pazarcı, 60'inci maddeye göre pek kısa söz talebinde bulunmuştur. 
Buyurun Sayın Pazarcı. 
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VI.- AÇIKLAMALAR 

1.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı 'nın, tezkerede yer alan "korsanlık/deniz haydutluğu " 
ifadelerine ilişkin açıklaması 

HÜSEYİN PAZARCI (Balıkesir) - Çok teşekkürler Sayın Başkan. 

Bana ayrılan kısa süre içinde olabildiğince başka konuşmacıların değinmediği ve uluslararası 
hukuk ağırlıklı birkaç noktaya değinmek istiyorum: Birincisi: Bu sunulan tezkerede "korsanlık, çizgi, 
deniz haydutluğu" ifadesi kullanılmaktadır. Uluslararası hukukta ve bizim iç hukukumuzda "deniz 
haydutluğu" ile "korsanlık" ayrı eylemleri oluşturmaktadır, bazı farklılıkları vardır. "Korsanlık" bir 
devletin yetkilendirmesi sonucu ganimet almasına da müsaade edilen haydutların yaptığı eylemdir. 
"Deniz haydutluğu" ise kişisel amaçlıdır. Burada bu iki terimin bir arada kullanılması, uluslararası 
düzeyde bir kere karışıklık yaratacaktır. Güvenlik Konseyi kararlarında sadece ve sadece "deniz hay
dutluğu" terimleri kullanılmıştır. İngilizcesini ve Fransızcasını kontrol ettim, durum budur. Dolayı
sıyla biz, Güvenlik Konseyi kararlarının verdiği yetkiyi aşar gibi bir eylemde veyahut da bir tezkereyi 
sunma durumunda bulunuyoruz. Bunun düzeltilmesinde yarar var. Üstelik korsanlık olayı artık bugün 
uygulamasını kaybetmiştir. Kişiler eğer bir devlet adına silahlı eylemde bulunurlarsa o bir uluslar
arası saldırıdır ve dolayısıyla cevap hakkını, silahlı mücadele hakkını daha geniş şekilde kullanma 
olanağını tanıyacaktır bizim askerimize. Birinci değineceğim nokta buydu. Bunu değerli Bakanlık 
mensupları çok daha açabilecek şekilde de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - İki dakikalık süre vermiştim ben size, normalde bir dakika veriliyor, geri kalan kı
sımlarını da arkadaşlarla konuşursanız sevinirim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Niye iki dakika olsun ki biraz daha zamanı uzatın. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pazarcı. 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER (Devam) 

1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun 
Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, 
Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve 
Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenle
melerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa 'nın 92 'nci Mad
desi Uyarınca Hükümete Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/682) (Devam) 

BAŞKAN - Evet, tezkereyle ilgili Sayın Bakan bir cümleyle bir düzeltme yapacak. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Sayın Başkan, önce şunu 

ifade edeyim: Biz de tariflerde aynen katılıyoruz kendilerine, Sayın Pazarcı'nın ifadesine. Yalnız, 
bizim aldığımız yetki, herhangi bir boşluk bırakmasın diye -İngilizce tabiriyle "piracy", yani korsan
lığı ve "armed robbery", çünkü orada yapılan işin tarifi her zaman hukuki şeye oturmaz- daha geniş 
bir yetkiyle silahlı kuvvetlerimiz gönderilsin diye. Yoksa bu tamamen millî bir karardır, elbette ulus
lararası kararlara dayanmaktadır ama yetkilendirme millî bir yetkilendirmedir. Daha geniş bir yetki
lendirilme olsun diye "armed robbery" ve "piracy"i beraber kapsayacak şekilde ifade edilmiştir. 
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Benim zatıalinize arzım şu: Tezkerenin gerekçe metninde, birinci paragrafta 2 geminin serbest 
bırakıldığı ifade edilmektedir. Benim konuşmamda da belirttiğim gibi 2 Şubatta 3'üncü gemi de ser
best bırakılmıştır. Bu bakımdan maddi bir hata doğduğu ortada. Bu sebeple, bu gemilerden 2'sinin 
değil de 3'ünün serbest bırakılacağının ifade edilmesi uygun olacaktır diye bu şekilde oylanmasını 
takdirlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, başlangıçta okutmuş olduğum tezkereyi Hükümetin bu ifade düzeltme-
siyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

VII.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; Genel Kurulun 10 

Şubat 2009 Salı günkü birleşiminde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek, 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 11 Şubat 2009 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü so
ruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
Tarihi: 10.2.2009 

Danışma Kurulunun 10 Şubat 2009 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin 
Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Nurettin Canikli Hakkı Süha Okay 

Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

Mehmet Şandır Selahattin Demirtaş 
Milliyetçi Hareket Partisi Demokratik Toplum Partisi 

Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 
Öneriler 
Gündemin kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında bulunan 328, 

21, 67, 42, 26, 29, 310 ve 301 sıra sayılı kanun tasarı ve teklifinin, bu kısmın sırasıyla 3, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 ve 15 nci sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının ise buna göre teselsül ettirilmesi, 

10 Şubat 2009 Salı günkü birleşiminde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülme
yerek gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan iş
lerin görüşülmesi, 11 Şubat 2009 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi; 

Genel Kurulun; 10 Şubat 2009 Salı günkü birleşimde 328 Sıra Sayılı Kanun teklifinin görüş
melerinin tamamlanmasına kadar; 11 ve 12 Şubat 2009 Çarşamba ve Perşembe günlerindeki birle
şimlerde ise 14:00-20:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi Genel Kurulun onayına sunulması 
uygun görülmüştür. 
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BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisi üzerinde aleyhte söz talebi vardır. 

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 

Buyurun Sayın Genç, süreniz on dakika. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulunun aldığı 
karar üzerinde aleyhte söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabii, Danışma Kurulu kararında daha önce gündeme girmiş yasaların sıralan değişiyor, çalışma 
süreleri değişiyor ve sorulara cevap verilmesi ortadan kaldırılıyor. 

Değerli milletvekilleri, geçen hafta, burada, gündem dışı bir konuşmaya Hükümetin verdiği ce
vapta "Efendim, biz sorulara o kadar cevap veriyoruz." denildi. Geçmişte bu kadar cevap verilmedi 
ama sorulara doğru cevap verilmiyor. 

Bakın, mesela ben, geçen hafta cevaplandırılan iki üç tane sorumla ilgili size bilgi vereyim: 
"İhlas Holdingi niye TMSF kapsamına almadınız?" dedim. Bakan çıktı, burada "Efendim, bu 252 ki
şiden 1 katrilyon 700 trilyon lira para toplamış ve biz bunu almadık." dedi. Hâlbuki o kanun bura
dan geçti, alındı ama Tayyip Bey'in arkadaşı olduğu için Enver Bey, hemen son anda ikinci bir tekriri 
müzakereyle geri çekildi. Şimdi, bana vatandaşlar geldi "Akyazı Kuzuluk'ta kaplıca devre mülk sis
temiyle veriliyor ve burada biz üyeyiz, gidiyoruz devre mülk dolayısıyla. Her devre mülk sahibin
den 660 milyon lira alınıyor ve senede 7,9 trilyon lira ediyor fakat gidiyoruz, usulsüzlükler yapılıyor. 
Dava açıyoruz -Cemil Çiçek'in de o devre mülkte bir yeri varmış, Adalet Bakanı iken İhlas Holdin
gin oradaki yetkilisine de adalete yaptığı bağıştan dolayı bir takdirname vermiş, teşekkür vermiş-
hâkimler gidiyor, masanın başında Adalet Bakanının teşekkürünü görünce geri çekiliyor." diyorlar. 

AHMET YENİ (Samsun) - Adalet Bakanı... 

KAMER GENÇ (Devamla) - O geçen dönemden şey ediyorum. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, yine dedim ki bu Çalık Grubu ile TPAO niye doğal gaz üretimi 
konusunda bir ortaklık kurmuş? TPAO kaç lira sermaye koymuş, Çalık Grubu ne kadar koymuş? Bi
liyorsunuz, Çalık çok imtiyazlı bir şirket. Tayyip Bey iki bankadan 750 milyon dolar getirdi, buraya 
verdi devletin bankalarından. Çıkmış, Hükümet adına bana cevap veriyor: "Efendim, bunlar KİT 
Komisyonu raporlarında var." Yahu, ben sana soruyorum kardeşim: Sen şimdi bu devletin parasını 
getirip de bu holdinge niye veriyorsun, onu bir söyle. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, gerçekten Türkiye'de her gün dehşete kapılacak olaylar var. Pazar 
günü Star televizyonunda bir oturuma çıktık. Orada eski İstanbul Belediye Başkanı da vardı, dedim 
ki: "Sayın Başkan..." Kendisi açıkladı: "Ben belediye başkanlığını bıraktıktan sonra, bu son Bele
diye Başkanı gelince tam beş bin tane imar değişikliği yaptılar." dedi. Nasıl imar... İmar planında 
yeşil alan, okul, cami yeri, dinlenme, park, bahçe yerlerinin beş bin tanesini değiştirmişler, imarla
rını yükseltmişler ve dedi ki: "Tam, her bir imar değişikliğinde 50 milyon dolar rant sağlandı." dedi. 
Bakın, 5 binle çarparsanız tam 250 milyar dolar, düşünebiliyor musunuz ve o Bizans tarihini... Bi
zans zamanındaki İstanbul'da yapılan ihanetler bugün yapılan ihanetlerin katbekatı. 

Bakın, Moda'da, Kadıköy'de bir otel yapılıyor değerli milletvekilleri. Bu otelin eskiden olduğu 
alan park ve yoldur bir kısmı ve bu alınmış, denizin kıyısında 17 katlı bir inşaat yapılıyor. Yapan 
kim? Taş İnşaat. Ben soruyorum size, dışarıda söylüyorlar: "Bu Taş İnşaatın ortaklarından birisi de 
Mustafa Erdoğan." Doğru mudur yanlış mıdır? Bize söylüyorlar "Bu, Tayyip Bey'in ağabeyidir." 
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AKİF AKKUŞ (Mersin) - Hiç canım! Ne olacak ya! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, değerli milletvekilleri, bunları... 

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) - Söylentiyle değil de, araştırarak... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, söyleyin. Her yerde söyleniyorlar. 

AHMET YENİ (Samsun) - Yahu, dedikodularla konuşma, biliyorsan konuş. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bakın, burada maalesef Hükümet üyeleri bize doğru bilgi 
vermiyor. Şimdi, Tayyip Erdoğan dedi ki: "Ben Ekrem Tosun'u tanımıyorum." Bu, sonra Tosun or
taya çıktı ki ne tosunmuş ne tosunmuş. Yani kendi çocukları, orada o altın şeyini yapan Cihan Ka-
mer'in şirketine 250 milyar lirayla ortak oluyorlar ve bunlar bu altın işini nerede yapıyorlar biliyor 
musunuz? Atatürk Havaalanı'nın free shop'larında yapıyorlar. Niye o free shop'un orada yapılıyor? 
Çünkü oraya gümrüksüz mal girip çıkıyor. Ne kadar mal girdi ne kadar çıktı, kimse bilmiyor bunu. 

Bakın, biz burada bir kanun çıkardık. Bundan önce işte, buradaki maliyeciler son anda bir kor
san önerge verdiler, dediler ki: "Serbest bölgelerde ÖTV'yi kaldırdık." Ben buradan sordum: "Yahu, 
yine kime muafiyet getiriyorsunuz?" Meğer orada satılan mücevherlerden alınan yüzde 22 ÖTV kal
dırılmış, eskiden tarh edilenleri de ortadan kaldırmış. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Ne yapsın yani kâr etmesin mi! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, yahu bu memleket satılık mıdır? Ar
kadaşlar, burada hepimiz geldik yemin ettik. Bu memleketin ekonomisini çökertiyoruz, tabiatını çö
kertiyoruz. İstanbul'da kaç tane yeşil alan varsa, park varsa, hadi onları yapıyorsunuz, cami yerlerini 
de değiştiriyorsunuz ya! İmar planında camiye ayrılan yerleri sırf rant sağlamak için imar planında 
değişiklik yaparak yandaşlarınıza korkunç değerlerle veriyorsunuz. Ben, Ali Müfit Gürtuna'ya sor
dum: "Sayın Başkan, sen Anakent Belediye Başkanı iken bu Silivri'deki hani meşhur imar tadilatı 
yapıldı ya -kimdi, o arkadaşın ismini unuttum- yani 1 milyon dolarlık bir anlaşma yapılmıştı." 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Dişli... Dişli... 

KAMER GENÇ (Devamla) - "O zaman Tayyip Bey'in sizden bir talebi oldu mu? Bana öyle de
diler, ben elçiyim, var mı yok mu?" dedim. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Ali Dibo! Ali Dibo! 

KAMER GENÇ (Devamla) - "Vallahi bazı talepleri oldu ama ben şu anda hatırlamıyorum." dedi. 

AHMET YENİ (Samsun) - Muallak konuşmayın, net konuşun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, Türkiye Cumhuriyeti devleti 
bir aşiret devleti değildir. Bu devletin özelliği, yani bakın, bu devletin ayakta kalabilmesi için, dev
leti yöneten insanların, sözüne güvenilir insan olması lazım. Bir defa, Tayyip Bey çıkıyor, kendi ço
cukları ticaretle uğraşıyor, yok, inkâr ediyor. Şimdi, demek ki bu Ekrem Tosun'u tanıdığı ortaya çıktı, 
bir de vekâletnameleri var. Hatta, birileri bize geliyor diyor ki, Tayyip Bey'in çocuklarının Ameri
ka'da ticaretle uğraştığını söylüyorlar. Söylüyorlar bize ama delil olmayınca söyleyemiyorum. 

Peki bakın, sonra çıkan o kozmetik maddeleri satışına ilişkin esas bayi nerede? Amerika'da. 
Amerikan malını satıyor. E, demek ki kendi çocuğu bununla ortak olduğuna göre acaba Amerika'da 
ticarethanesi var mıdır? Devleti yönetenler bu kadar ticaretle içli dışlı olunca, değerli arkadaşlarım, 
o devletten hayır gelmez. 
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Ben bir tane kanun getireceğim buraya arkadaşlar. Kanunun ismi "çıngırak kanunu". O kanunda 
şöyle bir madde: "Bu kanunun amacı, devleti yönetip de hırsızlık yapanların boynuna altından birer 
çıngırak takılır." (CHP sıralarından alkışlar) Ve bu çıngırak, nereye gittiği zaman... Tabii, daha ay
rıntısını da ayrıca sonradan şey edeceğim. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, gerçekten büyük bir dehşet içindeyim. Türkiye'de, bakın, her gün 
insanlar aç, her gün emekliler kapımızı çalıyor. Diyorlar ki: "Yahu, Sayın Milletvekilim, evimize 
ekmek getiremiyoruz, ekmek götüremiyoruz." Yani, şimdi, şu Meclis... Bu kadar ekonomik sıkıntı 
varken hiç olmazsa bütün memurlara, bütün emeklilere, bütün işçilere beş yüzer milyon veya 1 mil
yar lira bir para versek devletin kaybı ne olur? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Daha ne versinler, çamaşır makinesi verdiler (!) 

KAMER GENÇ (Devamla) - İstanbul'da o imardan kazanılan, vurulan kayıt dışı vurgunların 
yüzde l'i etmez. 

Bakın, o günkü belediye başkanı diyor ki: "250 milyar dolar..." Kayıt dışı yapmasanız, yüzde 25 
vergi alsanız 70 milyar dolar devlete kazanç geliyor. Demek ki Türkiye çok sıkıntıda. İnsanlar: "Ben 
cebimi doldurayım..." 

Bugün Hükümeti idare edenlerden hangi bakanın çocuğu acaba ticaretle uğraşmıyor? Ayrıca, ti
caretle uğraşan bu çocukların hesapları inceleniyor mu? Hangi bakanın hesapları inceleniyor? Tay-
yip Bey'in çocuklarının hesapları inceleniyor mu? Getirsin, "Bu kadar..." 

Şimdi, arkadaşlar, Tayyip Bey diyor ki: "Nereden nereye?" Tamam. Nereden nereye? Gece
kondudan saraylara, efendime söyleyeyim, ekmeğe muhtaçken dünyanın en büyük zenginleri arasına. 
İşte bu, "Nereden nereye?" dedikleri bu. Gecekondudan saraylara... İşte, ondan sonra ekonomik sı
kıntıları aşmış, dünyanın sayılı zenginleri arasına girmiştir. 

Şimdi, bunları niye söylüyorum? Değerli milletvekilleri, Türkiye çok büyük sıkıntı içinde. İn
sanlar. .. Bundan sonra sokağa parlamenterler olarak çıkamayacağız. Ve Türkiye'nin her millî değeri 
yok ediliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) - İşte Kadıköy'deki o oteli niye yapıyorsunuz? Haydarpaşaport'a 
emsal şey etmek için. 

Şimdi, Haydarpaşaport'ta öyle bir inşaat tadiline gidiyor ki hem de yine şu bizim öteden beri ban
kalardan 750 milyon alan kişilerin de katkısıyla 4 milyon metreküplük inşaat alanı yapılıyor. Yaa, 
dünyanın en harika, cennet yeri olan bu İstanbul'u üç beş kişinin üç beş trilyon lira daha, katrilyon 
lira kazanması için... Bu devlet bu kadar feda edilebilir mi veya bu doğal kaynaklarımız, bu tabiatı
mız, bu gelecek nesillerin yaşamları böyle ortadan kaldırılabilir mi? 

Şimdi, sayın milletvekilleri, bence Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu işlere el koyması lazım. 
Eğer hakikaten bu söylenenler... Bir bakan, bir başbakan eğer yalan söylüyorsa, yalanı ortaya çıkı
yorsa, o makamda oturuyorsa, onu orada uygun görüyorsanız, o sizin vicdanınıza düşen bir şey ama 
bakın, bir Japonya'da, bir Avrupa'da, Amerika'da adamın yalanı ortaya çıktığı zaman intihar ediyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KAMER GENÇ (Devamla) - Saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Danışma Kurulu önerisinin lehinde söz isteyen Giresun Milletvekili Sayın Nurettin Canikli. 
Buyurun Sayın Canikli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Danışma Kurulunun lehinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tabii, biraz önceki konuşmacı arkadaşımız yine mutat, alıştığımız o içi boş, anlamsız dediko

dularından bir demet sundu ve hepimizi meşgul etti. Bunu arkadaşımız maalesef bir tarz hâline ge
tirdi. Her zaman ifade ediyoruz, söylüyoruz, vesikalandınlabilen, ciddi herhangi bir itham söz konusu 
olursa elbette bunu kamuoyuyla paylaşmak son derece doğaldır, hatta bir siyasetçinin görevidir. 
Ancak sadece dedikoduyla ve sadece iftira atmak amacıyla ve sadece karalama amacıyla burada bir
takım ifadeler ortaya konduğu zaman bunun ahlaki olduğunu söylemek kesinlikle söz konusu değil. 

Aslında, konuşmacı biraz önce de ifade ettiği konuşmalarının benzerlerini defalarca burada dile 
getirdi ve bu konulara sayın bakanlarımız, ilgili arkadaşlarımız defalarca cevap verdiler, ayrıntılı ce
vaplar verdiler. Ancak, bunları görmezden gelerek yine konuşmacı hiçbir şey olmamış, anlatılmamış, 
görüşülmemiş, konuşulmamış gibi iftiralarına devam ediyor. 

Bakınız değerli arkadaşlar, şimdi bu anlayışın ne kadar sakat, ne kadar yanlış, ne kadar mantık
sız olduğunu göstermek için biraz önceki konuşmacı konuşmasında -o dönemin- bir önceki dönem 
Adalet Bakanımız Sayın Cemil Çiçek'in bir firmaya verdiği bir teşekkür plaketinden, onun adalet ca
miasına yaptığı veya vakfına -bilemiyorum tam olarak- yaptığı katkıdan dolayı verdiği bir plaketten 
yola çıkarak bütün hâkim ve savcıların bundan olumsuz etkilendiğini ve hâkimlerimizin, yargıçları
mızın, savcılarımızın objektif davranmadıklarını açıkça ifade etti ve bütün hâkimlerimizi, bütün sav
cılarımızı töhmet altında bırakan bir konuşma yaptı. Böyle bir sakat mantık olabilir mi değerli 
arkadaşlar? Belki sayın konuşmacının mantığı budur. Kendisine bir şekilde böyle bir katkı ya da bir 
destek verildiğinde kendi icraatlarında sübjektif uygulamalar yapabilir, gerçeğin dışına çıkabilir. 
Ancak hiçbir şekilde adalet teşkilatımıza, hâkimlerimize, savcılarımıza böyle haksız bir ithamda bu
lunmaya kimsenin hakkı yok. Kendisi için olabilir, kendisi birtakım menfaatler karşılığında görü
şünü, kararını değiştirebilir, ona bir şey demiyoruz, bizi ilgilendirmez. Ancak savcılarımızı, 
hâkimlerimizi, buradan yola çıkarak tüm hâkimlerimizi ve savcılarımızı töhmet altında bırakmak 
sakat bir düşüncenin ürünüdür. Sağlıklı, mantıklı, akılla hareket eden bir kişinin böyle bir yorum 
yapması beklenemez. 

Değerli arkadaşlar, bakın, diğer konulardan bir tanesi -hatırlarsanız- gensoru konusu olan bir 
husus, o da Sabah-ATV grubunun satışıyla ilgili Sayın Başbakanımız hakkında gensoru verildi ve bu
rada ayrıntılı bir şekilde konuşuldu, değerlendirildi ama yine sayın konuşmacı gerçek dışı olarak, 
haksız bir şekilde konuyu tekrar tekrar Meclis gündeminden aktarmaya çalışıyor. O kredi, Halk Ban
kasının ve Vakıflar Bankasının verdiği benzer kredilerden çok daha ağır şartlarda verilmişti. Faizi 
yüzde 4,85 o dönem, LİBOR artı yüzde 4,85; ki bu, iki bankamızın diğer gruplara verdiği, büyük şir
ketlere, holdinglere verdiği benzer kredilerin faiz oranının 2 katı. Onu orada rakamlarla ifade etmiş
tik. İsim veremiyoruz tabii, bu bankalarımızın benzer büyüklükteki verdiği kredilerin hangi şirketlere 
ait olduğunu bankacılık mevzuatının engelleyici hükümleri nedeniyle burada ifade edemiyoruz ama 
bu biliniyor, bu gerçek. Sadece bu değil. Yani orada verilen o kredi, benzer büyüklükteki kredilere 
uygulanan faiz oranından 2 katı daha fazla faiz oranıyla kredilendirildi, bu bir. 
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İkincisi, bu tür kredilendirmede hisse rehniyle yetinilir teminat olarak ve nitekim büyük gruplara 
bu bankaların benzer büyüklükte verdiği kredilerin tamamında sadece hisse rehni söz konusudur temi
nat olarak. Ama burada bütün bunlar var, hisse rehni olarak tamamı var, faiz 2 katı, diğerlerine uygu
lanan faiz oranının 2 katı, hisse rehni var, teminat ipoteği var, hesap ipoteği var ve gayrimenkul ipoteği 
var, ayrıca en önemlisi kişinin şahsi kefaleti var. Hiçbirinde şahsi kefalet alınmaz değerli arkadaşlar. 

Bütün bunlar ortada iken, bütün bunlar çok net olarak devletin kayıtlarında yazılı iken siz hâlen 
çıkar buradan bu kredilendirmede kamuoyunun kafasını karıştırmak amacıyla bir yanlışlık olduğu 
imajını uyandırmak için konuşma yaptığınız zaman, bunun ahlaki olduğunu söylemek mümkün değil 
değerli arkadaşlar. Bu haksızlıktır, bu yanlışlıktır ve bugüne kadar eğer soygun arıyorsanız, haksız
lık arıyorsanız, kamu bankalarındaki kaynakların nasıl çarçur edildiğine bakıyorsanız, geçmiş dö
nemlere bakacaksınız, 2003'ten öncekine bakacaksınız değerli arkadaşlar. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Sizin dönemde var, sizin dönemde... 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bizim dönemde aramayın bunu, 2003'ten sonra bulamaz

sınız bunu. Dolayısıyla, bu iftiralara, temenni ediyorum ve ümit ediyorum, bir milletvekili olarak da 
istiyorum... 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Bütün yolsuzluklar sizin dönemde rekor kırıyor! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Elbette içi, altı dolu bir şeyler olduğu zaman bunlar konu

şulacak, buna bir itirazımız yok. 
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Yatıp kalkıyorsunuz "2003, 2003..." 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ben bir dönem kastetmiyorum, 2003'ten önceki dönemlere 

bakacaksın. Bunların raporları var bizde. Hiçbir şey bilmiyorsanız, gidin Yüksek Denetleme Kuru
lunun Halk Bankasının denetlenmesine ilişkin hesaplarına bakın değerli arkadaşlar, orada hepsi var, 
hepsi ayrıntılı olarak var ve daha sonrakilere bakın, 2003 yılına bakın, 2004 yılına bakın, 2005 yı
lına bakın, aradaki farkı görürsünüz. 

Tekrar hatırlatmak için bir rakam söyleyeyim sadece size: 2003 yılına gelindiğinde Halk Ban
kasının verdiği kredilerin toplamının yüzde 93 kadar kısmı batak krediydi, yüzde 93'ü. 2002 yılı 
sonu itibarıyla batak kredilerin oranı, Halk Bankasının toplam kredilerinin yüzde 93'ü değerli arka
daşlar. Peki, 2003 yılından itibaren 2008 sonuna kadar Halk Bankasının verdiği kredilerin dönme 
oranı, batak oranı ne kadar biliyor musunuz? Sadece yüzde 1 değerli arkadaşlar, hatta binde 8. 

MUHARREM VARLI (Adana) - Halk Bankası aynı şartlarla bize de versin kredi. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Böyle bir anlayışı bu şekilde, haksız bir şekilde nasıl eleş

tiriye tabi tutabilirsiniz? Bu ahlaki mi? Lütfen... 
MUHARREM VARLI (Adana) - Aynı şartlarla Vakıflar Bankası bize de versin kredi, kefalet de 

verelim. 
BAŞKAN-Sayın Varlı... 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Şimdi bakın değerli arkadaşlar, gerçekten sağlıklı bir de

ğerlendirme yapmak lazım. 
Şimdi gümrüksüz mağazalar var, free shop mağazaları var. Orada kendine özgü kurallar uygula

nıyor. Gerçekten bazı mallar da vergiden muaf. Şimdi, bu kuraldan yola çıkarak siz bir kişiyi karala
mak amacıyla ya da bir firmayı karalamak amacıyla, free shop'ta faaliyette bulunan tüm firmaların, 
örtülü bir şekilde, dolaylı bir şekilde buradan yola çıkarak kaçakçılık yaptığını buradan söyleyebilir 
misiniz değerli arkadaşlar? Bu, sakat bir düşüncedir, hastalıklı bir düşüncedir, bunu kınıyorum. 

- 2 6 2 -



TBMM B:55 10 . 2 . 2009 O: 2 

MUHARREM VARLI (Adana) - Sayın Canikli, araya gir de aynı şartlarla bize de versin Vakıflar 
Bankası... 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu hafta Danışma Kurulu önerisiyle, 
yine diğer grubu bulunan siyasi partilerle mutabakatımız çerçevesinde, bugün, kadın erkek eşitli-
ğiyle ilgili komisyon kurulmasına ilişkin kanun tasarısını görüşeceğiz ve bunun bitimine kadar gö
rüşmeyi planlamıştık. Yine çarşamba ve perşembe günü çalışma saatlerini 14.00-20.00 olarak 
planladık ve bugün kanun teklifinin bitimine kadar görüşülmesinden sonra, yarın, Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik içeren bir kanun tasarısı var, onu görüşeceğiz. Daha sonra, 
mayınların temizlenmesine ilişkin bir kanun tasarısı var ve çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına 
dair bir kanun tasarısı var, onları görüşeceğiz. Son olarak çarşamba günü, Denizcilik Müsteşarlığı
nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı var. Ve bu haftanın son çalışmayı düşündüğümüz 
ya da tartışmayı düşündüğümüz tasarısı, Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu Tasarısı olarak hu
zurlarınıza getirdik bütün grupların ortak, müşterek kararıyla. 

Danışma Kurulunun lehinde olduğumuzu ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Canikli. 

Danışma Kurulunun önerisini... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bana sataştı, çok ağır sözler söyledi. Menfaat karşı
lığında kanaatimi değiştiriyorum gibi bir şey söyledi, "Hastalıklı, sakat." dedi. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Doğru söylüyor, bunları aynen söyledi. 

BAŞKAN - Sayın Şandır, duyuyorum arkadaşı. Aynı anda 50 kişi birden konuştuğu takdirde ne 
olduğunu anlamam mümkün değil. 

Sayın Genç, buyurunuz, geldiniz kendi kendinize; ben daha henüz bir şey demedim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, demediniz mi? Peki. "Gelin." dediniz de onu zannettim. 

BAŞKAN - Hayır, hayır... Bir dakika dönün. 

Şimdi tekrarlar mısınız lütfen? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, dedi ki kendi konuşmasında: "Bütün hâkimleri ve savcıları 
zan altında bıraktı. Zannediyor ki hâkimler ve savcılar kendisi gibi menfaat karşılığında kararlarını 
değiştiriyorlar." Yani "Rüşvet karşılığında kararını değiştiriyorlar." dedi. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Öyle demedim. 

BAŞKAN - Biliyorum öyle demediğinizi. 

Sayın Genç, onu özellikle dikkatle dinledim, tutanağı da alır bakarız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ayrıca da... 

BAŞKAN-Bir saniye... 

Allah aşkına ben de bir cümle kurabileyim müsaade ederseniz. Daha konuşuyoruz sizinle. 

Şimdi, Sayın Canikli orada dedi ki sizinle ilgili: "Kendisi değiştiriyor olabilir -değiştiriyor 
demedi- biz de ona bir şey diyemeyiz." 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu itham değil mi efendim? 
BAŞKAN-Bir dakika... 
Ama, sizin dediğiniz kesin hüküm bildiren bir cümle, orada kesin hüküm yoktu. Yani o, sataş

manın ötesine geçer "Kendisi değiştiriyor." demek; onu söylemeye çalışıyorum. 
Evet, devam edin şimdi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - İkincisi: Halk Bankası ve Vakıflar Bankasından alınan kredilerin 

çok büyük şartlarla alındığını... 
BAŞKAN - Peki, şimdi ben size, yani o "Kendisi değiştiriyor." kısmı hariç olmak üzere... Öyle 

bir şey demedi çünkü ben onu dikkatle izledim, o çok ağır bir şey olurdu. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - "Sakat ve hastalıklı." dedi benim için. 

BAŞKAN - Şimdi ben size iki dakikalık, yeni bir sataşmaya mahal vermeyecek bir söz hakkı 
tanıyorum. 

Buyurun. 
VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin, konuşmasında 
şahsına sataştığı iddiasıyla konuşması 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, benim bahsettiğim Kuzluk'taki bir devre mülk mese
lesidir. Orada Cemil Çiçek'in de devre mülkü vardır ve orada İhlas Holdingin bir temsilcisi var. Bana 
geldiler izmit'teki arkadaşlar dediler ki: "Orada kongre yapamıyoruz, hâkimlere şikâyet ediyoruz. Hâ
kimlerin masasının başında Cemil Çiçek'in bu temsilciye verilmiş bir takdirnamesi var." Ben de dedim 
ki: "Bunu hâkimler görünce, giden şeyler, biraz ürküyor veyahut da... Demek ki bunlar Adalet Ba
kanlığından takdirname almış." Bunun Türkiye'deki bütün hâkimleri itham eden bir ifadesi var mıdır? 

Ben konuşmacıyı iyi tanıyorum, maliyeciyken iyi biliyorum. Yani maliyeci kültürünü almış bir 
kişinin... Bir Başbakanlık sıfatını taşıyan kişinin, kendi damadının şirketine 750 milyon dolar geti
rip de kredi vermesi en büyük vahşet. Bunu savunan insanla zaten benim paylaşacağım bir şey yok. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Canikli, ben satılsaydım, beni satın almaya kalkan o kadar çok 
insan var ki, hatta sizin gruptan o kadar çok milletvekili geliyor ki... 

AHMET YENİ (Samsun) - Pazara mı çıktınız? 
KAMER GENÇ (Devamla) - "Yahu Kamer Bey, gel seni Tayyip Erdoğan'la görüştürelim, Ab

dullah Gül'le görüştürelim. Ne istiyorsan verelim sana." Yiğitliğiniz varsa... (CHP ve MHP sırala
rından alkışlar; AK PARTİ sıralarında gürültüler, gülüşmeler) Ben diyorum ki... Bakın, yani 
gülünecek bir şey söylemiyorum. Ben şu kürsüde 80'den beri namusuyla, şerefiyle ülkesinin birli
ğini ve bütünlüğünü savunan, hırsızlarla mücadele eden bir kişiyim. Ben de satılsaydım, ben de gi
derdim kredilerin peşinde koşardım ve ben hırsızları savunurdum. Ben savunmadığıma göre demek 
ki ben menfaat için satılan bir insan değilim. Ben hâkimlere ve savcılara da büyük saygı duyuyorum. 

Siz getirdiniz burada... Siz getirdiniz buraya ÖTV... Serbest Bölgeler Kanunu'nda getirdiniz 
son anda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sizin huyunuzdur, getiriyorsunuz bir önerge veriyorsunuz, dev

letin trilyonları gidiyor. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç, sağ olun. 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - DYP'ye kaça satılmıştın, DYP'ye? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakın, onu, neyse, biraz sonra gel sana göstereyim. 
BAŞKAN - Sayın Çiçek, isterseniz şu Danışma Kurulu önerisini oylayayım, ondan sonra size 

sataşmadan söz vereceğim. 

VII.- ÖNERİLER (Devam) 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 
L- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; Genel Kurulun 10 

Şubat 2009 Salı günkü birleşiminde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek, 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 11 Şubat 2009 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü so
ruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Çiçek, size de iki dakikalık, tekrar bir sataşmaya mahal vermeyecek bir söz hakkı 
tanıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
2.- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in, Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, 

konuşmasında şahsına sataştığı iddiasıyla konuşması 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, ben kürsü masuniyetine ve bu kürsünün özgürlüğüne inanan bir insanım 

ama özgürlüğün çok ahlak dışı bir yöntemle, çok uygun olmayan bir üslupla -daha fazlasını söyle
meye, maalesef, bu kürsüde kendi edebim, kendi terbiyem buna müsaade etmez- böyle bir üslupla, 
ulu orta, insanların şerefiyle, haysiyetiyle oynamak bence çok doğru bir iş değil. Maalesef, bu kür
süde bu hak ulu orta, bir kişi tarafından, yerli yersiz her defasında kullanılıyor. Ona kendi üslubuyla 
cevap vermiş olsak biz farklı bir konumda olacağız. Eğer birinin elinde bildiği bir şey varsa ve bu ka-
nunsuzsa, bu ahlaksız ise, bunu gelir, devletin savcısı vardır, hâkimleri vardır... Onları da zan al
tında bırakacak bir seviyesizlik içerisinde bu konuların buraya getirilmesini ben hiçbir zaman doğru 
bulmam. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Biz hepimiz, hepimiz çıkan yasalara uygun davranmak mecburiyetindeyiz. Yasalara uygun dav-
ramyorsak bunun burada ulu orta konuşulmasının da doğru olmadığı kanaatindeyim. Siyaset adam
ları olarak hepimiz her gün değişik törenlere katılıyoruz. Mesela yarın bir vergi ödül törenine 
katılacağım. Orada birçok insan verdiği vergiden dolayı ödül alıyor. Biz bu insanların sabıka kaydına 
bakarak bunları vermiyoruz. Ya da ödül töreninde verdiğiniz plaket döneminde o kişi çok uygun olur, 
şartlarında bir yanlışlık olmaz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Devre mülkün var mı yok mu İhlas Holdingten? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - .. .beş sene 

sonra, on sene sonra eğer bir suç işlediyse, on sene evvel verdiğiniz plaketten dolayı bunları bura
lara getirip konuşacaksanız, konuşan kişinin seviyesiyle mütenasip bir konuşma olmuş olur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, devre mülkü var mı yok mu İhlas Holdingten, onu söylesin. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMÎL ÇİÇEK (Devamla) - Bu türlü iş
lere de burada müsaade edilmemesi lazım çünkü bu Meclisin her dakikası önemlidir. Kim ne biliyorsa, 
devletin bağımsız yargısı, savcısı orada bulunuyor. Bütün savcıları da zan altında bırakıyorsunuz. Biz 
ödül töreninde bir plaket verdik diye savcılar ona göre mi karar veriyor, hâkimler ona göre mi karar ve
riyor? Her defasında böylesine uygunsuz konuşmalarla yüce Meclis meşgul ediliyor. 

Özür dilerim böyle bir konuşma yaptığım için. Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıra
larından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Devre mülkü var mıydı yok muydu İhlas Holdingten? (AK PARTİ 
sıralarından "Sana ne!" sesleri) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Ne fark eder! 
Terbiyesiz herif! 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza 
sunacağım. 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER (Devam) 
2.- Küçük ve Hafif Silahlar Üzerine Parlamenter Forumun (The Parliamentary Forum on 

SALW), 13-14 Şubat 2009 tarihlerinde Berlin 'de "Küçük ve Hafif Silahların Yaygınlaşması-Avrupa 
Ülkelerinin Alması Gereken Sorumluluklar, Karşılaştıkları Zorluklar ve Fırsatlar" başlığı altında dü
zenleyeceği konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento heyetinin katılmasına iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/686) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Küçük ve Hafif Silahlar Üzerine Parlamenter Forum'un (The Parliamentary Forum on SALW), 
13-14 Şubat 2009 tarihlerinde Berlin'de "Küçük ve Hafif Silahların Yaygınlaşması-Avrupa Ülkele
rinin Alması Gereken Sorumluluklar, Karşılaştıkları Zorluklar ve Fırsatlar" başlığı altında düzenle
yeceği konferansa TBMM'den bir Parlamento Heyeti katılacaktır. 

Söz konusu konferansa iştirak edilmesi hususu "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkile-
ri'nin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi" uyarınca Genel Kurul'un tas
viplerine sunulur. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: 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. 

C) ÖNERGELER 
l- İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz 'in, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Ka

nununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 'nin (2/307) doğrudan gün
deme alınmasına ilişkin önergesi (4/117) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/307 esas numaralı kanun teklifime iç tüzüğün 37. maddesine göre işlem yapılmasını saygıla
rımla arz ederim. 24.10.2008 

Prof. Dr. Esfender Korkmaz 

İstanbul 

BAŞKAN - Teklif sahibi, İstanbul Milletvekili Sayın Esfender Korkmaz. 

Buyurun Hocam. 

Süreniz beş dakika. 

ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

16 Temmuz 2008'de banka kartları ve kredi kartlarında faiz oranlarının normale getirilmesi ko
nusunda vermiş olduğum teklif ve bu teklifle ilgili konuşma arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlar, 5464 sayılı Kanun'un banka ve kredi kartları faizini düzenleyen 26'ncı mad
desi, Merkez Bankasına, banka ve kredi kartlarının aktif faizini ve gecikme faizini düzenleme yet
kisi veriyor. Merkez Bankası bu faizleri düzenliyor, ama, üst limitini ilan ediyor. Bankalar, bu üst 
limitten banka ve kredi kartlarında akdî faizi ve gecikme faizini alıyorlar. Merkez Bankasının tayin 
ettiği bu üst limitten, bugün 21 bankanın 20'si alıyor, bir banka da biraz daha düşük alıyor. Banka ve 
kredi kartlarında bu faiz akdî olarak aylık 4,39; yıllık basit faiz olarak 52,68; gecikme faizi 5,14 ve 
basit faiz olarak yıllık 61,68. 

Değerli arkadaşlar, 2008'in Temmuzundan bugüne kadar faizler indi çıktı, Merkez Bankası faiz 
oranlarını, gösterge faizini düşürdü, ama 2008'in Temmuzundan bugüne kadar hâlâ, tüketici, banka 
kartı, kredi kartı için yüzde 61,68 faiz ödüyor. 

Değerli arkadaşlar, bankaların yüzde 61,68 faiz alması fahiş faizdir, tefeci faizinden daha yük
sek faizdir. Piyasaları bozuyor, piyasadaki dengeyi bozuyor, piyasa düzenini bozuyor, haksız reka
bete yol açıyor ve tüketicinin, kredi kartı kullanan tüketicinin canını yakıyor. 

Değerli arkadaşlar, bankalar Merkez Bankasından gecelik faizle yüzde 15,50 oranında faiz ve
riyor, para alıyor. Bankalar mevduata yüzde 12,75 ortalama -stopajdan sonra- faiz veriyor, para alı
yor. Bu aldığı paraları yüzde 340 kârla, yüzde 340 fazlasıyla tüketiciye satıyor. Gecikme faizinde bu 
oran yüzde 398'e çıkıyor. 

Arkadaşlar, bir banka yüzde 398 kârla kredi satarsa, bu, o ülkedeki anayasanın çiğnenmesi de
mektir. Çünkü Anayasa diyor ki: "Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı 
ve düzenli işlemesini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır." Kim alır devlet adına bu tedbirleri? Hü
kümet alır. 

Değerli arkadaşlar, bir hükümet yüzde 398 kârla bir bankanın işlem yapmasına nasıl izin vere
bilir? Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası kimin bankasıdır? Neden bu toplumun bir bankası, bir 
millî bankası faiz oranlarını yüzde 13 ilan ederken, bankaların yüzde 70 faiz almasına nasıl göz yu
mabilir? Yetki kendisindedir ve değerli arkadaşlar, BDDK diyor ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
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ESFENDER KORKMAZ (Devamla) - Teşekkür ederim. 

BDDK diyor ki: "Bankaların sermaye yeterlilik oram yüzde 13'tür, yüksektir." 

Peki, değerli arkadaşlar, o zaman bankalar iyi. Ama özel sektörü bugün sıkıntıya sokan da ban
kalardır. Bankalar bu ekonominin istikrarını bozan, bu ekonominin yalnızca kendisini kurtararak özel 
sektörüne, reel sektörüne önemli ölçüde darbe vuruyorlar. 

Değerli arkadaşlar, eğer biz Anayasa'yı korumak istiyorsak, Anayasa'ya aykırı davranmak is
temiyorsak mutlaka bu kanunu kabul edip faiz oranlarını en fazla mevduat faizi artı yüzde 50 yap
malıyız. Yüzde 13 mevduat faizi olursa en fazla 18-20... Kredi kartları faizlerini 18-20'ye 
indirmeliyiz. Aksi takdirde topluma karşı, tüketiciye karşı haksızlık ederiz. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Bir milletvekili olarak, Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü. 

Buyurun Sayın Tütüncü. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz beş dakika. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, İstanbul Milletvekili Sayın Esfender Korkmaz'ın önergesi üzerine kişi
sel söz almış bulunuyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, bana söz sırasını vermiş olan Tokat Milletvekili Sayın Doktor Reşat Doğru'ya da te
şekkürlerimi sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Esfender Hoca'mızm burada da ifade ettiği gibi gerçekten ülkemizde 
banka kartları ve kredi kartlarında aylık faiz oranlarının azami hadleri öylesine yüksek ki bu durum 
kamuoyu vicdanını kanatmaya başlamıştır. Krizin faturası altında ezilmekte olan milyonlarca ailenin 
olabildiğince korunması, olabildiğince esirgenmesi gerektiği bir zaman kesitini yaşıyoruz. Bu tekli
fimizin ne kadar önemli olduğunu anlayabilmek için AKP politikalarının halkı hangi noktaya getir
diğini, nasıl ezdiğini bazı yönlerden dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Bir kere, vatandaş gırtlağa kadar borca batmıştır AKP İktidarı döneminde. Son bir yılda tüke
tici kredisi ve kredi kartları borç toplamı 20,5 milyar lira artmıştır, sadece bir yılda ve 2009 Ocak ayı 
sonunda toplam 117,5 milyar liraya yani eski parayla 117,5 katrilyona ulaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sevgili milletvekilleri; tüketici kredisi ile tüketici kartı borcunu ödeme
yenlerin sayısında da düşünülenin ötesinde bir artış gözleniyor. 2004 yılı ile 2008 yılı arasında yani 
dört yıllık dönemde 15 kat artmış tüketici kredisi ile tüketici kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı, 15 
kat artmış. Yani bu rakamları görünce, halkımızın nasıl büyük bir baskı altında, ekonomik kriz altında 
nasıl ezilmekte olduğunu daha iyi görüyoruz. Öte yandan, bu acı tabloya paralel olarak borcu yü
zünden iptal edilen kart sayısının da 6 kat artmış olduğunu görüyoruz. 

Yine AKP politikalarının halkımızı nasıl ezdiğinin somut bir göstergesi olarak değerli millet
vekilleri, protesto edilen senetler sayısına -2002-2008 arasında- baktığımızda, hızla yükseldiğini gö
rüyoruz. Protesto edilen senetler tutarı ise 2002-2008 arası 7 katın üstünde artmış, 7 katın üstünde 
artmış AKP döneminde. Anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Nominal ama gayrisafi millî ha
sıla zımni deflatörüne göre bir hesaplama yapınca, reel olarak yaklaşık 6 kat arttığını tespit ediyoruz. 
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Karşılıksız çeklerin durumuna gelince: 2002'de karşılıksız çek sayısı yaklaşık 743 bin iken her 
yıl bir yıl öncekine göre artmış ve 2008'de 1 milyon 537 bine yükselmiştir. 2003-2008 arasında ise 
toplam 6 milyon 738 bin çek karşılıksız çıkmış. Değerli milletvekilleri, yani bu durum, işte, acı man
zaralarını, televizyonlarda da gördüğümüz bazı tabloları, manzaraları bize gösteriyor. Örneğin, ocak 
ayı sonlarında Edirne'de 100 liralık yardım için binlerce kişinin nasıl kuyruğa girdiğini televizyon
lardan izledik. Yani Edirne'de insanlar bu duruma gelmiş ise ülkemizin diğer yörelerinde insanlar 
nasıl zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyorlar siz düşününüz ve öyle vahim ki, son haftada 
yine basına ve ekranlara rastlayan bir acı gerçek: Genç insanlar, genç aile babaları sıkıntıdan kurtul
mak için böbreklerini yok pahasına satışa çıkarıyorlar ve kuyruğa girmişler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, neden böyle oldu? Niçin böyle oldu? So
runun yanıtı açık: AKP'nin yanlış ekonomik politikaları, AKP'nin beceriksiz uygulamaları. Bakınız, 
Financial Times "Türkiye resesyona giriyor." diyor, Sayın Başbakan "Aldığımız ve alacağımız ted
birlerle krizi Türkiye'nin mümkün olduğunca uzağında tutmaya devam edeceğiz." diyor. Yani böyle 
bir şey olabilir mi? Birileri lütfen Başbakanı bu tatlı uykusundan uyandırsın. Hadi bizim uyarıları
mıza Sayın Başbakan "Felaket tellallığı yapıyor bunlar." diye suçlamalarda bulunuyor ama lütfen, 
Allah aşkına, bir milletvekili, AKP sıralarından bir milletvekili Türkiye'nin ne kadar sıkıntılı du
rumda olduğunu Başbakana anlatsın. Bir de, şimdi, IMF'ye efelenmesi var ki, tam bir komik man
zarayla karşı karşıyayız. Sanki IMF'nin kapısına biz gitmemişiz de IMF bizim kapımıza gelmiş "Ne 
olur size borç vereyim." diye. 

Değerli milletvekilleri, lütfen Sayın Esfender Korkmaz'ın bu önerisini dikkate alalım. 

Teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tütüncü. 

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

Alman karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gün
demin "Kanun Tasarı 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. 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

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

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

2'nci sırada yer alan, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarıları ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun görüşmele
rine başlayacağız. 
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2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
ları ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/618, 1/653) (S. Sayısı: 307) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
3'üncü sıraya alınan, İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu ve 25 Milletvekilinin; Fırsat Eşitliği 

Komisyonu Kanunu Teklifi; Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 8 Milletvekilinin; Kadın 
Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 Mil
letvekilinin; Kadm-Erkek Eşitlik Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa Ko
misyonu Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz. 

3.- İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu ve 25 Milletvekilinin; Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu 
Teklifi; Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve ,8 Milletvekilinin; Kadın Erkek Eşitliğini İzleme 
Kurulu Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 Milletvekilinin; Kadın-Erkek 
Eşitlik Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonu Raporu (2/211, 2/112, 
2/311) (S. Sayısı: 328) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon raporu 328 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde gruplar adına ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Mil

letvekili Sayın Nevingaye Erbatur'a aittir. 
Buyurun Sayın Erbatur. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakika. 
CHP GRUBU ADINA NEVİNGAYE ERBATUR (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına görüş bildirmek için söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sözlerime başlarken böyle bir komisyonun kurulması için çaba sarf eden, emeği geçen herkese 
teşekkür ederim. Demokrasinin temel kriterlerinden biri olan kadın erkek eşitliği aynı zamanda cum
huriyetimizin kuruluş felsefesinin de önemli bir ilkesidir. 

Sayın Başkan, arkadaşlarımızı kadın erkek eşitliği ilgilendirmiyor herhalde, pek dinlemiyorlar. 
(CHP, MHP ve DTP sıralarından alkışlar) 

Ne yazık ki zaman içinde elde edilen tüm kazanımlara rağmen, yaşamın her alanında kadın erkek 
eşitsizliğinin sürdüğü görülmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 2007-2008 İnsani 
Gelişmişlik Raporu'na göre Türkiye, insani gelişme endeksinde 177 ülke arasında 84'üncü sırada 
yer almaktadır. Ekonomik açıdan ne kadar "gelişmiş ülkeler" arasında yer almaya başlasak da sos
yal gelişmişlik açısından ülkemiz hâlen "gelişmekte olan ülkeler" kategorisinde yer almaktadır. 

Bir ülkenin kalkınmışlığı ekonomik büyüklükten ziyade vatandaşları arasında eşitliği sağlaya-
bilmesiyle ölçülür. Kadınlar ve erkeklerin eşit hak ve özgürlüklere sahip bir Türkiye'de yaşayabilmesi 
için üzerinde konuştuğumuz Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu çok önemli bir fırsattır. Kadın Erkek 
Eşitliği Komisyonu uzun yıllardır bu ülkede yaşayan kadınların talep ettiği en önemli konulardan 
bir tanesidir. Komisyonun varlığı, ülkemizde var olan eşitsiz durum ve tutumların son bulmasında 
anahtar rol oynayacaktır. 

(x) 328 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Dünyanın bütün bölgelerinde sosyal, ekonomik, yasal ve siyasal haklar açısından toplumsal cinsiyet 
eşitsizlikleri vardır. Bu eşitsizliklerin varlığı, toplumsal cinsiyet indeksleri geliştirilerek somut olarak da 
saptanmıştır. Kadınlar, aile reisliği, toprak sahipliği, mülkleri yönetme, iş kurma ve yürütme, siyaset, karar 
alma mekanizmalarında söz sahibi olabilme gibi konularda erkeklerle eşit değildir. Toplumsal cinsiyet 
eşitliği ise kadın ve erkeğin kamusal ve özel alanda eşit fırsatlar, haklar ve sorumluluklara sahip olması, 
kadın ve erkeğin eşit biçimde görünür, güçlü ve eşit yurttaşlar olması anlamına gelmektedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için hukuki düzenlemeler kadar önemli bir konu 
da hukuki düzenlemelerin fiilî hayata yansımalarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Kadınların, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve politik karar alma süreçlerinde tam ve eşit pay sahibi olabilmeleri, top
lumun ve özel yaşamın bütün alanlarına aktif katılımlarını önleyen engelleri ortadan kaldırmak, kadın 
erkek eşitliğini fiilî anlamda da sağlayabilmek için gerekli ve şarttır. 

Kadınlar ve erkekler arasında görev, sorumluluk ve rollerin paylaşımındaki eşitsizlikler, eşit olma
yan güç ilişkilerine, kadınların ikincilleştirildiği bir sosyal yapıya neden olur. Sonuçta ortaya çıkan top
lumsal cinsiyet eşitsizliği, sadece kadınların sorunu değil, bir demokrasi ve demokratikleşme sorunudur. 

Yetki ve sorumluluğun kadın ve erkek arasında paylaşılması ilkesinin, evde ve kamusal alanda, 
ekonomik ve siyasi hayatta kabul görmesi sağlanmalıdır. 

Pekin Eylem Platformu'nda da belirtildiği gibi, kadın ve erkek arasındaki eşitlik, bir insan hak
ları sorunu, sosyal adaletin önemli bir koşulu ve aynı zamanda eşitlik, kalkınma ve barışın vazgeçil
mez ve temel ön koşuludur. Kadın erkek eşitliğini sağlamak, anayasal koruma altına alınan sosyal 
devlet ve hukuk devleti ilkelerinin de bir gereğidir. 

Ayrıca, uluslararası çeşitli platformlarda da kabul edildiği üzere, kadının ve kız çocuklarının 
insan hakları, evrensel insan haklarının vazgeçilemez, ayrılamaz ve bölünemez bir parçasıdır. 

Kadının ilerlemesi ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sadece kadınları ilgilendiren bir mesele 
değildir. Kadın erkek eşitliği, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplum inşa etmenin temelidir. 

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı sadece kadınları ilgilendiren bir sorun değildir, bunu söyledik; ül
kenin demokratikleşmesi ve insani kalkınması, sosyal adaletin gelişmesi, bireylerin özgürleşmesi, 
sağlıklı bir toplum-birey ilişkisi toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan mümkün olmayacaktır. Top
lumsal cinsiyet ayrımcılığına son vermek, Türkiye'nin imzaladığı Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin, adaylık sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği eşit
lik müktesebatının gereği ve Anayasa'nın 10'uncu maddesinin devlete verdiği bir görevdir. Top
lumsal cinsiyet eşitsizliğinin temelinin ekonomik güç dengeleriyle ilintili olduğunu göz önünde 
bulundurursak, kadın erkek eşitliğini sağlamanın yolunun kadının yoksulluğunu azaltmaktan geçti
ğini görürüz. 1990'dan beri toplanan bütün Birleşmiş Milletler konferanslarında ama özellikle Ko
penhag Dünya Kalkınma Zirvesi ve Pekin Dünya Kadın Konferansında kadınların yoksulluğunun 
bir dünya sorunu olduğu teyit edilmiştir. Yoksulluk Kopenhag'da saptanan üç temel sorundan biri
dir ve bu konferansta yüz seksen hükümetin üzerinde anlaşmaya vardıkları 10 eylem alanı arasında 
2'nci sıradadır. Bu konferans metninde erkeklere kıyasla daha çok kadının mutlak yoksulluk içinde 
bulunduğu çeşitli yerlerde tekrarlanmıştır. Yine Pekin 4'üncü Dünya Kadın Konferansında kabul edi
len Pekin Eylem Platformu'nda ise "yoksulluğun kadınlaşması" kavramı yoğun olarak kullanılmıştır. 

Yoksulluğun kadınla özdeşleşmesi politik, ekonomik ve sosyal dönüşümün kısa dönemdeki so
nucu olarak ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkelerde son zamanlarda önemli bir sorun hâline gel
miştir. Ekonomik unsurlara ek olarak sosyal yönden tanımlanmış cinsiyet rollerinin katılığı ve 
kadınların yetki, eğitim, öğrenim ve üretim kaynaklarına kısıtlı ulaşımının yanı sıra ailenin güvenli
ğini tehdit edebilecek diğer unsurların ortaya çıkması da bu durumun sorumlusu olan unsurlardır. 
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Daha önce değindiğim toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri yoksullukla doğrudan ilişkilidir ve yok
sulluğun artışına paralel olarak artar. Ayrıca kadınları yoksulluğa karşı risk altına sokar ya da yok
sulluklarına neden olur. Toplumsal cinsiyet ilişkileri ve eşitsizlikleri kadınların ve erkeklerin hanede 
yaşadıkları yoksulluğun farklı olması sonucunu doğurur. Kadınlar erkeklerden daha çok sıkıntı 
çeker. Yoksulluk bütün hane halkını etkiler ama hane halkının refahına ilişkin iş ve sorumluluklar-
daki toplumsal cinsiyet farklılığı yüzünden kadınların yükü daha ağırdır çünkü onlar artan mahru
miyet koşullarında hane halkının tüketim üretimini idare etmeye çalışırlar. Kadınlar evde, toplumda 
ve iş yerinde hem ücretli hem de ücretsiz işlerde çalışarak ekonomiye ve yoksullukla mücadeleye 
katkıda bulunurlar. Bu nedenle kadının güçlendirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılmasında çok 
önemli bir unsurdur. 

Kadın yoksulluğunu azaltmada önemli bir araç da kadın istihdamının artırılmasıdır. Ülkemiz en 
büyük ilk yirmi ekonomisi arasında bulunurken dünyanın, kalkınmışlığın temel göstergelerine bak
tığımızda ise dünyanın çok gerisindedir. Örneğin, Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl ya
yınlanan Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre ülkemiz 130 ülke arasında 123'üncü sıradadır. 
Dünyanın en büyük diğer ekonomilerine sahip ülkelere baktığımızda, örneğin, Amerika Birleşik 
Devletleri 31 'inci sırada, Almanya 8'inci sırada, Birleşik Britanya ise 11'inci sıradadır. 

Kadınların ekonomiye katılımı ve fırsatları açısından ise Türkiye 124'üncü sıradadır. Kadınlar 
istihdam sürecine ya dâhil olamamakta ya da kayıt dışı çalışmaya zorlanmaktadır. Çoğu zaman da ka
dınlar erkeklere nazaran daha düşük ücretlerle çalışmak durumunda kalmaktadır. 

Ayrıca, çalışma hayatının kadınların katılımını artırıcı şekilde düzenlenmeyişi de kadın istihda
mını etkileyen bir başka unsurdur. Bakım hizmetlerinin kurumsallaşamaması ve iş yerlerinde kreş ve 
bakımevlerinin hâlen gerektiği gibi hizmete sunulamaması ülkemizde kadın istihdamının gerileme
sine sebep olmaktadır. 

Daha geçtiğimiz cuma günü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bir ra
pora göre kadın istihdamı yüzde 24'lerden yüzde 22'lere gerilemiştir. AB üyesi 27 ülkede bu oran 
ortalama yüzde 58'dir. Ülkemizde ise özellikle ekonomik kriz bahanesiyle kadınlar istihdam süre
cinden dışlanmaktadır. Oysa kadınların istihdama dâhil edilmesi yoksullukla mücadeleden küresel 
ısınmaya kadar birçok sorunun azaltılmasında temel araç olacaktır. 

Kadın erkek eşitsizliğinin temelinde ekonomik güç dengesizlikleri ve yoksulluğun yattığını dü
şünürsek kadın yoksulluğunu ve kadın yoksulluğuna bağlı kadın erkek eşitsizliğini gidermenin yo
lunun kadını istihdam sürecine dâhil etmekten geçtiğini görürüz. 

Kadın erkek eşitsizliğine neden olan bir diğer alan da eğitimdir. Eğitim, bir insan hakkıdır ve eşit
lik, kalkınma ve barış hedeflerine ulaşılması için gerekli bir araçtır. Ayrımcı olmayan eğitim hem 
kız çocuklar hem de erkek çocuklar için yararlıdır. Böylece, kadın ile erkek arasında daha eşit iliş
kiler kurulmasına büyük katkıda bulunur. Eğer daha çok kadın değişimin gerçekleştiricisi olacaksa 
eğitimin kazandırdığı niteliklerin kadınlar için de ulaşılabilir ve kazanılır olması şarttır. 

Kadının okuryazar olması, aile içinde sağlık, beslenme ve eğitimi geliştirmenin ve kadınları top
lumdaki karar alma süreçlerine katılmaları için güçlendirmenin en önemli anahtarıdır. Kız çocukla
rın ve kadınların resmî ve resmî olmayan eğitim ve öğrenimlerine yatırım yapmanın olağanüstü 
yüksek sosyal ve ekonomik kazancı bir yana, sürdürülebilir kalkınmayı ve hem sürekli hem de sür
dürülebilir ekonomik büyümeyi başarmanın en iyi araçlarından biri olduğu kanıtlanmıştır. 
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Yukarıda değindiğim Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre kadınların eğitim hakkını 
kullanması konusunda Türkiye 130 ülke içinde 108'inci sıradadır. Bugün zorunlu eğitim çağındaki 
kızlarımızın yaklaşık 700 bini ilköğretim dışındadır. "Haydi Kızlar Okula", "Baba Beni Okula Gön
der" gibi kampanyalar her ne kadar kız çocuklarının okullaşma oranını artırsa da, kız çocuklarının 
okula devam oranı oldukça düşüktür. Her yıl on binlerce kızımız ilköğretimi terk etmek zorunda kal
maktadır. Bu durumdaki yüz binlerce kız çocuğumuz toplumumuzun kıyısına köşesine itilmekte, ya
şamları olması gerekenden daha sağlıksız, becerileri daha az, yaşamlarında pek az seçenek bulunan 
ve geleceğe ilişkin umutları hayli zayıf çocuklardır bunlar. Pek çoğu çocuk yaşta evlendirilmekte, cin
sel sömürüye maruz kalmaktadır. 

21 'inci yüzyılda daha iyi bir dünya için dünya ülkelerinin üzerinde anlaşmaya vardıkları ve ül
kemizin de altına imza attığı "Bin Yıl Kalkınma Hedefleri"nden ikisi, kız ve erkek çocukların eği
timi üzerinde odaklaşmıştır. Bunlar salt birtakım hedeflerden ibaret değildir. Bu hedeflere ulaşmada 
ne kadar başarılı olduğumuz, diğer bütün hedeflere ulaşabilme yeteneğimiz açısından yaşamsal önem 
taşımaktadır. 

Kız çocuklarının eğitim ve öğretime katılmalarının önündeki sosyal ve ekonomik engellerin or
tadan kaldırılması ve yoksul çocuklara odaklanarak herkesin kaliteli temel eğitim alması sağlanma
lıdır. Böylece kadınların eğitimliliğinin artırılması sonucunda toplumun da eğitimliliği artacaktır. 

Kız çocuklarının eğitimi, eğitimden yoksun kalan çocuklar arasında kız çocukları üzerine odak
lanılarak tüm çocuklar için kaliteli eğitime erişimi temin etmek anlamına gelmektedir. Bu ise kız ço
cukları için yalnızca eğitim fırsatlarının artması değil, aynı zamanda kız çocuklarını okula devam 
etmekten ve okulda başarı göstermekten alıkoyan tüm engellerin sistematik biçimde ortadan kaldı
rılmasını gerektirir. Bu, ayrıca tüm çocukların eğitiminde ulaşabilecekleri en üst düzeye kadar ula
şabilmeleri için fırsat eşitliğine sahip olabilmeleri, kız ve erkek çocuklara karşı cinsiyete dayalı her 
türlü ayrımcılığın da ortadan kaldırılmasını ifade eder. 

Kadınların ve kız çocuklarının eğitim haklarına erişebilmelerinin sağlanabilmesi, kadınların si
yasette ve karar alma mekanizmalarında söz sahibi olabilmeleri açısından da önemli bir husustur. 
Türkiye, kadınların siyasete katılımı açısından dünya genelinde 130 ülke arasında 106'ncı sıradadır. 
Ülkemizde nüfusun yarısını oluşturan kadınlar 1934'te seçme ve seçilme hakkına sahip olmuşlarsa 
da o günden bu yana siyasi karar organlarında ve karar alma mekanizmalarında yok denecek kadar 
azdırlar. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadın temsil oranı yüzde 9,1 'dir. Cumhuriyet ta
rihi boyunca toplam 9.134 milletvekilinin sadece 236'sı kadındır. Kadın belediye başkanı oranları ise 
daha da kötü durumda. Türkiye dünya istatistiği içinde 57 ülke içinde 54'üncü sırada. 3.225 belediye 
başkanının sadece 18'i kadındır. Umanm, bu dönem yapılacak yerel seçimlerde bu oran çok daha 
yükseğe çıkar çünkü yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerden çoğu zaman birincil aşamada yarar
lanan kişiler kadınlar olmaktadır. Ancak, karar alanların çoğunlukla erkeklerden oluştuğu bir dünyada 
kadınların ihtiyaçlarını ve taleplerini fark edebilecek bir bakış açısının getirilebilmesi mümkün de
ğildir. Ülkemizde gerekli yerel hizmetlerin ne olduğunu tanımlayabilecek, talep edecek ve yararla
nacak vatandaşların başında gelen kadınların çelişkili biçimde yerel hizmetlerle ilgili kararlara 
katılımı çok sınırlıdır. Yerel yönetimlerin kent planlamasından ulaşım hatlarının belirlenmesine, hiz
metlerin ücretlendirilmesinden bütçe kaynaklarının tahsisine, kent toprağının nasıl kullanıldığından 
atıkların toplanmasına ve sokak aydınlatmasına kadar verdiği her türlü karardan ve uygulamadan 
doğrudan etkilenen kadınlar bu kararların oluşturulması sürecinde de yer alabilmelidir. 
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Anayasal güvence altında olan eşit temsil ilkesinin gerçek hedefine ulaşabilmesi için kadının 
karar alma mekanizmalarında yer alabilmesi şarttır. Bunun da en birincil yolu kota uygulamasıdır. Ya
pılan araştırmalar da göstermektedir ki, kota uygulamasının amacına ulaşılabilmesi için kritik tem
sil eşiği yani yüzde 30'un sağlanması gerekir. Kadınların korkmadan, susturulmadan, dışlanmadan 
ve erkekler gibi davranmadan siyasette var olabilmesi en az 2 erkeğe karşı 1 kadın oranına ulaşıl
masına bağlıdır. 

Üyesi olma yolunda önemli aşama kaydettiğimiz Avrupa Birliği de kotayı gerekli ve şart gör
mektedir. Avrupa Birliğinin 1999'da yürürlüğe koyduğu Amsterdam Anlaşması hem AB'nin kendi
sini hem de üye ülkeleri bağlamaktadır. Anlaşmanın 141 'inci maddesine göre, eşitliğin sağlanması 
için kadınlara özel avantajlar sağlanması gereklidir ve bu bir ayrımcılık değildir. Avrupa ülkelerinde 
kota uygulamaları yaygın olarak hayata geçirilmektedir. Kota, var olan erkek egemen toplumsal yapı 
nedeniyle kadınlara kapalı olan siyaseti kadınlara açarak eşitlik sağlar. Yine kota uygulamasının ata
mayla oluşan karar organlarında uygulanması da kadına karşı şiddet, namus cinayeti, kadın istih
damı gibi mevcut temel sorunların çözümünde önemli bir aşama olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunun varlığı ülkemizin en 
ciddi sorunlarından biri olan kadına karşı şiddetle mücadelede de büyük önem taşımaktadır. Kadına 
karşı şiddet, kadınların insan haklarını ve temel özgürlüklerini kullanmalarını engellemekte, boz
makta veya değersiz hâle getirmektedir. Pekin Eylem Platformu'na göre, kadına yönelik şiddet, ka
dının fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya 
sonuçlanması muhtemel olan bu tip hareketlerin tehdidini, baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellen
mesini de içeren, ister toplum önünde ister özel hayatta meydana gelmiş olsun cinsiyete dayalı her 
türden şiddet anlamına gelmektedir. 

Şiddet hareketleri ister ev içinde ister toplumda meydana gelsin kadının hayatına korku ve gü
vensizlik sokmakta, eşitlik, kalkınma ve barış hedeflerinin başarılmasını engellemektedir. Yarın açık
lanacak olan Kadına Yönelik Şiddet Türkiye Raporu durumun vahametini gözler önüne serecektir. 
Kadını erkeğin namusu olarak gören zihniyetin değişmesi gerekir. Şiddetin en kötüsü olan namus 
cinayetleri toplumun kanayan yarasıdır. 

Komisyonun kurulmasıyla birlikte, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ön
lenmesi Komitesinin 2005 Türkiye Raporu'nda da belirttiği gibi, geçici özel önlemlerin ayrımcılık sa
yılmayacağının tanımlanacağı bir çerçeve eşitlik yasasının çıkarılması da mümkün olacaktır. Komisyonun 
yetkileri çerçevesinde mevcut kanunlarda yer alan eşitliği bozucu, eşitliğe aykırı hükümler ayıklanabi
lecek ve hatta Komisyon gerekli gördüğü konularda kanun teklifi de verebilecektir. Kurulacak bu Ko
misyon toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderecek önlemlerin alınmasında öncü rol oynamalıdır. 

Toplumun tüm alanlarında kadınların var olabilmesini sağlayacak, kadının özgürleşmesi önün
deki engelleri kaldıracak, kadının insan haklarından yararlanması için gerekli çalışmaları yapacak ve 
bir gün erkeklerin de gereksinim duyacağı bir komisyon olması dileğiyle yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbatur. 
Birleşime, saat 20.00'de toplanmak üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.02 

• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati:20.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER : Fatoş GÜRKAN (Adana), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55'inci Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

328 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet burada. 

Teklifin tümü üzerinde söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın 
Şenol Bal'da. 

Buyurun Sayın Bal. (Alkışlar) 

Süreniz yirmi dakika. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - îç Tüzük'ü değiştirmek lazım. Yani, esas şimdi yoklama iste

yeceksin, karar yeter sayısı... Bu haksızlık değil mi Sayın Bakan? Yani bir hanımefendi konuşuyor, 
hiç kimse yok! Nerede millet? 

AHMET YENİ (Samsun) - Bir kere hanımefendiler yok! 

MHP GRUBU ADINA ŞENOL BAL (İzmir) - Hayır sadece hanımefendiler değil, beyefen
diler yok. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Beyefendiler yok. 

ŞENOL BAL (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 328 sıra sayılı, Kadın Erkek 
Eşitlik Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Evet, sayın milletvekilleri, Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu Kanun Teklifi'ne camgönülden ka
tıldığımızı burada ifade etmek istiyorum. Keşke ülkemizde böyle bir komisyon kurulmasına ihtiyaç 
duyulmasaydı. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Ama demek ki bir ihtiyaç olduğu için böyle bir 
komisyonun kurulması gündeme geldi. Bugüne kadar 90'lı yıllardan beri kadın derneklerinin, sivil 
toplum kuruluşlarının, kadın haklarıyla ilgili ortaya koymuş oldukları istekler doğrultusunda ve ger
çekten gerektiği için hem Medeni Kanun'da hem Anayasa'mızda hem Türk Ceza Kanunu'nda ve iş 
kanunlarında bu fırsat eşitliğini engelleyen birçok madde değiştirilmiştir ve ben bu konuda faaliyet gös
termiş, çaba sarf etmiş olan tüm kadın sivil toplum kuruluşlarını da buradan saygıyla selamlıyorum. 

Evet, bu teklifin yasalaşmasıyla oluşturulacak komisyonun en azından toplum üzerinde bir 
farkındalık yaratacağını umuyorum, yine, bir zihniyet değişikliği yaratacağını ummak istiyo
rum, ama tabii, samimi bir çalışma içinde faaliyetler yürütülebilirse. Evet, kadın erkek eşitliği 
konusunda mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar az da olsa bazı konularda devam ediyor. Ben 
yine ifade etmek istiyorum ki bu tür eşitlik komisyonları Avrupa ülkelerinde olduğu için Tür
kiye'de de yapılmış olmaz. Bunu kendimiz için yapalım, kendi kadınlarımız için yapalım, insan 
hakları için yapalım ve toplumun daha iyi olması için yapalım ve kadının insan haklarının ih
lalini engellemek için yapalım ve kadının insan haklarının ihlalini engellemek için yapalım ve 
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inşallah bu Komisyonun hayırlara vesile olmasını şimdiden diliyorum ama şu soruyu da sayın mil
letvekilleri, sormak istiyorum: Türkiye'de çalışma hayatında veya işte, kişilik haklarında, kadın erkek 
eşitliğine dair yapılan yasal düzenlemelerin temelinde gerçekten eşitlik fikri mi yatıyor diye sormak 
istiyorum. Eğer gerçekten bu eşitlik fikri yatmış olsaydı, mevzuat dışında da eşitsizliklerin gideril
mesine ait sağlıklı düzenlemeler, programlar, projeler ortaya konurdu bugüne kadar. Uygulamada 
hâlen neden büyük sorunlar yaşanıyor, bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, tarihin her döneminde devlete ve toplum yaşantısına egemen olan siya
sal düşünme şekilleri, yönetim biçimleri, dinler, ideolojiler, kadının içinde yer aldığı ya da bire bir 
ilişki içinde bulunduğu pek çok kavramın ve kurumun şekillenmesine etkili olmuş ve bu faktörler her 
devirde kadınların sosyokültürel, ekonomik ve siyasal rolünü de belirlemiştir. 

Evet, Türk toplumunun tarihî geçmişine şöyle bir baktığımızda, kadın konusunda da farklı dö
nemler yaşanmış ama diğer milletlerle değerlendirdiğimizde, Türk kadınının geçmişte, tarihî olarak de
ğerlendirdiğimizde çok büyük sıkıntılar yaşamadığını da görüyoruz ama ben yine şunu da ifade etmek 
istiyorum ki, bu tür değerlendirmeler her devri kendi içinde, kendi şartlarıyla ele almanın daha doğru 
ve gerçekçi bir bakış ortaya koyduğunu söylüyor. En son Tanzimatla birlikte başlayan, cumhuriyetin 
ilanıyla hızlanan kadınla ilgili süreç, Atatürk'ün gerçekleştirmiş olduğu sosyal reformlarla birlikte 
büyük bir dönüşümü başlatmıştır. Keşke Büyük Önder'imizin, Atatürk'ümüzün Türk kadınına o günkü 
ortam ve şartlarda verdiği hakları, bakın sadece hakları değil ilke ve şuuru toplumca anlayabilseydik. 
Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte Türk kadını, toplumda çağdaş, eğitimli, meslek sahibi ve birey 
olma niteliğine kavuşma yolunda çok büyük imkânlara erişse de bu gelişme ivmesi ne yazık ki son
raki dönemlerde korunamamıştır ve bence gelecek nesillere de büyük haksızlık edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gerek sanayileşme ve bunun sonucunda beliren kentleşme olgusu gerekse 
kültürel dejenerasyon ve yanlış politikalar ülke içinde değişik kesimler arasında farklı şekillerde al
gılanmış ya da etkenlerin muhtelif kesimleri etkilemesi birbirinden farklılık göstermiştir. Bu farklı
lığı yaratan toplumsal kavram ise bu etkenlerin zorlamasıyla ve biçimlendirilmesiyle beliren 
"toplumsal değişme" dediğimiz sosyolojik olgudur ve kadın kimliğinde de, kadın yapılanmasında da 
çok çeşitlilik ortaya çıkmıştır tüm toplumda olduğu gibi. 

Şunu söylemek istiyorum değerli milletvekilleri: Kadınlara iç hukuk düzenlemeleri, dinî, tarihî ve 
uluslararası referanslar ile ne kadar hak tanınırsa tanınsın sorun daha çok kültürel dejenerasyon sonucu olu
şan alışkanlıklar ve ezberlerle ilgilidir. Evet, günümüzde siyasette, sanatta, çalışma hayatının her alanında 
başarılı olmuş birçok kadınımız vardır ancak değişen toplumsal yapıda kadının layık olduğu konuma ulaş
ması için gerekli imkân, bilgi, beceri ve fırsat eşitliğini büyük bir kesim kadınımız elde edememiştir. 

Kadınlara yasal çerçevede tanınan haklar, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta kendini gerçekleş
tirme fırsatıyla desteklenmedikçe anlamlı olmamaktadır. Yine, "Türk kadınının layık olduğu konuma ve 
haklara kavuşma isteğinin en büyük dayanağı tarihî miras." dedik ama, en azından, kadınlarımızın bu hak
lardan haberi olabilecek, bu haklan kullanabilecek beceri ve bilgiye de sahip olması gerekli. 

Bir kere, sayın milletvekilleri, kadın erkek eşitliği demokrasinin meşruiyet sorunudur. Demok
rasiyi ağzına pelesenk edenlere buradan duyuruyorum. Tüm yapılan değişikliklere rağmen kadınlar 
toplumda yaratılan fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanıyor mu? Toplumsal haklardan eşit bir şekilde 
yaratılan fırsatlardan yararlanıyor mu? Toplumsal kaynaklardan eşit bir şekilde kadınlarımız yararla
nıyor mu? Bunları kendimize sormamız lazım. Bu yasal hakların sosyal ve kültürel hayatta destek
lenmesi gerekiyor. Sosyal hayatta kadının statüsünün bu imkânları kullanabilecek şekilde geliştirilmesi 
gerekiyor. Ekonomik alanda kadının varlığı bu imkânlara ulaşabilecek şekilde güçlendirilmesi gere
kiyor. Kadının görünürlüğü, ehliyeti ve liyakatini yarışabilecek hâle getirmek zorundayız. 
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Sayın milletvekilleri, burada bir dize okumak istiyorum Azerbaycanlı bir şairin: 
"Silkinip çıkmazsa kadın mutfaktan, 

Ne azat ana var ne azat vatan." 
Şimdi, biraz önce cumhuriyet döneminin kadınlarından, o dönemdeki verilen haklardan bah

settik. O dönemin kadınları, -hak varsa ödev de vardı- belli bir sorumluluk taşıyorlardı. O dönemin 
kadınlarının idealizmi eğer devam ettirilebilseydi, bugün en azından içinde bulunduğumuz kadının 
bu sosyal problemleri bu kadar olmazdı. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Atatürk'ümüz milletin kaynağı, sosyal hayatın esası olarak kadını 
ifade ediyor. "Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de, ka
dınlarımızın her bakımdan yükselmelerinin teminidir." diyor Büyük Atatürk'ümüz. 

Evet, kadının sorunu toplumun sorunudur değerli milletvekilleri. Bu sorun çözülemiyorsa, bu 
ekonomik sistemde, bu sosyal sistemde, bu sosyal yapıda eğer kadının problemleri çözülemiyorsa bu 
meselenin, problemin başı idari yönetim, siyasi iradeyle ilgili bir sorundur. 

Şimdi, kadının birçok probleminden bahsettik. Biliyorsunuz ülkemizin en önemli sorunların
dan birisi hiç şüphesiz ki işsizlik ve istihdam sorunudur. Bugün yapılan anketlerde kadınların en 
büyük sorunu işsizlik ve yoksulluktur. Genç nüfusumuz ile beslenen istihdam piyasamız kadınıyla er
keğiyle bugün ülkemizin hem en büyük kozu hem de iyi değerlendirilmediği takdirde en büyük teh
likesini oluşturmaktadır. 

Evet, sürdürülebilir bir kalkınmanın en önemli unsuru kadınların iş gücüne katılımını teşvik et
mektir. Ne yazık ki, her geçen yıl nüfus artışına rağmen Türkiye'de kadının iş gücüne katılım oranı 
düşmektedir. Son altı yıldır bu oranın belirgin bir şekilde düşmesi aldatıcı, göstermelik ve popülist 
politikaların neticesidir. 1990'lı yıllarda yüzde 34,1 civarında olan kadının iş gücüne katılım oranı 
2007'de yüzde 24,8'lere gerilemiştir, 2008'de de yüzde 22'lerdedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde genel olarak iş gücüne katılım da düşüktür: Yüzde 45,8. Bir
çok ülkeyle mukayese ettiğimizde böyle genç bir nüfusa sahip olan ülkemizdeki bu iş gücüne katı
lım oranı niye bu kadar düşüktür? Ülkemizde işte çalışabilecek 15-64 yaş sınırı içinde nüfus 50 
milyondur. İş gücüne katılım oranına baktığımızda, çalışabilecek nüfusun yarısından fazlası çalışma 
durumundan uzak gözükmektedir ve bu iş gücüne katılım oranı yüzde 45,8'in yüzde 70,2'si erkek
ler, yüzde 24 veya yüzde 22'si kadınlardır. İş gücüne katılmayan 100 kadından 63'ü iş gücüne katıl
mama nedenini "tam zamanlı ev kadını" olarak göstermektedir. Yani kadının enerjisinden, kadının 
kabiliyetlerinden bu ülke yararlanamamaktadır. 

Yine istihdam edilenlere bir bakalım. Yani iş gücü böyle de istihdam ne kadar edilebiliyor bu ül
kede? Bu ülkede 50 milyon insanın 21 milyon 500 bini istihdam ediliyor -son veriler değil bunlar, 
2007 verilerine göre- ve kadınlar da bunun 5,5 milyonunu ifade ediyor. Yine büyük bir kitlenin ça
lışmadığı hâlde işsiz görünmesine rağmen işsizlik oranı hiç durmadan yükseliş gösteriyor. 

Değerli milletvekilleri, kırsal alanda, tarımda 100 kadından 83'ü tarım kesiminde, biliyorsunuz, 
çalışıyor. Bundan da son zamanda, son üç yılda 1,8 milyon kişinin tarımdan uzaklaştığını düşündü
ğümüzde en büyük darbenin yine kadınlara vurulduğunu görüyoruz. 

Evet, kayıt dişilik kadınlarda. En önce işten çıkarılma yine kadınların problemi, iş bulamama, 
kadınların... O zaman, en azından, eğitim verirken de yaygın eğitimlerde de kadını meslek sahibi yap
mak zorundayız. 
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İstihdama katılım kadının güçlenmesinin en önemli aracı. Ücretli istihdam kadının evin dışında 
görünür kılınmasını, toplumsal yaşamda bir birey olmasını sağlamanın, kadının sosyal, kültürel ve 
politik haklara, fırsat eşitliğine ulaşmasının en etkili yolu. Onun için istihdam meselesinin üzerinde 
durmamız gerekli. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde bilhassa son altı yıl, AKP İktidarı döneminde millî ve 
manevi değerlerimizin istismar edilip siyasete alet edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Başta siyaset ku
rumu olmak üzere toplumun ekonomik, kültürel, sosyal, ilmî ve idari birçok alanında yozlaşma kül
türünün artarak devam ettiğine hepimiz şahidiz. Bu durum, işsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliği gibi 
sosyoekonomik sorunlar ile birlikte toplumda güven bunalımına, kaygı, korku ve umutsuzluğa yol 
açıyor. Yani kültürel, sosyal, ekonomik ve en önemlisi siyasi bir yozlaşma kültürüyle karşı karşıyayız. 

2009 Türkiye'sinin en büyük problemleri olan -sadece kadınımızın değil, toplumun ama en çok et
kilenen kesim kadınlar- işsizlik, yolsuzluk, sosyal dışlanmışlık olgusunun baş oyuncuları kadınlar ama 
istenilen de buydu. Toplum her geçen gün yoksullaşıyor ve buna bağlı olarak kadınlar yoksullaşıyor. 

Sosyal devlet sadaka devleti hâline geldi. İlk önce insanları yoksul hâle getireceksiniz, sonra 
verdiğiniz sadaka gibi yardımlarla onları mahkûm edeceksiniz. Çalışma ve üretme kültürünü yok 
edeceksiniz. Sayın milletvekilleri, bunları söylemek zorunda hissediyorum, çünkü ülkemizin en 
önemli meselelerinden biri bu. 

Bunun dışında aile içi şiddetten bahsediyoruz. Aile içi şiddet -yarın zannediyorum açıklanacak-
gerçekten yüzleşmemiz gereken bir konu. Bu konuyla ilgili alınan yasal kararlar, mevzuat değişik
likleri; bunlar çözüm değil, bunun için altyapının hazırlanması gerekli. Millî Eğitim Bakanlığının, Di
yanet İşleri Başkanlığının, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının ve en önemlisi medyamızın bu 
konu üzerinde ortaklaşa çalışması gerekiyor. 

Eğitim konusu hâlen çözemediğimiz problemlerin başında. Hâlen 5 kadından 1 'i okuryazar 
değil. Okullaşma oranını yüzde 100'e çıkaramadık. Okuryazar olanlarımızın yüzde 60'ı ilkokul ve 
hatta ilkokul mezunu bile değil. Ki bilgi çağında yaşıyoruz. Hiç durmadan bilginin yenilenmesi ge
reken bir dönemde, çağda, yaşadığımız bu çağda yaygın eğitimin, biraz önce de saymış olduğum 
kurum ve kuruluşlarla birlikte mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. 

Ben, Kadın Erkek Eşitlik Komisyonunun bir farkındalık yaratacağı ve aynı zamanda zihniyet de
ğişikliği yaratacağı konusunda emin olarak, bu Komisyonun kurulması konusunda Milliyetçi Hare
ket Partisi olarak kabul oyu vereceğimizi ifade ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bal. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Aysel Tuğluk. (DTP sı

ralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakika. 

DTP GRUBU ADINA AYSEL TUĞLUK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Kadın Erkek Komisyonunun Kurulmasına Dair Kanun Teklifi hakkında DTP Grubu adına söz almış 
bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biz kadınların yıllardır mücadelesini verdiği Eşitlik Komisyonunun kurulması için Meclis tari
hinde ilk kez farklı partilerden kadın milletvekillerinin karşılıklı hoşgörü ve fikir birliği içinde ça
lıştıklarına vurgu yaparak konuşmama başlamak istiyorum. 
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Bir partinin ya da bir kişinin değil, biz kadınların ortak başarısıdır bu durum ve hepimizin ka
dınlık gururunu yüceltmiştir. Bu Komisyonun kurulması için yıllardır çaba sarf eden kadın örgütle
rini ve emeği geçen herkesi bu vesileyle kutluyorum. 

Toplumsal yaşamda karşılaşılan eşitsizlikleri gidermenin en önemli araçlarından bir tanesi kadın
ların hem bir başına hem de hemcinsleriyle birlikte girişecekleri tüm çabalan hukuksal ve toplumsal 
alanda kurumsallaştırmak olacaktır. İşte bugün Parlamento çatısı altında kurumsallaşma yönünde ataca
ğımız bu önemli adımla, bundan sonraki uygulamalara dönük çalışma ve çabalan hızlandırmış olacağız. 

Umuyor ve diliyorum ki bundan sonraki çalışmamızın ana ekseni aynı dayanışma ve kadın bilinci 
doğrultusunda Komisyonun işlevsel bir hâle gelmesi için çalışmak olacaktır. Bu, öncelikle bizlerin 
hemcinsimize, bu Meclisin de bizlere ve topluma karşı ödemesi gereken bir borcudur aynı zamanda. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Eşitlik Komisyonunun partiler üstü ortak bir gereklilik 
olduğunun bilincinde olarak davranmayı başarmış biz kadınların bu vesileyle kadın meselelerine dair 
bazı konuları gündemi eştirmek ve güncelleştirmek gibi bir sorumluluğumuzun olduğu kanaatinde
yim, çünkü Türkiye'de her 3 kadından 1 'i şiddet mağduru, her 5 kadından 1 'i okuma yazma bilmi
yor, Parlamentodaki kadın oranı dünyanın birçok ülkesinden çok daha geri durumda. Bu bilançonun 
içine siyasal katılımdan töre ve namus denilen cinayetlere, iş yaşamına katılımından cinsel istismara, 
şiddetten baş örtüsüne, ayrımcılıktan ticari sömürüye kadar bin bir sorunu eklemek mümkün. Bu 
tablo neden böyle ve bu tablo nasıl değişir sorularına birlikte yanıt bulmak zorundayız. 

Biliniyor, Medeni Kanun, İş Kanunu, Ceza Kanunu, Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Beledi
yeler Kanunu'nda yer alan hususlar gibi, yasal zeminde yapılan iyileştirme ve düzenlemelerle kadın 
erkek eşitliği güçlendirilmiştir. Fakat yasalanmızda yer verilen tüm bu olumlu düzenlemelere rağmen 
toplumsal hayat, yasal zemin ve uygulama düzeyinde çok ciddi sorunlarla hâlen yüz yüzedir. "Ha
yatımız tehlikede" desek abartmış olmayacağız çünkü her gün bir şekilde ölüyor, öldürülüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok uzun bir zamandır biz kadınlar, çeşitli vesilelerle bu 
sorunlanmıza çareler arıyoruz ve her fırsatta üzerimizdeki baskıya karşı mücadele etmeye çalışıyo
ruz. Yaşanan geçmiş deneyimlerin, her birimizin yaşamakta olduklarının, bazı genel hususlarda ortak 
çerçeveler oluşturmamız gerektiği konusunu kaçınılmaz olarak önümüze koyuyor. Mevcut sisteme 
karşı mücadele etmek, dayandığı zihin kodlarını altüst etmek ve her tür ilişki alanını yeniden dü
zenlemek gibi konulardan söz etmek sanırım yeni bir şey söylemek olmayacaktır. 

Yine, farklı kadınlık deneyimleri olduğunu ve belli bir topluma ait kadın deneyimini başat kıl
manın sakıncaları biliniyor. Tam burada deneyimlerin karşılıklı paylaşılması ve birbirimizin dene
yimlerinden öğrenmenin elbette çok önemli olduğunu belirtmeyi gerekli görüyorum. Esasen de bütün 
eril değerlerin baştan aşağıya yeniden düşünülmesi, tartışılması ve yeniden kurulması gibi bir arayış 
ve çabanın hepimiz açısından ciddi bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, ki, kadınlar bunu yapmaya 
başladılar; aynmcıhğı tartışıyorlar, cinsiyetçiliği tartışıyorlar, iktidarı ve hiyerarşiyi çok yoğun bir şe
kilde tartışıyorlar, tartışıyoruz. Tam burada "ideoloji" kavramının içsel sorunları olduğunu unutma
dan, sürekli eleştiriye açık şekilde bir kadın özgürlük ideolojisi oluşturmanın gerekli olduğu kadar 
artık kaçınılmaz olduğunu da söylemek istiyorum. Çünkü, bu husus hem en genel anlamda kadını 
eksen alarak verili dünya sisteminin sorgulama ve analizinde temel bazı haklar sağlar hem erkek ege
men dünya sisteminden kurtuluş için önemli dayanak noktaları oluşturur hem de kadın özgürlüğü ko
nusunda asgari pratik bir çerçeve var eder. Bu son hususun önemli olduğu ve bir iki noktaya -aciliyeti 
sebebiyle- vurgu yapmak gerektiği kanaatindeyim. 
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Bakınız, gelişmiş kapitalist ülkelerde egemen erkeğin yanında yer alıp her şeyiyle onun imitas-
yonuna dönüşen bir kadın tipi ile özellikle geri kalmış ülkelerde erkek egemen sistemin en köklü 
dogmalarını bedeni üzerinde uygulayan diğer bir kadın tipi, son yıllarda oldukça yaygın bir biçimde 
"özgürlük ve tercihlerin kullanılması" adı altında ortaya çıkmaktadırlar. Tercihler elbette ki önemli
dir ancak sorun şudur: Kadınların erkek karşısındaki konumu nedir? Evet, oldukça eski olan bu soru 
hâlen tüm yakıcılığıyla biz kadınların gündemindedir ve sözünü ettiğim kadın özgürlük ideolojisinin 
esasen bu soruya ciddi bir yanıtı olmalıdır. Meclis çatısı altında ve dışında yaptığımız tüm çalışma
ların bu eksen etrafında örülmesi gerektiğine inanıyorum. Başka türlü davranmak, kaderimizi değiş
tirme iddiasını gerçekleştirmemizi çok zor ve uzak hâle getirecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekillerini; Türkiyeli kadınların sorunlarının genel kadın sorunla
rından bağımsız ve farklı olmadığı açıktır. Elbette kendine özgü bazı yanlan vardır ve bu sözünü et
tiğim yanlar oldukça önem arz ediyor. Bilindiği gibi, Türkiye bir kutuplar ve gerilimler ülkesidir. Bir 
tarafta geleneksel sosyal, kültürel yapının kadın üzerindeki baskıları, diğer taraftan kapitalist Batı 
kültürel ve ekonomik yapılanmanın kadın üzerindeki baskılan. Bazen birbirinden bağımsız bazen 
birlikte bazen ardışık biçimde bu baskıları çeşitli düzeylerde hepimiz yaşamaktayız. Türkiye'nin bu 
fay hatları ve genel siyasi kodlan ne yazık ki kadınlan da birbirinden uzaklaştırmış durumdadır. Öyle 
ki her alandaki kutuplaşma ve gerilimleri bu alanda da görmek mümkündür. Bu durumda oldukça kat
merli bir baskı ve zulüm altında olan kadınlarımızın durumu çoğunlukla neredeyse tali durumda ka
lıyor, kadınla ilgili rakamlar da bunu tüm açıklığıyla kanıtlamaktadır. Parlamentoda, yerel 
yönetimlerde ve diğer karar mekanizmalarında kadınların eşit temsili, demokrasinin toplumsal cin
siyet eşitliği gözetilerek tüm kurumlara yerleşmesi amacıyla Avrupa Kadın Lobisi tarafından başla
tılan ve kadınların karar mekanizmalarında eşitliğini esas alan "50/50 Eşitlik Kampanyası"nı 
desteklemek, bu anlamda biz Türkiyeli kadınlar için önem arz ediyor ve pozitif ayrımcılık ve kota 
ilkesiyle birlikte bunun yeni bir hedef olarak ortaya konulması gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, yaşamın her alanında ve mücadelenin her cephesinde direniş, bağımsız
lık ve özgürlük şiarına uygun tarzda konumlanan Kürt kadını, bir özgürlük ideolojisi oluşturma ve 
kadın kurtuluş mücadelesini örgütleme konusunda, bence herkes tarafından incelenmesi gereken mu
azzam bir deneyime sahiptir. 90'h yıllarda birkaç kadınla başlayan bu mücadele, şimdilerde yüz bin
lerin "..." (x) yani "Kadın, Yaşam, Özgürlük" sloganıyla demokratik topluma ulaşmada en dinamik 
güce ulaşmalanyla sürmektedir. Hâlen hafızalarımızdadır, 90'h yıllarda söylenen bir Kürtçe cümle 
ve saçlara iliştirilmiş üç renkten oluşan sembolik eylem, hem bir halkın çok uzun bir süredir bekle
diği bir ifadeydi hem de aynı halkın özgür iradesini temsil etmesi için bir kadının almış olduğu ini
siyatif açısından da bir o kadar tarihî önemdeydi. Sadece birilerini sevdiği için aile üyeleri tarafından 
kurşunlanan genç kızlann gömüldüğü bir coğrafyada, Kürt kadınları Türkiye'de kadının özgürlük 
mücadelesine kanımca beklenenden de fazlasını katıyorlar. Hem ideolojik hem kişisel bilinçlenmeyle 
Kürt kadını, erkek egemenlikli, devletçi iktidar mekanizmalara muhalefet eden, karşı duran ve ka
derini değiştirme iddiasında olan bir politik figür düzeyine ulaşmıştır. Bu, tam da kadını ezen hiye-
rarşik ve baskıcı mekanizmanın her açıdan parçalanması anlamına gelmektedir. Sonuç, erkek 
zihniyetini öldürmeye dayanıyor. Özü şudur: İktidarın ne kadar dışındaysanız o kadar özgürlüğe ya-
kınsmızdır. İşte, sözünü ettiğim kadın kurtuluş ideolojisini de bu temel ilke esasında geliştirmemiz 
gerekiyor. Toplumsal alanda bunun mücadelesini yürütmezsek bileceğiz ki yasal alanda yapacağımız 
her değişiklik ciddi uygulama sorunları ve engellemelerle yüz yüze kalacaktır. 

Bu bölümde, Hatip tarafından Türkçe olmayan bir dille birtakım kelimeler ifade edildi. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evrensel kadın mücadelesi açısından da kadın boyutlu, 
kadın eksenli bir düşünmeyi, giderek bir ideolojiyi ve buna dayalı bir örgütlenmeyi geliştirmeyi ol
dukça önemli bulmaktayız. Savaş sorunlarına barışçıl çözümler getirmekten tutalım özgürlüğe dayalı 
bir yaşam ve ilişki sistematiğini mümkün kılmaya kadar kadın merkezli bir örgütlenme ve esasen 
ideolojik bir gelişmeye ihtiyacımızın olduğunu göz ardı edemeyiz. İşte bu yüzden, başarmak için 
bizler oldukça iddialı olmak zorundayız. Tarihin bu en eski sahasında kadın hareketi olma konusunda 
ya çok uzun bir zamana yayılacak bir kaybı ya da gelecek ufuklara uzanacak bir başarıyı yakalamak 
zorundayız. Temel ilkemize sadık kalarak yani egemen erkekten ve köle kadından uzaklaşarak ka
dının öz örgütlenmesi, öz düşünce ve eylem gücüyle kendimize alternatif yaşam yaratmalıyız. 

Toplumun yansını oluşturan kadınlar siyasette ve özellikle karar mekanizmalarında neredeyse yok 
denecek kadar azdır. Evde erkeğin namusu, geleneklerin uygulayıcısı, çocuk doğuran herhangi bir canlı 
ve erkek devletin şiddetinin mağduru kadınlar olarak, toplumsal alanda ve siyaset içinde özgürlük mü
cadelesinin gelişmesiyle birlikte erkek egemenlikli mekanizmalara karşı duran, kaderini değiştirme id
diasında olan bir özne olmaya başladık. Bunun sonucu olarak, erkek egemen anlayışın tüm 
engellemelerine, baskılarına ve türlü oyunlarına rağmen, Türkiye'de kadın mücadelesi önemli bir dü
zeye ulaşmıştır. Elbette ki hâlen sıkıntılarımız var ama duygusal zekâmız ve örgütsel gücümüzle bun
ları aşacak güce ve deneyime artık sahip olduğumuzu büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Kuşkusuz, 
kadınların başlattığı özgürlük çizgisinin başarısı için toplumsal tüm alanlara yayılması ve kadın kurtu
luş ideolojisinin her gün yeniden yazılması ve yaratılması gerekiyor. Erkek egemenlikli sistem altında 
kadının ruhunun da duygularının da düşüncesinin de davranışının da erkeğe göre şekillenmiş olduğu ger
çeği artık tüm yönüyle açığa çıkmıştır. Bu nedenle kadının kapitalist, modernist sistemi ve egemen er
keği sorgulaması, erkeğe göre olmaktan kendini kurtarması, kendi doğasına dönmesi gerekmektedir. 
Kadın özgürlük ideolojisinin bu yanıyla işlenmesi ve geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Analiz oluşturma babında teorik birçok şey söylenebilir elbet. Ancak, kadın hareketinin hepimize 
sunduğu en büyük pratik değer şudur: Kadınların başka bir dünyayı şu anda ve hemen, erkek egemen 
sistemin bütün saldırılarına rağmen, dünyanın bir yerlerinde kurmaları ve sürdürmeleri mümkündür. 
Bu dünyada kadınlar kendilerini her gün yeniden kurarak devletçi, erkek egemen iktidar sisteminin 
dışında kalabilirler. Demokratik kadın hareketi mevcut durumda bütün sorun ve sorumluluklarıyla, 
inkâr edilen kimliğinin, sömürülen emeğinin ve tehlikede olan varlığının yarattığı tüm acıların tem
silî bir kolektif bedeni durumundadır. Aynı şekilde, halkın umutlarının, gelecek hayallerinin ve acı
lara çare olabilecek şimdinin çarelerinin de canlı bedeni olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kadın Erkek Eşitlik Komisyonunun, her şeyden önce, 
kadın ve erkeklere eşit fırsatlar sağlayacak imkânlar doğrultusunda çalışacak bir komisyon olaca
ğını umut etmekten ziyade, bu işleyiş ve içerikte olması için DTP kimliğiyle siyaset yapan kadın yol 
arkadaşlarınız olarak rolümüzü oynayacağımızı önemle belirtmek isterim. Kadınlar olarak, yaşadı
ğımız tüm sorunların giderilmesi için ülkemizin hem uluslararası sözleşmelere taraf olması hem 
kendi mevzuatını, normlarını buna uygun hâle getirmesi hem de uygulamaya yönelik çalışma ve ça
baların gelişmesi için katkılarımızı sunacağız. İlgili değişikliğin, uluslararası sözleşmeler de göz 
önünde bulundurularak her yasa ve uygulamanın eşitlik açısından denetlenmesi, kadınların uğradığı 
hak ihlallerinin izlenmesi, Komisyonun kadın örgütleriyle iş ve güç birliği içinde çalışması için du
yarlı ve sorumlu davranacağız çünkü geleneksel normların değiştirilmesi, zihniyetlerin dönüştü
rülmesi, kadının özgür birey olarak görülmesi için kurulacak bu Eşitlik Komisyonunun tarihsel bir 
rolü olduğuna inanıyoruz. 
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Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kadınların güçlen
dirilmesi, kadın erkek eşitliğinin hayatın her alanında hâkim kılınması için ve en önemlisi de bu ça
baların kurumsallaşması açısından son derece önemli bulduğumuz, mücadelesini verdiğimiz Kadın 
Erkek Eşitlik Komisyonu Yasa Teklifi'ne DTP Grubu olarak olumlu oy kullanacağız ve buradan çağ
rımız tüm partilerin milletvekillerinedir, bu yasa teklifine olumlu oy vermeleridir. 

Sayın milletvekilleri, sevgili kadınlar; bazı dillerde "hayat" ve "kadın"ı karşılayan sözcüklerin 
aynı köke dayanmaları bir tesadüf olamaz çünkü hayat, kadınca bir oluştur. Unutmamalıyız ki ka
dınlar "hayat" denen fonksiyonun değişmezleridir. Türümüz için her şey, mekân, zaman, koşullar 
değişebilir; erkekler de gereksiz hâle gelebilir ama kadın zorunludur. 

"Dünyanın bütün kadınları birleşin." şiarına uygun bir mücadele düzeyi yakalamak ve devrim 
yapmak için değil, devrim olmak için her birimiz arzuladığımız geleceğin tohumları olarak mevcut 
hayatı başka bir hayat olmaya yöneltmek ve sürüklemek sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Özgür
lüğü, kadın beyni ve bedeninden süzerek ana sevgisiyle sarmalayıp o çok sözü edilen başka bir dün
yanın sakinleri olmaya şimdiden yönelmeliyiz. Dünyamız biz olmalıyız. Dışımızda tahrip edilen bir 
dünya uzun süre yaşayamaz. Dünya, kadınlara muhtaç ve sadece kadınlarla var olabilir. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tuğluk. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Güldal Akşit. 
Süreniz yirmi dakika. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Buyurun. 
AK PARTİ GRUBU ADINA GÜLDAL AKŞİT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Kurulmasına Dair 328 sıra ve (2/211) esas sayılı 
Kanun Teklifi hakkında Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına konuşmak üzere söz almış bulun
maktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasinin tam anlamıyla yerleşebilmesi tüm vatandaşların yani cinsiyet 
ayrımı yapılmaksızın kadınların ve erkeklerin ekonomide, karar alma mekanizmalannda, sosyal, kültü
rel ve siyasal hayatın her alanında eşit olarak hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın temsil edilebilmele
riyle gerçekleşebilmektedir. Eşitlik ilkesi, özgürlüklerin güvencesi ve gerçekleşme koşulu olarak genel 
bir ilkedir. Eşitsizlikler ortamında herkesin değil, sadece bazılarının özgürlüklerinden bahsedilebilir. 

Bu çerçevede kadın erkek eşitliğini sağlamak, global bir hedef olarak uluslararası kuruluşların gün
demine 20'nci yüzyılın son çeyreğinde girmiş ve bugün Birleşmiş Milletler örgütü bünyesinde yürütülen 
en kapsamlı siyasal hareket hâline gelmiştir. Birleşmiş Milletler örgütünün kuruluşu, ortaya çıkan insan
lığın evrensel değerlerinin korunması bağlamında büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede kadınların ön
celikle kalkınma süreci içinde yer almalarını, kalkınmanın sonuçlarından eşit biçimde yararlanmalarını 
engelleyecek faktörlerin ortadan kaldırılması amacıyla 1946 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde Ka
dının Statüsü Komisyonu kurulmuş ve 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından siyasal düşüncelerin ve 
cinsiyetlerin insanlar arasında eşitsizliğe neden olmaması gerektiği önemle vurgulanmıştır. 

Dünyada bu gelişmeler yaşanırken ülkemizde de bu doğrultuda gelişmeler dünyadaki benzer 
gelişmelerden çok önce, 1920'li yıllarda başlamıştır. 1923 yılında laik, demokratik cumhuriyetin ku
ruluşuyla birlikte büyük bir sosyal ve siyasal dönüşüm yaşayan ülkemiz, toplumsal cinsiyet eşitliği
nin sağlanması konusunda büyük bir deneyime sahiptir. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, Türk 
Medeni Kanunu'nun kabulü, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve daha pek çok de
ğişiklik, kadınları erkeklerle beraber eşit birey konumuna yükseltmiştir. Dolayısıyla, Türkiye, 
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1930-1940 yıllan arasındaki dönemde o dönem için oldukça ileri sayılabilecek bir eşitlik standardına 
ulaşmıştır. Ancak, ülkemizde yasalarda yer alan bu eşitlikçi hükümlerin ve düzenlemelerin hayata ge
çirilmesi maalesef çoğunlukla mümkün olamamıştır. Şöyle ki: 58, 59 ve 60'ıncı hükümetler döne
minde özellikle kız çocuklarına ve kadınlarımıza yönelik eğitim kampanyalarına önem ve ağırlık 
verilmiş olmasına rağmen, hâlen 5 kadınımızdan 1 'i okuma yazma bilmemekte, kadınların eğitim dü
zeyleri bölgeler, kent ve kırsal kesim itibarıyla farklılıklar göstermektedir. Kadınlarımız, karar me
kanizmalarında eşit sayı ve güçte temsil edilememekte, ekonomik kaynaklara erişememe sorunu 
yaşamaktadırlar. Yine, kadınlarımızın iş gücüne ve istihdama katılımları ise yıllar itibarıyla düzenli 
olarak düşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada da durum bundan çok farklı değildir ve bu nedenle, nüfusun ya
nsını oluşturan ancak sorumluluklanyla orantılı haklan henüz elde edememiş olan kadınların statü
lerinin yükseltilmesi amacıyla ulusal mekanizmaların kurulmasına yönelik karar, 1975 yılında yapılan 
Birleşmiş Milletler Dünya Kadın Konferansında kabul edilen Nairobi İleriye Yönelik Stratejileri Bel-
gesi'nde de yer almıştır. 

1975 yılından itibaren kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyetler yürütmek veya bu 
faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak üzere birçok ülkede çeşitli düzeylerde ulusal mekanizmalar 
kurulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bugün Birleşmiş Milletler üyesi yüz kırk dört ülkede kadın erkek eşitli
ğini sağlamaya yönelik ulusal mekanizmalar bulunmaktadır. Hatta İtalya, Kostarika ve Kamboçya 
gibi ülkelerde ulusal mekanizmayı içine alacak ayrı bakanlıklar kurulmuştur. Birçok Batılı ülke ise 
sadece tek mekanizma ile yetinmemiş, eşitliğe yönelik kurumsal yapılarını çeşitlendirmişlerdir. Ör
neğin İngiltere'de ulusal mekanizmayı kadın birimi, kadın konusundan sorumlu 2 bakan, Kabine Alt 
Komitesi ve Eşit Fırsatlar Komitesi temsil etmektedir. 

Yine, kadın erkek eşitliği konusunda çok önemli ilerlemeler kaydetmiş bulunan Norveç, Hol
landa gibi ülkelerde de eşitlik konusunda ulusal mekanizmalar dört düzeyde örgütlenmiştir. Fran
sa'da ise Meclis ve Senato düzeyinde iki Kadın Haklan ve Eşit Fırsatlar Parlamenterler Delegasyonu 
bulunmaktadır. Bu delegasyonlar, hükümetin eşitlik konusunda yaptığı faaliyetler hakkında yasama 
organını bilgilendirmek, ilgili yasalann çıkarılmasına öncülük etmek, yasaların sonuçlarını değer
lendirmek ve benzeri işleri yürütmektedirler. Keza Portekiz, İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesinde 
de benzer örgütlenmeler mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım, kadın erkek eşitliğinin uluslararası düzeyde temel belgesi, sizlerin de bil
diği gibi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi yani CEDAW'dır. 

1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde ilan edilmiş olan kadın erkek eşitliği 1980 yılında Ko
penhag'da toplanan Dünya Kadın Konferansında imzalanan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrancılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi'yle yeniden düzenlenerek kadınlara karşı her türlü ayrancılığı yasaklamıştır. 

Bu sözleşmeyle, kadın hakları, insan hakları katalogunda yerini almıştır. Sözleşmede ayrımcı
lık tanımlanırken siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel ve kişisel veya öteki alanlardaki kadın erkek 
eşitliğine dayanan insan haklarının ve temel özgürlüklerinin, medeni durumları ne olursa olsun, ka
dınlara tanınmasını, kadınların bu haklardan yararlanmalannı veya kullanmalannı engelleme veya hü
kümsüz kılma amacını taşıyan veya bu sonucu doğuran cinsiyete dayalı herhangi bir ayrım, dışlama 
veya kısıtlama anlamına gelir denilmektedir. 

Sözleşme, kadınların siyasal kararlara katılım hakkının genel çerçevesini tanımlamakta ve taraf 
devletlere eşit katılımı sağlamak için özel tedbirler alma zorunluluğu getirmektedir. Parlamento ve 
belediye meclislerinde oluşturulacak eşitlik komisyonları da bu tedbirler içinde yer almaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, ülkemiz, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşme-
si'ni 1985 yılında imzalayarak, 1986 yılında yürürlüğe girmesini takip eden süreçte, 1990 yılında 
ulusal mekanizma olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü kurmuştur. Ancak, 1994 yılında ku
rumun teşkilat yasası iptal edilmiş bulunmaktadır. Kurum, tekrar, 59'uncu Hükümet döneminde, 6 
Kasım 2004 tarihinde, yani on yıl sonra teşkilat yasasına kavuşmuştur. Bir kadın milletvekili ve o dö
nemde görev yapan kadın haklarından sorumlu Bakan olarak bu yasanın çıkarılmasına katkı sağla
mış olmaktan ayrıca gurur ve huzur duymaktayım. Böylece, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, bu 
tarih itibarıyla yeniden kurumsal yapısına kavuşmuştur. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 1990'h yıllardan itibaren, gerek uluslararası gelişmeler ge
rekse toplumsal talepler çerçevesinde, ülkemizde kadın erkek eşitliğini sağlayan ve güçlendiren çok 
önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bunlara kısaca göz atacak olursak: 1997 yılında temel eğitim 
beş yıldan sekiz yıla çıkarılmıştır. 1998 yılında Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiş
tir. 1999 yılında, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ne konulan çekinceler 
kaldırılmıştır. 2000 yılında İhtiyari Protokol Türkiye tarafından imzalanmış ve 2003 yılında yürür
lüğe girmiştir. 1 Ocak 2002 tarihinde, kadın erkek eşitliği bakış açısıyla hazırlanmış olan yeni Türk Me
deni Kanunu yürürlüğe girmiştir. 18 Ocak 2003 tarihinde Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yargılama Usullerine Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. 10/6/2003 tarihinde işçi-işveren ilişkilerinde 
cinsiyet de dâhil olmak üzere ayrımcılık yapılamayacağı temeline dayalı 4857 sayılı İş Kanunu yü
rürlüğe girmiştir. 17/5/2004 tarihinde -en önemli husus budur- Anayasa'nın 10 ve 90'ıncı maddelerinde 
kadın erkek eşitliğini güçlendirecek nitelikte düzenlemeler yapılmıştır. Yine 26/9/2004 tarihinde kabul 
edilen ve 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu'nda kadınlar lehine önemli 
düzenlemeler yer almıştır. 6/11/2004 tarihinde ise ulusal mekanizma olarak, biraz evvel de bahsetti
ğim, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün Teşkilat Yasası yürürlüğe girmiştir. 26/4/2007 tarihinde ise 
Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un kapsamı genişletilmiş ve bu konuda değişiklik yapılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, kadın erkek eşitliği konusunda yasal alanda kaydedilen bu önemli ge
lişmelere rağmen uygulamada sorunlar yaşandığı bir gerçektir. Kadın erkek eşitliği alanında önemli 
ilerlemeler sağlayan ülkeler bile kadın erkek eşitliğini sağlamak üzere kurulan ulusal mekanizmaları 
destekleyecek, tamamlayacak, Parlamento içinde komisyon, konsey, kurul gibi yapılanmalara git
mişlerdir. Ayrıca Avrupa Parlamentosunda da Kadın Hakları ve Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu bu
lunmaktadır. Ülkemizde de Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin 
uygulamaya geçirilmesi ve cinsler arası eşitliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde 20'nci Dönemde bir Meclis araştırması komis
yonu kurulmuş, Komisyon, hazırladığı raporu 1998 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunmuştur. Raporda tavsiye edilen hususlardan biri de Mecliste sürekli bir kadın erkek eşitliği ko
misyonu kurulmasıdır. Ancak, bu öneri bugüne kadar hayata geçirilememiş, 21 ve 22'nci dönem
lerde de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. 

Bilahare Anayasa'mızın 10'uncu maddesinde "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmünün öngördüğü kadın erkek eşitliğine ulaşma 
yolunda etraflı politika ve stratejiler oluşturmak, ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler CEDAW 
Sözleşmesi uyarınca temel hak ve özgürlükleri kadınların erkeklerle birlikte eşit olarak kullanabilmele
rini sağlamak, töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştı
rılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 
Raporu'nda da yer aldığı üzere, ülkemizde de diğer ülke örneklerinde de olduğu gibi kadın erkek eşitli
ğini sağlamak üzere gerekli çalışmalar yapacak bir yapının oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
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Nihayet, 23'üncü Dönemde, yani bu dönem İstanbul Milletvekili Sayın Nimet Çubukçu ve 25 
milletvekilinin verdiği Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığınca gönderildiği Anayasa Komisyonunda 29 Ocak 2009 tarihinde görüşülmüş ve Komisyon, 
(2/211) esas numaralı bu Kanun Teklifi ile aynı mahiyette düzenlemeler içeren Adana Milletvekili 
Sayın Nevingaye Erbatur ve 8 milletvekilinin, Kadın Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu Kanun Teklifi 
ve İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 milletvekilinin, Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu 
kurulması hakkındaki kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesine ve bu görüşmelerin Sayın 
Nimet Çubukçu ve 25 milletvekilinin (2/211) esas numaralı Kanun Teklifi üzerinden sürdürülmesini 
kabul etmiştir. 

Keza, İstanbul Milletvekili Sayın Birgen Keleş ve Van Milletvekili Sayın Fatma Kurtulan'ın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu kurulması hakkındaki İç Tüzük 
değişiklik teklifleri olduğu da Komisyon Başkanınca belirtilmiş ve görüşmeler tüm bu teklifleri kap
sayacak şekilde yapılmıştır. Komisyon toplantısına Parlamento çatısı altındaki tüm partiler katılmış, 
katkı sağlamış, görüş bildirmişlerdir. Kanun teklifi tüm partilerin ve Komisyon üyelerinin mutaba
katı ile yani oy birliğiyle kabul edilmiş, bugün de yüce heyetinizin huzuruna, yani Genel Kurula gel
miş bulunmaktadır. 

Bu vesileyle, mensubu bulunduğum Anayasa Komisyonunun Değerli Başkanı Hocam Sayın 
Profesör Doktor Burhan Kuzu'ya, değişik siyasi partilere mensup Komisyon üyesi kıymetli millet
vekili arkadaşlarıma ve Komisyonda emeği geçen tüm uzman ve personele teşekkür etmek istiyorum. 
Demek ki bazı kurumların oluşması ve yasal statüye kavuşması için olgunlaşması gerekmektedir ve 
bu süreç bugün tamamlanmaktadır. 

Sevindirici olan, geldiğimiz şu an itibarıyla, Parlamento çatısı altındaki tüm siyasi partilerin bu 
oluşuma verdiği destektir. Bu nedenle, ben, AK PARTİ Grubu adına, bu çatı altındaki tüm siyasi par
tilere katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. 

Ancak, burada teşekkür etmeden geçemeyeceğim büyük bir emek ve güç vardır. Kadın sivil top
lum kuruluşlarının bu konudaki çaba ve destekleri inkâr edilemez. Ben, bu vesileyle, kendilerine 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Diliyorum ki bu Komisyonun kuruluşu, kendilerinin de bir aya
ğını hem de önemli ve güçlü bir ayağını oluşturdukları kadın haklan konusunda önemli çalışmalara 
imza atmaya vesile olsun ve yine bu kanun teklifinin verilişine önayak olan ve ulusal mekanizmanın 
önemli bir ayağının başında bulunan Sayın Bakanımız Nimet Çubukçu'ya da desteklerinden ötürü te
şekkür etmek istiyorum. Kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında, reform niteliğinde yasal düzenle
meler gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, bu kez, bir Kadın Erkek Eşitliği 
Komisyonu kuruluyor olması büyük önem arz etmektedir. Böylece Türkiye, kadının insan hakları
nın korunması ve geliştirilmesi, erkeklerle birlikte eşit hak, imkân ve fırsatlara ulaşabilmeleri konu
sundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu nedenle, siz değerli milletvekili 
arkadaşlarımın bu kanun teklifine tam destek vereceğine inanıyor, desteklerinizden ötürü AK PARTİ 
Grubu adına teşekkür ediyor ve kurulacak olan komisyonun hayırlı olması dileğiyle hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akşit. 
Şahıslar adına ilk söz İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale Ağırbaş... 
Buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
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AYŞE JALE AĞIRBAŞ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 328 sıra sayılı Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu kurulma
sına ilişkin verilen kanun teklifleri üzerine konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Konuşmama 
başlamadan önce yüce heyetinizi şahsım ve Demokratik Sol Parti adına saygıyla selamlıyorum. 

Parlamento çatısı altında Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu kurulması kadınlarımızın uzun yıl
lardır beklediği ve bu yönde çaba gösterdiği hedeflerden biriydi. Bugün bu hedefi gerçekleştirecek 
olmamızın mutluluğunu Komisyonun kurulmasında bir nebze de olsa katkısı olan bir kadın millet
vekili olarak daha yoğun bir şekilde yaşamaktayım. 

Değerli milletvekilleri, insanlığın uzun tarihinde birbirinden farklı uygarlıklarda kadın toplum
sal ve siyasal yaşamda erkeklerle eşit olarak paylaşabileceği bir konuma çok az sahip olabilmiştir. 
Kadın, yerine göre ikinci planda bir insan, ev işlerini görmesi ve çocuk büyütmesi gereken bir kimse 
olarak görülmüştür. Bu tür anlayışlar toplumun örf ve âdetleriyle kurallaştırılmış, inançlarıyla pe-
kiştirilmeye çalışılmıştır. Böylece, her dönemde rastlanan ayrıcalıklar bir yana bırakılırsa kadın, top
lumsal, ekonomik ve özellikle siyasal yaşamda geri plana itilmiş, eğitim olanaklarından daha az 
yararlandırılmış ve hukuk düzenindeki kimi haksızlıklarla kısıtlanmıştır. 

Kadınlar, haklarını elde etmek için uzun yıllar süren hak arama mücadelesi içerisine girişmiş, 
kadın erkek eşitliğinin her alanda yaşama geçirilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi yo
lunda umut verici adımların atılmasını sağlamışlardır. 

Kadın olsun erkek olsun her alanda eşit koşullar altında eşit muameleye tabi olmaları çağdaş de
mokrasinin en önemli kurallarından biridir. Ancak, bugün en gelişmiş demokrasilerde dahi kadınlar 
çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Hâlâ kadının eğitim, çalışma hayatı, sosyal güvenliği, 
yoksulluğu, şiddet ve göçler nedeniyle tek başına çocuğunun sorumluluğunu yüklenmesi gibi olum
suzluklar devam etmektedir. Bu bize şu gerçeği açık bir şekilde göstermektedir ki, atılan olumlu 
adımlara rağmen bunun yansımaları zaman gerektiren evrensel bir süreçtir. Bu bağlamda, kurulacak 
olan Komisyonun ülkemizde kadın erkek eşitliğini kısa sürede gerçekleştireceğini beklemek çok 
iyimser bir tahmin olacağını düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, eşitliğin sağlanıp geliştirilmesini kadın ile erkekler arasındaki istatistik
lerin dengelenmesi hedefiyle karıştırmamak ve sadece kadınların sorunu olarak görmemek gerekir. 
Bu, elbette kadınların kişisel gelişimini ve özerkliklerinin artırılmasını içerir. Ama aynı zamanda 
ana-babalık rollerinde kalıcı değişimleri, aile yaşamının demokratik dönüşümünü, kurumsal pratik
lerin ve alışkanlıkların değişmesini, çalışmanın ve zamanın organizasyonunda değişiklikler yapıl
masını da kapsar. Dolayısıyla kadınları olduğu kadar erkekleri ve toplumun bütününü ilgilendirir. 

İsveç Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı'nda vurgulandığı gibi cinsiyet eşitliğini geliş
tirme konusundaki çabalar çok uzun bir süredir sadece kadınlara yöneltildi. Böylece, sanki sorun on-
lardaymış ve erkeklerin yaşam tarzına ve düşünce yapısına uyarlama sorumluluğu onlara aitmiş gibi 
algılandı. Oysa toplumsal cinsiyet eşitliği, erkek değerlerine uyum göstermekle ilgili bir şey değil
dir. "Cinsiyet eşitliği" kadınlar ve erkekler için eşit haklara, yükümlülüklere ve fırsatlara dayanan yeni 
ve eşit ilişkiler kurulması anlamına gelir. Toplumdaki kurumlaşmış cinsiyetliğin ortadan kaldırılması 
ve kadınların insan haklarının tanınması açısından hem yasalarda yapılacak olumlu değişikliklerin 
hem de bu yasaların hayata geçirilebilmesi kadınların hayatında hayatın her alanına etkin katılımı
nın ve bir ülkedeki demokrasi kültürünün derinleşmesini getireceği açıktır. 
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Değerli milletvekilleri, "eşitsin" demekle eşit olunmamaktadır. Anayasa'mızda "eşitlik" kav
ramı gayet iyi tanımlanmış, 10'uncu maddede "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz 
tanınmaz." denilmiştir. 

Eşitliğin temel tanımı, ayrım gözetmemektir; bir fırsatın, bir olanağın, sosyal dağılımında imti
yaz tanınmamasıdır. Bizim yasamız bunu sağlıyor fakat cinsler arasında sosyal, kültürel ayrımlar 
varsa, yasa düzenleyicinin o ayrımı giderecek tarzda, o ayrımı ortadan kaldıracak bir hak tanımı yap
ması gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, kadınları sosyal konum itibarıyla eşitlemeye çalışan bir eşit
lik anlayışını gerçekleştirmemiz gerekmektedir. 

Demokrasinin tam anlamıyla yerleşebilmesi, tüm vatandaşların, kadınların ve erkeklerin eko
nomide, karar alma mekanizmalarında sosyal, siyasal ve kültürel hayatın her alanında eşit olarak 
temsil edilebilmeleriyle gerçekleşebilir. Hayatın her alanına eşit olarak katılım ve temsil, kadınların 
ve erkeklerin hayatlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek politikaların oluşturulmasında, ya
saların çıkartılmasında ve uygulanmasında, eşitlik ilkesinin temel alınmasıyla mümkün olabilir. Eşit
lik ilkesi özgürlüklerin güvencesi ve gerçekleşme koşulu olarak genel kurucu bir ilkedir. Eşitsizlikler 
ortamında herkesin değil sadece bazılarının özgürlüğünden bahsedilebilir. 

Bu çerçeve içerisinde, kadın erkek eşitliğini sağlama global bir hedef olarak Birleşmiş Milletler 
Örgütü bünyesinde kapsamlı bir siyasal hareket hâline gelmiştir. Kadın erkek eşitliğinin uluslararası 
düzeyde temel belgesi Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'dir. 1948 İnsan 
Haklan Evrensel Bildirgesi'nde ilan edilmiş olan kadın erkek eşitliği, 1980 yılında Kopenhag'da top
lanan Dünya Kadın Konferansı'nda imzalanan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Uluslararası Sözleşmesi'yle yeniden düzenlenerek kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı yasaklamıştır. 
Sözleşme, kadınların siyasal kararlara katılım hakkının genel çerçevesini tanımlamakla ve taraf dev
letlere eşit katılımı sağlamak için özel tedbirler getirme zorunluluğu getirmektedir. Bu özel tedbirler 
içinde yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası işleyişlerini düzenleyen hükümlerin de cinsler arasında 
eşitliğin sağlanmasına yönelik özel tedbirlerin belirlenmesi çok kullanılan yollardan biridir. 

Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu kurulması, 
Komisyonun esas ve tali komisyon olarak çalışacak olması, kadın erkek eşitliği açısından tasarıların 
uygunluğunu denetleyecek yetkiye sahip olması, ülkemizde kadın erkek eşitliğinin devlet politikası 
hâline gelmesi ve geliştirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olacaktır. 

Kadınlarımızın siyasal yaşama katılımının bugüne kadar istenilen düzeyde olmaması bu adımların 
zamanında atılmasını geciktirmiştir. Avrupa Birliğine girme isteğinde olan ülkemizin kadın erkek eşit
liği konusunda gereken adımların ivedilikle atılması gerekmektedir. Bu bağlamda çerçeve eşitlik yasa
sının gündeme gelmesi Türkiye'de kadın haklan konusunda önemli bir adım olacaktır diye düşünüyoruz. 

Partiler arasında bu Komisyonun kurulmasına yönelik toplumun isteği doğrultusunda konsen
süs olması bizleri sevindirmektedir. Unutmamak gerekir ki toplumsal kalkınmanın sağlanması, de
mokrasinin gelişmesi, refah ve adaletin sağlanması sosyal hayatın her alanında kadın ve erkek 
eşitliğinin sağlanmasıyla mümkündür. Kâğıt üzerindeki eşitliği gerçek hayata yansıtmak için kadın
ların ve erkeklerin farklı sosyal dünyalarda yaşadıklarını, farklı yaşam alanları, kadın ve erkek için 
farklı ahlaki normlar olduğunu algılamak, yeni eşitlik anlayışını yasalara geçirecek, devlet politika
larının belirlenmesine etki edecek ve toplumsal kaynaklardan yararlanmadan kadınlara farklı fırsat
lar sunmayı sağlayacak Komisyonun varlığı ülkemiz demokrasisinin gelişmesi açısından da 
eşitsizliğin önlenmesi yönünde büyük bir adım olduğuna inanıyorum. 
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Bu duygu ive düşüncelerle, Komisyonun kurulmasında emeği geçen Sayın Bakanımız Nimet 
Çubukçu'ya, değerli milletvekillerimize, bu Komisyonun kurulması yönünde inançlarını yitirmeden 
mücadelesine devam eden kadın örgütlerine ve kadınlarımıza teşekkür ediyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
AYŞE JALE AĞIRBAŞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
...Komisyonun misyonunu başarıyla yerine getireceğine olan inancımla saygılarımı sunuyo

rum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ağırbaş. 

Teklif üzerinde soru-cevap işlemine geçiyorum. 
Sayın Sakık... Yok. 
Sayın Kaplan... Yok. 
Sayın Tuncel... 
SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Sorum yok. 
BAŞKAN - Peki. 
Sayın Buldan... 
PERVİN BULDAN (İğdır) - Sorum yok. 

BAŞKAN - Peki. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 'inci maddeyi okutuyorum: 

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONU KANUNU TEKLİFİ 
Amaç > 
MADDE 1- Bu kanunun amacı, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşit

liğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu ge
lişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek, kendisine esas veya tali olarak 
havale edilen işleri görüşmek, istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan .kanun tasarı 
ve teklifleriyle Kanun Hükmünde Kararnameler hakkında ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma 
usul ve esaslarını düzenlemektir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına ilk söz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mer
sin Milletvekili Sayın Behiç Çelik'te. 

Buyurun Sayın Çelik. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
MHP GRUBU ADINA BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 328 sıra 

sayılı Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin 1 'inci maddesi üzerinde 
grubum adına konuşma yapmak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, kanunun 1 'inci maddesi, kanun teklifinin amacını düzenlemektedir. Ku
rulmak istenen komisyonun amaçlarını şöyle ifade etmektedir: "Kadın haklarının korunması ve ge
liştirilmesi hususu, amaca matuf olarak yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin izlenmesi ve gelişmeler 
konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgilendirilmesi, kendisine tevdi edilen işlerin görü
şülmesi, kanun tasan ve teklifleriyle ilgili olarak ihtisas komisyonlarının bilgilendirilmesi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kadın, yaşayan, aktif bir toplumun, bir milletin temel öğe
sidir. Erkeği ve çocuklarıyla beraber binlerce yılın hayat gailelerini, sevinç ve üzüntülerini taşır. Ge
leceği de o yaratacaktır. İnsanlık tarihi içinde Türk kadını da geçmiş yüzyıllardan içinde bulunduğumuz 
çağa kadar mensubu olduğu milleti için görevlerini hakkıyla yapmıştır ve yapmaktadır. Toplumumu
zun yarısı kadındır. Bir toplumun yarısı pasif duruma itilir, onun gücünden yararlanılmazsa o toplu
mun tarihten silinmesi mukadderdir. Bir milletin kadınının seviyesi ne ise milletin seviyesi de odur. 

İslamiyetten önce Türklerde kadın ve erkeğin eşit olması temel kuraldı. Devletler arası ilişki
lerde, elçi kabulü ve itimatname takdimi törenlerinde hakan ile hatun beraber bulunurlar ve savaş yö
netiminden sorumlu olan savaş kurulunda da, yine aynı şekilde, hatun üye olarak yerini alırdı. 

İslami dönemde de durum pek farklı değildir. Yüce Peygamberimizin sünneti de dâhil olmak 
üzere tüm îslami bağlayıcı hükümler, aslında zaman ve mekândan münezzeh olarak kadının statüsüne 
muhteşem katkılar sağlamaktadır. İslamiyetin ilk yıllarında Türk kadını aktiftir. Üreten, çalışan, kül
tür ve sanat faaliyetlerine katılan kadın profili net bir şekilde görülmektedir. Kadınlar adına med
rese, hastane, çeşitli tesisler, vakıf eserleri yapılmıştır. îran Kerman şehrinde Kutlu Türkan Hastanesi 
(1271), Kayseri Gevher Nesibe Şifahanesi (1206), Divriği Turan Melek Hatun Kütüphanesi 14'üncü 
yüzyılda yapılmış ve daha binlerce örnek vermek mümkündür. 

Değerli arkadaşlar, 1600'lü yıllardan sonra Türk kadınının statüsünde gerilemeler yaşandığı bir 
vakıadır. Kadının eve kapatılması, kaçgöç, temel hukuki haklarının çiğnenmesi, doğum, ölüm, evli
lik, miras, çalışma, yaşam tarzı, giyim kuşam gibi bir kadını ihata eden her kıymet hükmü kadın 
aleyhine değişmiştir. Bu geriye gidiş İslam'ı sürekli terakkiyi, gelişmeyi özendiren bakışının sert 
Bedevi İslam bakış açısıyla ikame edilmesinin bir sonucudur. Süreç 1930'lara kadar devam etmiştir. 

Cumhuriyet Dönemi kadınlara inanılmaz hak ve özgürlükler alanı açarak Avrupa'dan daha ileri 
düzeye ulaşmayı başarmıştır. Şimdi burada cumhuriyetimizin kurucusu ve banisi Ulu Önder Ata
türk'ün kadın ve erkeklerle ilgili bir konuşmasını nakletmek istiyorum: 

"Kadınlarımızın bu kadar fedakârlığına, kadınlarımızın bu kadar hizmetine, erkeklerden hiçbir yerde 
geri kalmayan bu kadar ehliyetine rağmen düşmanlarımız ve Türk kadınının ruhunu bilmeyen sathî na-
zarhlar kadınlarımıza bazı isnadatta bulunmaktadırlar. Kadınlarımızın hayatta atılane yaşadıklarını, ilim 
ile münasebetleri bulunmadığını, medeni hayat ve içtimaî hayat ile alakadar olmadıklarını, kadınlarımı
zın her şeyden mahrum kaldıklarını, onların Türk erkekleri tarafından, hayattan, dünyadan, insanlıktan 
kar-u kisbden uzak tutulduğunu söyleyenler vardır. Fakat hal-i hakikat böyle midir? Şüphesiz ki Türk ka
dınını bu suretle görmek, Türk kadınını görmemektir. Ecnebilerin ve bizi düşman nazariyle görenlerin 
tarif ve tasvir ettikleri kadınlar, bu vatanın asıl kadını, Anadolu'nun asıl Türk kadını değildir. Öyle ka
dınlar bizim asıl hayatımızda ve asıl memleketimizde yoktur. Türk kadınını yanlış görüp, yanlış anla
tanlar, bilhassa büyük şehirlerimizde, müterakki ve medenî zannedilen yerlerde, bazı Türk hanımlarının 
dış manzaralarına bakarak aldanıyorlar. O kadınların harici manzaralarını aleyhimizdeki su-i tefsirlere 
müsait bir zemin olarak alıyorlar. Milletin umumî hayatına nisbete pek mahdut ve pek naçiz olan o ka
dınları, onların harici manzaralarından çıkardıkları manayı bütün Türk kadınlığına teşmil ediyorlar. 
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İşte ilk tashih edilecek hata ve ilk ilân edilecek hakikat buradadır. Haricî manzaralarıyle düşmanla
rımıza ve bilhassa içimizdeki bedhahlara bilerek ve daha ziyade bilmeyerek haklı bir tezvir serma
yesi veren manzaralara, hepiniz biliyorsunuz ve herkes biliyor ki, en ziyade memleketimizin en büyük 
şehri olan, asırlarca devletin pay-i tahtı ve hilâfet makam bulunan İstanbul'da tesadüf ediliyor. Düş
manlarımız bu manzaradaki kadınlardan aldıkları intibaat ile acı hükümler veriyor ve diyorlar ki: 
Türkiye mütemeddin bir millet olamaz, çünkü Türkiye halkı iki parçadan mürekkepdir kadın ve erkek 
diye iki kısma ayrılmıştır. Halbuki bir içtimaî hey'et ayni gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle be
raber yürümezse terakki ve temeddün etmesine fenni imkân ve ilmi ihtimal yoktur." 

îşte, Atatürk'ün ta 1923 yılında tespit ettiği bu gerçek doğrultusunda ben kesinlikle şunu iddia 
ediyorum: Türk uygarlığının, Türk İslam uygarlığının kadına verdiği önemin, her anlamda kadına ver
diği önemin Batı uygarlığından çok daha önde ve ileri olduğunu ancak bunun zaman ve zemine göre 
bazen gerilemeler yaşandığını ama bunun açığının süratle, arzu edilirse ve istenirse kapatılabilece
ğini de buradan özellikle vurgulamak istiyorum. 

Aslında, saygıdeğer milletvekilleri, Batı tarihi için kan, kin, düşmanlık, sömürü esas unsurlardır. 
Saldıran, kendisinden başkasının hukukunu tanımayan, güçlünün haklı olduğu bir düzenin adıdır Batı 
uygarlığı ve bu Batı uygarlığı, kendi diyalektiği içinde, gerek devletler ve gerek milletler arasında ge
rekse cinsiyetler arasında bir dehşet dengesi oluşturmuştur. 8 Martı yaratan olaylar da bu tanım kapsa
mındadır. Ezilen kadınların hak ve özgürlüğünün olması gerekliği, ancak sayısız ölümden sonra akla 
gelmiştir. Çok şükür ki gelinen aşamayı da Batı uygarlığı adına takdir etmemek mümkün değildir. 

Tabii, burada daha önceki hatiplerin ifade etmiş olduğu Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her 
Türlü Aynalığın Önlenmesi Sözleşmesi, Pekin Eylem Platformu ve diğer tüm kararlar ve alınan ka
rarlar, Türk kadını için olduğu kadar dünya kadınları için de fevkalade önem arz etmektedir. Ko
misyonun, kurulmak istenen komisyonun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım... .kurulmak istenen Kadın Erkek 

Eşitliği Komisyonunun Türk kadınının terakkisinde, her anlamda ama, ekonomik, sosyal, siyasal her 
anlamda katkıda bulunacağına ben de yürekten inanıyorum. Ancak bu komisyonların kurulması 
önemli bir aşamadır. Fiilî olarak kadının total haklarının Türk toplumuna yerleştirilmesi ve uygula
maya, hayata geçirilmesi de bir o kadar önem arz etmektedir. 

Bu duygularla tekrar yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Sebahat Tuncel. 
Buyurun Sayın Tuncel. (DTP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
DTP GRUBU ADINA SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

328 sıra sayılı Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunun kurulmasına dair Kanun Teklifi'nin 1 'inci maddesi 
hakkında Demokratik Toplum Partisi adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün burada milyonlarca kadının yaşamını doğrudan ilgilendiren bir yasa teklifini görüşüyoruz. 
Çok geç kalınmış bir çalışma olmasına rağmen bugün bu konuda bir adım atılıyor olmasını Demokratik 
Toplum Partisi olarak önemsiyoruz. 
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Dünyanın birçok ülkesi kadın erkek eşitliğini bir politika olarak ele almış, demokrasinin temel 
prensibi olarak kabul ederek pratikte de yaşam bulması için önemli adımlar atmışlardır. Kadının top
lumsal yaşamın içinde var olduğu gerçekliğinden hareket ederek kadın erkek eşitliği konusunda top
lumsal bilincin oluşturulması için önemli adımlar atarak yasalarında da gerekli düzenlemeleri istikrarlı 
bir şekilde yapmaktadırlar. 

Bu çatı altında Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunun oluşması ile birlikte Türkiye'de kadının top
lumsal yaşamındaki konumunu güçlendirmek için önemli bir fırsatın doğduğunu düşünüyorum. Ancak 
bu noktada dikkat çekmek istediğim bir husus var: Kadın erkek eşitliği, teknik olarak değerlendirile
cek veya sadece bir komisyona indirgenemeyecek kadar karmaşık bir sorundur ve buna uygun yakla
şımı gerekli kılmaktadır. Kadın özgürlüğü toplumsal özgürlüğün temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle 
kadının özgürlüğünü eksene alan ve erkek egemen sistemin tüm zihniyet kalıplarının köklü bir eleşti
riden geçirilmesi gerekir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını esas alan sistemin tüm alışkan
lıklarını, bizlere öğrettiği dili, kadınlık, erkeklik rollerini yeniden tanımlayarak yeni bir yaşam anlayışı 
ve zihniyetiyle işe başlamak gerekir. Aksi takdirde, Komisyon, Avrupa Birliği sürecinde Avrupa'nın ül
kemize kadm haklan konusunda yaptığı eleştirilere şekilsel bir cevaptan öteye gitmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi Türkiye'de kadınlar dünyadaki birçok ülkeden daha önce 
seçme ve seçilme hakkım kazanmıştır ancak bugün Meclisteki temsiliyette 142 ülkeden yüzde 9,1 
oranla 108'inci sıradadır; kabinede temsilde ise yüzde 4,2 ile 105 ülke arasında 89'uncu sırada bu
lunmaktadır. Bu durum şunu çok net olarak göstermektedir: Sadece yasalarda değişiklik yapmak so
runu çözmemektedir. Yasal değişikliklerle birlikte toplumda bu değişikliklerin pratikleşmesi ve 
toplumsal algıların değişmesi gerekiyor. Bunun için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının ted
birleri de yasayla birlikte ele alınmak durumundadır. 

Ülkemizde ve dünyada cins sorununun çözülmediği, erkek egemen sistemin tüm acımasızlı
ğıyla sürdüğü bu sistemin ürettiği en büyük iki şiddet olan savaş ve yoksulluğun alabildiğince de
rinleştiği bir çağı yaşıyoruz. İnsan üzerinde en büyük tahribatları yaratan bu iki şiddetten en fazla 
etkilenenler biz kadınlarız. Toplumsal yaşamda kadınların karşı karşıya kaldıkları ve giderek kat
liama dönüşen kadına yönelik şiddet, bu iki şiddet türü tarafından beslenmektedir. Günümüzde kadın 
konusu gündeme geldiğinde, yanına "Kadına yönelik şiddet." cümlesi de eklenmektedir. Şiddetin 
kadının yaşamından çıkması için bu Meclisin daha etkili çalışmalar yürütmesi ve kadınları şiddete 
karşı koruyacak mekanizmaların kurulması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; erkek egemen sistem eşitsizliklerin ve adaletsizliğin te
melini, eşitsizlikler ise çelişki ve çatışmaların nedenini oluşturmaktadır. Beş bin yıllık insanlık tarihi 
bu çelişki ve çatışmaların ortaya çıkardığı şiddet ve savaş kültürüne sahne olmuştur ve olmaktadır. 

Bugün Orta Doğu da hâlâ savaşlara sahne olan coğrafya olmaya devam etmektedir. Bir yandan 
İsrail-Filistin sorunu diğer yandan kendi coğrafyamızda yaşanan savaş bunun en canlı örnekleri ola
rak karşımızda durmaktadır. Bu durumdan en çok kadınların etkilendiğini bilmeyeniniz yoktur. 

İktidara ve tahakküme dayanan kapitalist toplum yapısı bugün toplumsal eşitsizliklerin gelişmesine, 
ulusal, sınıfsal ve cinsel sömürünün giderek derinleşmesine neden olmaktadır. Savaş ve şiddet kültürü 
erkek egemen zihniyetin bir ürünü olarak açığa çıkmışttr. Savaş ve şiddetin kendisi bir tecavüz biçimidir. 
Karşısındaki gücün iradesine rağmen ona tahakküm etmeyi, ona sahip olmayı, ona saldırmayı, onu 
kişiliksizleştirmeyi ve kimliksizleştirmeyi içinde barındırır; bu anlamda savaş ve şiddet politikası te
melindeki saldırılan erkek egemen sistemin bir tecavüz dayatımı olarak da değerlendirmek müm
kündür. Bu anlamda özellikle de biz kadınlara bu savaşa, şiddete ve tecavüz kültürüne karşı direnişin 
öncülüğünü yapma rolü düşmektedir. Kadınlar olarak sonuç alıncaya kadar da bunun radikal müca
delesini vermek zorundayız ve kadın dayanışma ağmı daha güçlü kurmamız ve kadın milletvekille
rinin bu dayanışma ağında daha etkin bir rol üstlenmesi önemlidir. 
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Savaş, şiddet, sömürü ve cinsiyetçiliğin ortadan kalkması açısından kadınların barış, demokrasi 
ve eşitlik mücadelesine öncülük etmesi toplumsal bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Şu 
bilinmelidir ki tarihin en eski eşitsizliği ve günümüz dünyasında eşitsizliklerin temelini oluşturan ve 
tahakküm iktidarını besleyen eşitsizlik kadın erkek eşitsizliğidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği gide
rilmeden hiçbir eşitlik gerçek anlamda eşitlik olmayacaktır. Bu nedenle kadın erkek eşitliğinin sağ
lanması konusundaki mücadeleyi sadece kadınların sorumluluğunda görmek büyük bir hata olacaktır. 
Bu nedenle erkeklerin de eşitliğin sağlanması konusunda en az kadınlar kadar efor sarf etmesi ge
rekmektedir, çünkü bu sistem sadece kadınları değil, tüm insanlığı köleleştiriyor ve kimliksizleştiriyor. 
Özgür bireylerin gelişmesi özgür bir toplumun yaratılmasında önemli bir role sahiptir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de kadınlar olarak çok uzun yıllardır kadınların 
aleyhine olan yasaların değişmesinden kadına yönelik şiddete ve savaşa karşı büyük bir emek ve ça
bayla mücadele ettik ve bu mücadelemiz devam ediyor. Her ne kadar savaşları engelleyemesek de 
kadına yönelik şiddet konusunda Türkiye kamuoyunda önemli bir gündem yaratmayı başarabildik. 
Bundan sonra kadınların örgütlü mücadelesi ve dayanışması kadınların yaşamını değiştirmeye devam 
edecek ve kadınların toplumu değiştirme dinamiği daha da çok görülecektir. 

Yine, bugüne kadar Mecliste Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu kurulması için mücadele eden 
ve bugün bu Komisyonun Mecliste gündeme gelmesi için emek harcayan kadınlara ve örgütlü mü
cadeleyi yürüten kadın hareketine, yine Kürt kadınlarının oluşturduğu Demokratik Özgür Kadın Ha
reketine teşekkürlerimi sunmayı bir borç olarak görüyorum. Ve bu Kadın Erkek Eşitliği 
Komisyonunun kadın hareketleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve bu alanda uzmanlaşan kişi
lerle ortak çalışma yürütmesi, çalışmalarının daha verimli ve etkin bir sonuç alması açısından ol
dukça önemli olduğunu düşünüyorum. Kadın erkek eşitliğinin ana politikalar hâline gelmesi bu 
komisyonun çalışmalarının başarısı açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan Meclis çatısı altında ya
pılacak çalışmalarda başta bütçe oluşturulurken sağlıktan eğitime, kültüre, spora kadar Eşitlik Ko
misyonunun açığa çıkaracağı çerçeve yasasının esas alınması sağlanmalıdır. 

Bu vesileyle, kadınların yer almadığı 1982 darbe Anayasa'sının değiştirilmesi ve kadın erkek 
eşitliğini de içine alan demokratik, özgürlükçü bir anayasanın çıkarılması sanırım artık herkes tara
fından kabul gören bir gerçektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi bitirmeden önce bu kanun teklifi buraya Kadın 
Erkek Eşitlik Komisyonu olarak geldi ancak AKP İktidarı bunu "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği" olarak 
değiştirmek istiyor. Komisyonda kadın erkek eşitliği olarak tartışılan ve bütün kadınların, bütün grup
ların ortaklaştığı bu yaklaşımın buradan değiştiriliyor olmasını eleştiriyoruz çünkü sorun, sadece ka
dınların ve erkeklerin sorunlardan ya da ülke nimetlerinden, koşullardan fırsatların eşitliği şeklinde 
değerlendirilmesi değil, olanaklardan eşit şekilde değerlendirmek değil, sorun zihniyet sorunudur. 
Siz, eğer kadınlarla erkekleri eşit bir toplum yaratmak istiyorsanız önce zihniyeti değiştireceksiniz. 
Yani buradan Komisyonun içeriğini değiştirmek aslında seçimler öncesi kadınlara bir göz kırpmadan 
öteye bir anlam ifade etmeyecektir bizce. Dolayısıyla, AKP İktidarından bu yasayı seçime kurban et
memesini, gerçekten milyonlarca kadının beklediği gibi "Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu" olarak 
geçmesini ve bu konuda daha duyarlı yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
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SEBAHAT TUNCEL (Devamla) - Çünkü kadın sorunu siyaset üstü bir sorundur, siyasi parti
lerin inisiyatifine kalan bir sorun değildir arkadaşlar. Bundan sonra da mücadele devam edecek. Belki 
toplumsal sorunların çözümü kolay olabilir ama kadın erkek eşitliğini sağlamak hiç o kadar kolay 
değil, burada da görüyoruz. O açıdan da Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunu biz oylayacağız, onu be
lirtmek istiyorum. Lütfen "fırsat eşitliği" bölümünün çıkartılması, en azından gündeme gelmemesi 
gerekiyor. Bunu özellikle AKP'li kadın arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. 

Teşekkürlerimi sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tuncel. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Canan Arıtman. (CHP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Arıtman, sizin şahsınız adına da söz hakkınız var. Ben size on beş dakika vereyim, insi

camınız bozulmasın. 
Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA CANAN ARITMAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşmekte olduğumuz yasanın l'inci maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım 
adına söz aldım. 

Aslında nüfusumuzun yarısını oluşturan 35 milyonluk kadınlarımızın sözünü söylemek için bu
radayız. Yüzyıllar boyu Anadolu kadınının en çok söylediği söz nedir bilir misiniz? "Şansım olsa 
anamdan erkek doğardım." Evet, bu sözü söylememiş kadın yoktur bu topraklarda ve bu söz asırlar 
boyu yaşanan eşitsizliğin, hak ihlallerinin, ikincilleştirilmenin feryadıdır. Bu öyle bir ayrımcılıktır ki 
doğmadan, daha anasının karnında başlar. İsteğe bağlı düşüklerin gebeliğin ilerlemiş haftalarında 
yapılabilmesine yasal olanak sağlayan ülkelerde, mesela Hindistan'da gebeliğin sonlandırılması iş
lemlerinin yüzde 90'ı kız ceninler için uygulanır. Hindistan'da yılda 6 milyon kız ceninin sadece 
cinsiyetleri nedeniyle yaşamına son verilir. Geçen dönemde yeni TCK'da az daha böyle bir düzen
leme yapacaktınız da biz zor engelledik. Cinsiyet ayrımcılığı işte böylesine yakıcı, kadının yaşam 
hakkım bile elinden alan bir olgudur. 

Neden okutulmuyor bu kız çocukları? Bırakın temel eğitim almayı, yüzde 100 okuryazarlık ora
nımızı, bu konudaki uluslararası taahhüdümüze niçin hâlâ bu kadar uzağız? Niye kadın istihdamı bu 
kadar düşük? Siyasette, karar mekanizmalarında kadınlar niçin bu kadar az? Bu soruların cevabı sa
dece cinsiyet ayrımcılığıdır. 

İşte, bugün amacımız, bu haksızlıkları, bu ayrımcılığı gidermek için bir adım atmaktır. Kadın Erkek 
Eşitliği Komisyonunun kurulması milyonlarca kadın için bir umuttur. Aslında çok geç kalınmıştır. 

Biliyorsunuz bu konudaki ilk teklifleri Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri verdi. Geçen 
dönem 2003'te verdik, bu dönem 2007'de verdik, oralı bile olmadınız, ama ne zaman AB şart koştu, 
AB Komiseri '"Sosyal Politikalar' başlığının açılabilmesi için bu şarttır." dedi, son sürat gündeme 
aldınız. Zaten hem geçen dönem hem bu dönem kadından yana yapılan bütün olumlu yasal düzen
lemeler hep AB'nin sayesinde oldu. O nedenledir ki zaten yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da 
gözüküyor, AB'ye girmeyi kadınlar erkeklerden daha çok istiyor. 

Yalnız, bu yasanın gerekçesine "AB istiyor." diye yazılması hiç şık olmamıştır, inciticidir ve 
endişe vericidir. Bakın, biz, bu şartlar altında, bu Komisyonu, uluslararası platformlarda "İşte bizde 
de Eşitlik Komisyonu var." diyebilmek için mi kuruluyor endişesini taşıyoruz. 

- 2 9 3 -



TBMM B: 55 10 . 2 . 2009 O: 3 

Bakın, biraz önce AKP olarak verdiğiniz önerge. Komisyonun adını değiştiriyorsunuz; "Kadın 
Erkek Eşitliği Komisyonu" derken, "Fırsat Eşitliği Komisyonu" oluyor. Bunun anlamını herkes çok 
iyi biliyor. Komisyonda konuşulmuştu, bir anlaşmaya varılmıştı, çünkü kadın erkek eşitliği başka 
şey, fırsat eşitliği başka bir şeydir. Lütfen, AKP Grubundan rica ediyorum: Bu önergenizi geri çekin, 
yoksa bu bir samimiyetsizliğin en çarpıcı delili olacaktır; bizi de endişelerimizde haklı çıkaracaktır. 

Şu çok iyi bilinmelidir ki, ne ad olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi bu Komisyonun amaç
ları doğrultusunda, aktif bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Zaten böyle bir komisyonu kurmakta 
çok geç kaldık ve bu gecikmenin bedelini bu ülkedeki kadınlar ödedi. 

Eşitlik konusunda dünya sıralamasında listenin sonlanndayız, bizden sonra İran, Suudi Arabis
tan, Yemen gibi kadının adının bile olmadığı ülkeler var. İktidarınızda, AKP İktidarında bir yılda 16 
sıra gerilediğimiz dönemler yaşadık. Bakın, Birleşmiş Milletlerin 2008 raporuna göre, temel eğitim 
almadan okuldan ayrılan kız öğrenci oranının en yüksek olduğu ikinci ülke bizim ülkemiz. Yine aynı 
raporda, ilköğretim üstü eğitim alamayan kız öğrencilerin en yüksek olduğu ülke yine Türkiye. 5 ka
dından 1 'i okumaz yazmaz. Kadınlarımızın yüzde 41 'i diplomasız, yani hiçbir okuldan mezun değil. 
Tüm AB ve OECD ülkeleri arasında atalet oranı en yüksek olan ülke biziz. Bu ülkede 5,5 milyon kı
zımız ne okula gidiyor ne bir işte çalışıyor, atıl bir vaziyette evde oturuyor. Kadın istihdam oranımız 
sadece yüzde 22, AB'nin 2010 hedefi yüzde 60'tır. IMD raporuna göre, Türkiye, kadın istihdamı 
açısından listenin en sonundaki ülkedir. 

Bakın, İş Yasası görüşülürken biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yüzde 10'luk bir kadın kotası 
istemiştik, siz reddettiniz ve İktidarınızda kadınlar süratle iş yaşamından çekildi. 

Sağlık, kadınların en yoğun cinsiyet ayırımcılığına maruz kaldığı alan. Uluslararası gelişmişlik 
ölçütlerinin en başında gelen bir sağlık göstergesi var. Ana-bebek ölüm hızı oranlarımız bizim çok 
yüksek. Hâlâ erken yaşta evlilik oranlarımız yüzde 35 gibi ürkütücü rakamlarda. Erken yaş, yani 
çocuk yaştaki zoraki evlilikler hem toplumsal bir halk sağlığı sorunu, hem de kadının insan hakları 
ihlali sorunudur. Bu evlilikler kız çocuklarının eğitimden sağlığa kadar tüm insan haklarından yok
sun kalmasına neden olurken, bir yandan da aile içi şiddete ve cinsel tecavüze uğrama, cinsel şiddete 
uğrama oranlarını da çok artırmaktadır. Doğal olarak çocuk yaş gebeliklerine de neden olurlar ve 
tıpta bunlara "Riskli gebelik" diyoruz ve bunlarda da gebelik ve doğum komplikasyonları çok yük
sek olduğu için ana-bebek ölüm oranlarımızı da artırır. 

Bakın, hem geçen dönemde, hem bu dönemde bu çocuk yaştaki zoraki evlilikler konusunda bir beş 
dakikalık gündem dışı konuşma talep ettim, ama ne yazık ki imkân verilmedi. Bu vesileyle kınıyorum. 

Yine bu konuda bir araştırma önergesi verdik, görmezden geliyorsunuz. Tüm bunlar eşitlik ve kadı
nın statüsünün yükseltilmesi konusundaki samimiyetinizi sorgulamamıza neden olmaktadır. Kadına yö
nelik şiddet oranlarımız hâlâ çok yüksek. Namus ve töre cinayetlerinde hiçbir azalma olmadı. Tabii, 
göstermelik bir araştırma komisyonu kurulursa, kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri önleyecek gerçek 
önlemler bu rapora yazılmazsa neticesi bu olur. Bu cinayetlerin hepsinin TCK 82'nci madde kapsamına 
alınması, bireyin insan haklarını kullanmasını engelleyen feodal yapının ortadan kaldırılması gibi Önlem
ler Sayın Bakan ve Komisyon Başkanı tarafından "Bunlar bizim parti politikamızda yok." gerekçesiyle 
rapora yazılmazsa, işte o Başbakanlık genelgeleri havada kalır, şiddeti de, cinayetleri de azaltamazsınız. 

Evet, şimdi, tek bir kadın bakanımız var. Hiç kadın vali yok, tek tük kaymakam. Kamuda kadın 
yönetici oram yüzde 10'lar civarında. Kadın parlamenter oranımız yüzde 10'u bile bulmuyor. Bu 
oranla Avrupa parlamentolarında sonuncuyuz, dünya parlamentolarında listenin sonlanndayız. Hâl
buki Türk kadını ilk kez parlamentoya girdiğinde, 1935'te bu konuda dünyada ikinci sıradaydı. Hâl
buki biz o AB ülkelerinin pek çoğundan önce siyasal haklarımızı aldık. İsviçre kadını bizden kırk yıl 
sonra siyasal haklarını aldı ama bugün bizim geldiğimiz nokta onların çok gerisinde. 
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Yerel parlamentolarda durum çok daha feci: Kadın oranımız yüzde 1, belediye başkanlıklarında 
binde 5; 81 ilimizin 54'ünün il genel meclisinde hiç kadın üye yok, zaten bunların çoğunun belediye 
meclislerinde de kadın yok. Yani demokrasimiz kadınsız demokrasi, eksik demokrasidir. 

Oysa çağdaş ülkeler gerçek anlamda eşitlikçi demokrasiyi gerçekleştirebilmek için bu eşitsizliği 
giderecek kota uygulamaları gibi özel önlemler almıştır ve bugün dünyada yüze yakın ülkenin yasa 
ve anayasasında kota uygulamaları yer alır. Bizde ise ne yazık ki bizzat Başbakanımız kotaya karşı 
çıkar ve kota taleplerini "Mal mı ki bu, kota veriyorsunuz, böyle saçmalık olmaz." diye sert bir dille 
eleştirir. Umarım bundan böyle Sayın Başbakanın hem dilini hem de bakış açısını değiştirebiliriz. 

Komisyon raporunda "olumlu ayrımcılık anayasal zeminde yer almalı, eşitlik engellenmemeli" 
ibaresini okuyunca hem çok memnun oldum hem de "Günaydın." demekten kendimi alamadım. Biz 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha 2004 yılında Anayasa'nın 10'uncu maddesine bu ibareyi yerleş
tirmek istediğimizde siz karşı çıkmıştınız. Eğer o gün yapabilseydik çok yol almış olurduk. Tabii, eninde 
sonunda Cumhuriyet Halk Partisinin dediğine geliyorsunuz ama bu süreçte olan Türkiye'ye oluyor. 

Komisyon tutanaklarında, kadın haklan konusunda, baktım, Orta Asya'dan, hatta milattan ön
ceki dönemlere kadar atıfta bulunuluyor da Atatürk'ten hiç bahsedilmiyor. Bu ne büyük haksızlıktır. 
Atatürk gerçek anlamda çağdaş, demokratik ve sürdürülebilir kalkınması olan bir ülke hedeflediği için 
cumhuriyet projesinin odağına Türk kadınını koydu; onu cumhuriyetin öznesi yaptı; Türk kadınını 
yükselterek, yücelterek, güçlendirerek cumhuriyeti kurdu. Dünyada kadının statüsünün yükselmesi
nin bir uygarlık aşaması olduğunu görebilen ender liderlerden biri Atatürk'tü. Osmanlı'da altı yüz yıl 
kafeslerin, çarşafların ardında her türlü sosyal, yasal, siyasal ve ekonomik haklardan yoksun bir bi
çimde, tam bir eşitsizlik içinde, kul, köle konumunda yaşayan Türk kadını, Atatürk'ün cumhuriye
tin daha ilk on yılında gerçekleştirdiği laik hukuk devrimiyle birey konumuna girdi, geçti ve 
erkeklerle birlikte eşit vatandaş oldu. Yüzyıllar boyu tüm dünya kadınlarının uğrunda savaştığı, can 
verdiği, talep ettiği kadın haklarını Atatürk daha cumhuriyetin ilk yıllarında kazandırırken Avrupa ül
kelerine hem örnek oluyor hem de önderlik ediyordu. Cumhuriyet devrimi aynı zamanda bir kadın 
devrimidir ve bu nedenle Atatürk yüzyılın en büyük kadın hakları savunucusudur. Aziz hatırası 
önünde bir kez daha minnetle, saygıyla eğiliyoruz. 

Cumhuriyetin laik hukuk devrimiyle kadınların eğitim, çalışma yaşamı, siyaset gibi kamu alanla
rına açılması mümkün kılınmış, kadının eşitliği ve güçlendirilmesi ulusal bir politika olarak devlet ta
rafından desteklenmiş, teşvik edilmiş, tüm ulusal plan ve programlara her düzeyde yerleştirilerek yaşama 
geçirilmişti. Bugün eksik olan, seksen yıl önce gerçekleştirilmesine rağmen bugün yapılmayan ve talep 
edilen yöntem budur. Bugün AB'nin bizden istediği Atatürk'ün o zaman yaptıklarıdır. Sürdürülebilir 
kalkınmanın, çağdaşlaşmanın, demokrasinin ilk şartı kadın erkek eşitliğidir. Ama sözde ve yazıda kal
mayan, yaşama geçen eşitlik. Bugün Türk kadını, üyesi olmaya çalıştığımız, öykündüğümüz AB ülke
lerinin pek çoğundan önce haklarını elde etmiş olmasına rağmen, günümüzde yaşamın tüm alanlarında 
eşit fırsatlara sahip değildir. Kadın erkek eşitliğini sağlayan yasal düzenlemeler yaşama geçmemekte
dir. Yani yasal, "de jure" eşitlik vardır ama fiilî, "de facto" eşitlik yoktur. Çağdaş demokrasinin gereği 
olan sonuç eşitliği sağlanamamaktadır. Ülkemiz CEDAW'a, ihtiyari protokole, "Pekin + 5" belgelerine 
imza koyarak eşitsizlikleri giderecek tüm önlemleri almayı, bunları devlet politikası hâline getirmeyi 
taahhüt etmesine rağmen gereğini yapmamıştır. Bu uluslararası sözleşmeleri imzalamış ve AB üyeli
ğine başvurmuş ülkeler arasında Türkiye, kadınları güçlendirici mekanizmaları oluşturamamış tek ülke 
konumundadır. İşte bu Komisyonun kurulmasındaki amaç, bu eksiği, bu yanlışlığı giderebilmek ve 
cumhuriyetin ilk yıllarında kadının toplumdaki konumuna dair konulan hedeflere ulaşabilmektir. 
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Değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirirken İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde bir yıl önce Kadın 
Erkek Eşitliği Komisyonu, ihtisas komisyonu kurulmuş olduğunu ve bunun da Türkiye'de ilk ve tek bü
yükşehir belediyesi örneği olduğunu belirtmek isterim. İl statüsünde bir de Trabzon belediyesinde var. 
Her iki belediyenin de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olduğunu hatırlatır, İzmir Büyükşehir Bele
diyemizin ayrıca "kadın dostu kent" olarak Birleşmiş Milletlere müracaat etmiş olduğunu da belirtirim. 
İşte Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisinden önce bunları yapmıştır. 
Cumhuriyet Halk Partisinin kadın erkek eşitliği konusundaki samimiyetini, bakış açısını, farklılığını, ön
derliğini takdirlerinize sunar, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arıtman. 
Şahıslar adına ikinci söz, Ankara Milletvekili Sayın Aşkın Asan'da. 
Buyurun Sayın Asan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
AŞKIN ASAN (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 328 sıra sayılı Kadın Erkek 

Eşitliği Komisyonu Kanun Teklifı'nin l'inci maddesi ile ilgili görüşümü belirtmek üzere şahsım 
adına söz almış bulunmaktayım ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu kanunun amacı nedir? Bu kanunun amacı, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın 
erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizdeki ve uluslararası alandaki gelişmeleri izle
mek, bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek; kendisine esas veya 
tali olarak havale edilen işleri görüşmek, istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 
kanun tasarısı ve teklifleriyle ilgili ihtisas komisyonlarına görüş sunmaktır. Yani Komisyonun adı ne 
olursa olsun kuruluş amacı da budur ve bu kuruluş amacı doğrultusunda da işlevini sürdürecektir. 

Peki, böyle bir komisyona ihtiyaç var mıydı? Tabii ki vardı. Hiç kimsenin aklında böyle bir 
şüphe olmaması gerekiyor. Çünkü Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Türkiye'de gerçek bir demokra
sinin ve kadın erkek eşitliğinin yerleştirilebilmesi için kritik önemde bir komisyondur. Demokrasi
nin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi tüm vatandaşların, kadınların ve erkeklerin ekonomide, 
karar alma mekanizmalarında, sosyal, siyasal ve kültürel hayatın her alanında eşit olarak temsil edi
lebilmelerinden geçiyor. Kadın erkek eşitliği, kalkınma politikalarında anahtar rol oynamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadın erkek eşitliğiyle ilgili bir komisyonun varlığı, Meclisin kadın 
erkek eşitliğinin sağlanmasına verdiği önemi göstermesi açısından gerçekten kayda değerdir. Öte yandan, 
milletvekillerinin yasa tasarısı ve tekliflerini kadın erkek eşitliği perspektifinden inceleyebilmeleri, bu 
alandaki ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu denetleyebilmeleri, kadın erkek eşitliği konu
sunda kamuoyunda bir farkmdalık yaratılmasında katkıda bulunmaları açısından da değer taşımaktadır. 

2008 yılı verilerine göre, hakkında bilgiye erişilebilen 115 ülkeden 80'inde 93 parlamento ko
misyonu kadın erkek eşitliği konularını ele almakla yükümlüdür. Yani bazı ülkelerde ikiden fazla 
komisyon bu işlevi yürütmektedir. 

Kadın erkek eşitliğinin ana plan ve politikalara dâhil edilmesinin amacı, kadınlar ve erkekler için 
eşit fırsatların sağlanmasıdır. Fırsatları kullanmada, kaynakların ayrılması ve dağılımında, hizmetleri 
elde etmede, bireyin, cinsiyeti nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa uğramaması gerekir. Ama ne yazık 
ki kadın erkek eşitliğinin henüz tam olarak sağlanamaması günümüz dünyasındaki evrensel sorun
lardan biridir. Uygarlık kadın ve erkeğin ortak eseri olmakla birlikte kadının üretimi göz ardı edile
rek yönetim erkeklerin eline bırakılmaktadır. Yine, ne yazık ki, ülkemizde de, kadınlarımız, hak 
kazanımı ve uygulamalar konusunda eşitsizliklerle karşı karşıya kalmaktalar. 

- 2 9 6 -



TBMM B:55 10.2.2009 0 : 3 

Bakın size bir anımı anlatayım: Babam köyümüzün ihtiyar meclisi üyesiydi. Bir gün babam 
bana, köy ihtiyar meclisi toplantı tutanağını temize çekeyim diye verdi. O vakit on beş on altı yaşla-
nndaydım. Belli ki köyün en önemli sorunlarını tartışmıştı köy ihtiyar meclisi. Tüm üyeleri erkek olan 
bu meclisin tespit ettiği köyün en önemli sorunu neydi biliyor musunuz? Bir tahmin edin bakalım. 
Köyün delikanlılarının top oynayacakları uygun bir oyun alanının olmayışı. Bir dizi de çözüm öne
rileri sıralamışlardı. Oysa, on yıllardır kadınlar sırtlarında kırk beş elli kiloluk sepetlerle beş altı ki
lometre uzağa yük taşımaktaydılar. Köy ihtiyar meclisi üyelerinin hiç birinin aklına bunun da bir 
sorun olduğu gelmemişti. Oysa orada bir kadın üye olsaydı, mutlaka bu sorun çözülecekti, gündeme 
gelecekti sorun olarak ve çözüm önerileri de ileri sürülecekti tabii ki. İşte ben o zaman feminist oldum 
arkadaşlar, yani on beş on altı yaşlarımda. Tabii, bu hikâye devam ediyor, ama ne yazık ki vakit ol
madığı için devamı daha sonraya kalsın. 

Sorunları tespit etmede ve çözmede sadece kadın bakış açısı ya da erkek bakış açısı yeterli de
ğildir. Sorunlar ortaklaşa analiz edilmeli ve ortaklaşa kararlar alınmalıdır. 

Bakın, eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştiren öğretim üyeleri olarak, biz, öğretmen adayla
rımıza şunu söyleriz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

AŞKIN ASAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 

En önemli öğretim yöntemlerinden biri, proje tabanlı öğretim yöntemidir. Bu yöntemde öğrenci
ler gruplar hâlinde çalışırlar. Eğer, grubun kaliteli bir ürün ortaya konması istenirse, gruptaki erkek ve 
kız öğrenci sayılarının eşit tutulması önemlidir. Bu bulgu bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmıştır. 

Bu Komisyon, erkek, kadın hepimize hayırlı olsun diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Asan. 

Madde üzerinde soru-cevap işlemine geçiyorum. 

Sayın Erbarur... 

NEVİNGAYE ERBATUR (Adana) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Ben Sayın Bakana sormak istiyorum: Anayasa Komisyonunda bu kanun teklifi görüşülürken 
büyük bir hoşgörü ortamı vardı ve bu hoşgörü ortamında bütün kadın milletvekilleri, bütün partiler
den kadın milletvekilleri sözlerini söylediler ve bir oy birliğiyle bu Komisyonun adının "Kadın Erkek 
Eşitliği Komisyonu" olması konusunda bir anlaşma oldu ve Komisyonla ilgili görüşmeler bittikten 
sonra da kadınlar, herkes alkışlarla Komisyonu bitirdi. 

Şimdi böyle bir çalışma yapılmışken bugün önümüze Komisyonun adının "Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu" olmasıyla ilgili bir önerge geldi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Süre kalırsa tekrar söz vereceğim çünkü beş kişi var, birer dakika ayarladım. 

Buyurun Sayın Tuncel. 
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SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Gaye Hanım'ın bitirdiği yerden ben devam etmek istiyorum. 

Ortak bir konsensüsle çıkmış olan bu kararı, "Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu"nu hangi yak
laşım değiştirdi de "Fırsat Eşitliği" olarak değiştirdi? Acaba bu konuda partilerindeki erkek millet
vekillerinin etkisi mi oldu? Bu konuyu merak ediyoruz. Bir de gerçekten şunu da merak ediyorum: 
Bu Komisyon oluşturulurken de asıl yapılmak istenen kadın erkek fırsat eşitliği miydi? İşte muha
lefet partilerinin de tepkisiyle karşılaşıp "Bunu, Genel Kurulda nasıl olsa oy sayımız çok biz bunu 
hâllederiz." üzerinden mi Komisyonda sorun olarak görmediler merak ediyorum doğrusu. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Buldan... 

PERVİN BULDAN (İğdır) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakana sormak istiyorum: "Eşit işe eşit ücret" konusunda herhangi bir çalışmanız var 
mıdır? Mevcut durum ne aşamadadır? 

Bir de kadın sığınma evlerinin kadınların denetimine verilmesi konusunda herhangi bir çalış
manız var mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Demirtaş... 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Aracılığınızla Sayın Bakana sormak istiyorum: Eğer Komisyonun ismi değişince hiçbir şey de
ğişmeyecekse, "fırsat eşitliği" ile "kadın erkek eşitliği" aynı şeyse neden değişiklik önergesi verildi 
iktidar grubunca, merak ediyoruz. Konsensüsle Komisyonda kararlaştırılmış, dört grubun da ortak bir 
şekilde karar altına aldığı, her harfi, her noktası için dört grubun da altına imza attığı bir teklifin 
Genel Kurulda bir korsan önergeyle değiştirilmesini nasıl karşılıyorsunuz? Eğer iddianız "Komis
yonun ismi değişmekle çok fazla bir şey değişmeyecek." şeklindeyse o zaman neden değiştiriyoruz, 
neden "Kadın Erkek Eşitliği" olarak kalmıyor? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kışanak... 

GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, ben de Bakanımıza sormak istiyorum: 
"Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu" tanımlaması acaba hangi açılardan rahatsızlık yaratıyor? Kadın
lar ile erkeklerin aslında fiilî ve gerçek anlamda eşit olamayacağına mı inanılıyor? Neden bu isme iti
raz ediliyor? Bu konunun açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. 

İkincisi: Kadınların, uğradığı şiddetle ilgili adli ve idari kolluk kuvvetlerine başvurmalarına 
rağmen -gerekli önlemler ve tedbirler alınmadan- kadınların öldürüldüğüne dair birçok örnek var. 
Ben, dört aydır, bu konuda şiddet gördüğüne dair idari ve adli kolluk kuvvetlerine başvurduktan 
sonra kaç kadın öldürüldü sorusunu soruyorum ve iki kez soru önergesi vermeme rağmen, hâlâ bu 
sorunun yanıtını alamadım. Bakanlık bu sorunun cevabını gerçekten bilmiyor mu yoksa gizleme 
gereği mi duyuyor? 
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BAŞKAN-Sayın Gök... 
İSA GÖK (Mersin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Ben de aynı konuya değineceğim. Anayasa Komisyonunun bir üyesi olarak tüm görüşmelerde 

baştan sona vardım ve orada, AKP Grubundan hanım vekillerin de katılımıyla, oy birliğiyle bu Ko
misyonun adının "Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu" olmasına karar verilmişti. Sayın Bakanlığın da 
katılımı bu şekildeydi, Komisyonun tüm üyelerinin de katılımı bu şekildeydi. Ne oldu da bu akşam 
değişti? Yoksa ben oradaki konsensüsü yanlış mı hatırlıyorum? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Erbatur, hızlıca tamamlayın. 
NEVİNGAYE ERBATUR (Adana) - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, burada sadece kanunun ismini değiştirmiyoruz, yani sadece Kadın Erkek Eşitliği 

Komisyonunun adı fırsat eşitliği olmuyor, burada kanunun amacını değiştiriyoruz. Bizim amacımız 
gerçekten kadını erkeği eşit bir Türkiye mi yaratmak, her bireyi eşit yapmak mı yoksa bazı fırsatları 
sağlamak için böyle bir değişiklik mi yapıyoruz? Bu, gerçekten beni rahatsız ediyor. "Kadın Erkek 
Eşitliği", kadın ile erkeğin eşit olması için bütün alanları kapsayan bir genel isim, bir genel konsen
süs. O nedenle, gerçekten bu konuda detaylı bir açıklama bekliyorum. Bu kanunun amacı kadın erkek 
eşitliğini sağlamak ama isim değişince kanunun amacı da değişiyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Öncelikle önerge üzerinde herhangi bir görüşmeye başlanmamış olmasına rağmen bu konudaki 

görüşler, özellikle sorular bu yönde geldiği için onunla başlayacağım. 
Öncelikle ne Komisyon çatısr altında verilmiş olan bu karar ve uzlaşmanın bir anlamda bozulması 

anlamına geliyor ne de bununla gerçekleştirilmesi düşünülen eşitlik kurumunu veya kadınlar ve er
kekler arasında eşitliği gözetecek bir kurumsal mekanizmanın Parlamento çatısı altındaki kurulumunu 
engelleyecek. Bu isim özellikle uluslararası terminolojiyle uyum sağlaması açısından tercih ettiğimiz 
bir isim olup ne kanunun amacı ne uygulanması ne de devamında etkisi olabilecek bir konudur. 

Birkaç örnek vermek istiyorum. Komisyonda da bunlar zaten teklif olarak da gündeme gelmişti. 
Belçika'da "Kadın ve Erkekler İçin Fırsat Eşitliği Komisyonu", Fransa'da "Kadın Hakları ve Er
kekler İçin Fırsat Eşitliği Delegasyonu", Portekiz'de "Eşitlik ve Fırsat Eşitliği ve Aile Parlamento Ko
misyonu", İspanya'da İspanya Parlamentosu karma ve İngiltere'de cinsiyet eşitliği ve fırsat şeklinde, 
yine Avrupa Parlamentosunda da, açıkça, "Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komitesi" şeklinde bu
lunmaktadır. Burada bir kayıp söz konusuymuş gibi... Daha önceki meselelerde de ne maddelerinde 
ne içeriğinde ne özünde, bu Komisyonun ne yetkilerinde hiçbir şekilde bir değişikliğe yol açmaya
cak, tam tersine daha da güçlendireceğine inanıyoruz. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Niye değiştiriyorsunuz o zaman Sayın Bakanım? 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Daha da güçlendireceğine inandığımız bu 

kavramla birlikte Komisyonun da amacı doğrultusunda çalışma yürüteceğine inanıyoruz. 

Şimdi, genel olarak soruların hemen hemen bu benzer... Gültan Kışanak Hanım "Fiilî ve 
gerçek anlamda eşit olamayacağını mı düşünüyor?" dedi. Yani gerçekten fiilî anlamda veya hu
kuki anlamda eşitliğin sağlanması konusunda eğer bir testten geçecekse AK PARTİ İktidarı, bunu 
çok başarıyla verir. Anayasa'nın 10'uncu maddesi başta olmak üzere 90'inci maddesi... Az önce 
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grubumuz adına konuşan arkadaşlar ifade etti. Kadın haklan alanında ve anlamında önümüzde, 
Hükümet olduğumuzda, yaklaşık yirmi yedi maddelik bir unsurlar zinciri dururken bugün tüm ya
salarda -başta Anayasa olmak üzere, 10'uncu maddesi ve 90'ıncı maddesi de- ele alınarak değişti
rilmiş, ceza kanunlarında, iş kanunlarında ve kadın haklarına yönelik ayrımcılık içeren, eşitsizlik 
içeren tüm düzenlemeler dönemlerimizde kaldırılmıştır. Hem böyle bir niyette değiliz hem böyle bir 
amaç gütmüyoruz. Dolayısıyla, amacımızın bu olduğunu bir kez daha defaatle söyleyerek bu konu
daki isim değişikliğinin bir amaç değişikliği olmadığını... Bu konuda gösterilmiş olan tüm uzlaşma 
tutumlarına da ben yeniden, tekraren teşekkür ediyorum ilgili Bakan olarak. 

Bir soru daha vardı sanıyorum, zamanım yetecek mi bilmiyorum. "Kadın sığınma evleri kadın
ların denetimine ne zaman bırakılacak?" Doğrusu ben bu soruyu anlayamadım. Bundan ne kastedi
liyor? Kadın sığınma evleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olanlar, 
belediyelere bağlı olanlar, il özel idarelerine ve özel vakıf ve kurumlara ait olanlar, bunların hepsi
nin denetimi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülü
yor, bir denetim görevi özel anlamda söz konusu değil. 

Bunun dışında yine bir soru önergenizle ilgili bir konuyu gündeme getirdiniz. Soru önergenize 
konu olan soruların bir kısmı Adalet Bakanlığını, bir kısmı İçişleri Bakanlığını ilgilendirdiği için 
Gültan Hanım, bunlar ilgili bakanlıklara yönlendirilmiştir. Soru önergelerinizi hazırlarken ilgili ba
kanlara yönlendirirseniz daha kısa bir sürede cevap almış olursunuz. 

Ben konuyu kısaca böyle özetlemek istiyorum. Ama bu konuda AK PARTİ Grubu adına değil 
ama önerge üzerinde belki tekrar şey yapabiliriz. Söylediğim gibi, bir uluslararası terminolojiyle 
uyumlaştırma gayretinden öte bir şey değildir. 

Tekrar teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 22.08 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 22.19 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER : Fatoş GÜRKAN (Adana), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55'inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

328 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet burada. 
Teklifin l'inci maddesi üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 3/328 sıra sayılı Kanun Teklifinin başlığında ve 1 inci maddesinde "Kadın 

Erkek Eşitliği Komisyonu" ibarelerinin "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 10.02.2009 

Selma Aliye Kavaf Ayşe Türkmenoğlu Fatma Salman Kotan 
Denizli Konya Ağrı 

Zeynep Dağı Ahmet Yeni 
Ankara Samsun 

BAŞKAN - Şimdi maddeye en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

328 Sıra sayılı Kanun Teklifinin 1. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımla 
arz ederim. 

Ayşe Jale Ağırbaş 
İstanbul 

Amaç: 
Madde 1- Bu Kanunun amacı, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitli

ğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizdeki ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu ge
lişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek, kendisine esas veya tali olarak 
havale edilen işleri görüşmek, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarı ve teklifleriyle 
Kanun Hükmünde Kararnameler hakkında ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve 
esaslarını düzenlemektir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Sayın Başkanım, bu öner

geyle ilgili olarak kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
Jale Hanımın vermiş olduğu önergeyi biz Komisyonda birleştirerek görüştük. Burada "istek bek

lemeden cinsler arası eşitlik hususunda ihtisas komisyonuna görüş sunmak" şeklinde bir gerekçe var. 
Aslında buna hiçbir engel yok hukuken. Yani istemeden de görüş her zaman verebilir. Dolayısıyla 
bunu fazlalık görüyoruz ve katılamıyoruz bu önergeye. 
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BAŞKAN - Hükümet? 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Aynı nedenlerle katılamıyoruz. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, bu konuda İç Tüzük'ümüzün 34'üncü maddesinde 

"Bir komisyon başka bir komisyondakini isteyebilir." şeklinde bir hüküm var. Eğer burada "istenil
diğinde" kalırsa sanki "Sadece başkaları isterse görüş belirtiriz." gibi bir husus olabilir. Bu bakım
dan "istenildiğinde" çıkartılmasında fayda vardır. Çünkü komisyon bir başka komisyondakini 
isteyebilir. Bu durumda sanki "Bir başka komisyon istediğinde görüş bildirir." gibi kısıtlama söz ko
nusu olabilir. "İstenildiğinde" konusunun bence çıkartılmasının İç Tüzük'ün ruhu açısından da daha 
uygun olacağını düşünüyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Sayın Başkan, hayır, çı
kartılması... 

BAŞKAN - Anladım ben. 
Şimdi, Sayın Ağırbaş, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
AYŞE JALE AĞIRBAŞ (İstanbul) - Gerekçeyi okutun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okuyun. 
Gerekçe: 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarı ve teklifleriyle Kanun Hükmünde Karar

nameler hakkında herhangi bir istek beklenmeden cinslerarası eşitlik hususunda ihtisas komisyonla
rına görüş sunulması komisyonun daha etkili ve verimli çalışmasını sağlayacaktır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Komisyona sormadınız. 
BAŞKAN - Sordum, "Katılmıyoruz." dedi. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3/328 sıra sayılı Kanun Teklifinin başlığında ve l'inci maddesinde "Kadın 
Erkek Eşitliği Komisyonu" ibarelerinin "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Selma Aliye Kavaf (Denizli) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Sayın Başkanım, bu konu 

üzerinde epeydir konuşuldu, birkaç kelam etmek istiyorum müsaade ederseniz, kanaatimi ondan 
sonra söyleyeceğim. 

Meclis Başkanlığımızın bu konuda basmış olduğu bir küçük yayın var burada. 145 ülkenin bu ko
nudaki çalışmaları hakkında özetler verilmiş. Aşağı yukarı bunun tamamına baktığımızda kuruluş şek
linde, delegasyon şeklinde, komisyon biçiminde çok değişik oluşumlar var. Yani isme takılıp kalmayı ben 
çok doğru bulmam. O bakımdan biz burada, Komisyonda da bunları epeyce tartıştık ve demin Sayın Ba
kanımız da söyledi, birtakım ülkelerden örnekler verdi. Ben aslında Komisyonda da "fırsat" kelimesi
nin girmesini, Gaye Hanım'ın da bildiği gibi, açık açık savundum. Bu önergeye bağlı olarak filan değil. 
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Kesinlikle öyle algılamayın. Bilimsel olarak, bir bilim adamı olarak savunduğumu düşünün. Eskiden 
beri söylediğim o. "Fırsat" kelimesinin milletlerarası hukukta bir karşılığı var. O anlamda savun
dum. Bunu bugün söylesem, orada farklı söyleseydim "Hocam, orada farklı, burada farklı konuşu
yorsun." derdin. Bu benim vicdani, kendi samimi düşüncemdir. O bakımdan, bizim buradaki 
muhalefet vekillerimize katkısından dolayı teşekkür ediyoruz. Hakikaten, fevkalade güzel bir şeyle 
kabul ettik. Bu isim üzerinde "fırsat" kelimesinin girmesiyle çok bir şey değişmez ama ne olur? Belki 
daha genel bir ifadeyi kullanmış oluruz. O yüzden, birlikteliğimizin bozulmaması adına, ben Genel 
Kurulun takdirine arz ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Az önce söylediğim nedenlerle katılıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım? 

Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

CEDAVV'ın Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinin ön
gördüğü kadın erkek eşitliğinin sağlanması, bu amaçla gerektiğinde kadınlar lehine pozitif ayrımcı
lığın gerçekleştirilmesi kurulması gerekli komisyonun temel amacı olacaktır. Bu amaca ulaşılması 
kadın ve erkeklerin eşit fırsatlardan yararlanması ile mümkün olacaktır. Öngörülen başlık bu amacı 
daha iyi ifade etmektedir. 

III.- YOKLAMA 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Toplantı yeter sayısı istiyoruz. 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Karar yeter sayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Önergenin oylanmasından önce bir yoklama talebi vardır. Şimdi bu talebi yerine 
getireceğim. 

Önce, yoklama talebinde bulunan sayın üyelerin isimlerini okutup salonda bulunup bulunma
dıklarını tespit edeceğim: 

Sayın Okay? Burada. 

Sayın Erbatur? Burada. 

Sayın Köse? Burada. 

Sayın Arıtman? Burada. 

Sayın Keleş? Burada. 

Sayın Bingöl? Burada. 

Sayın Öğüt? Burada. 

Sayın Gök? Burada. 

Sayın Köktürk? Burada. 

Sayın Serter? Burada. 

Sayın Arat? Burada. 

Sayın Kocal? Burada. 
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Sayın Özdemir? Burada. 

Sayın Asil? Burada. 

Sayın Işık? Burada. 

Sayın Yıldız? Burada. 

Sayın Çelik? Burada. 

Sayın Yunusoğlu? Burada. 

Sayın Taner? Burada. 

Sayın Çalış? Burada. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

Adlarını okuduğum sayın üyelerin yoklama için elektronik cihaza girmemelerini rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur, birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.30 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 22.44 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER : Fatoş GÜRKAN (Adana), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55'inci Birleşiminin Be
şinci Oturumunu açıyorum. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - İstem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi yok

lama işlemini tekrarlayacağım. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur. 

Alınan karar gereğince kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 11 Şubat 2009 Çar
şamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.48 
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X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un, bazı gazete ve yayınlara uygulanan kapatma ve 

yayın durdurma cezalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5308) 
Ek cevap (*) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından Anayasa'nın 98 ve îç 
Tüzüğün 96. Maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
13.09.2008 

^ - ^ A y s e l TURLUK 
Diyarbakır Milletvekili 

BASINA YÖNELİK SANSÜR VE GAZETE KAPATMALARA İLİŞKİN: 

Ülkemizin demokrasi ve özgürlükler konusunda yaşadığı kriz ve sorunlar toplumsal alanda çatışma 
ve gerginliklerin başat sebeplerinden biri olmaktadır. Kürt sorunundan düşünce özgürlüğüne, insan 
hak ve hürriyetlerinden basın yayın özgürlüğüne kadar temel bir çok sorun demokrasimizin evrensel 
ve çağdaş düzeyden yoksun olmasıyla ilgilidir. O nedenledir ki, resmi ideoloji ve devlet politikası 
dışında konuşan, yazan, yayın yapan her kişi ve kurum bash-yasak ve sansürle karşılaşmaktadır. 
Bu husus, özellikle Kürt sorunuyla ilgili olay ve olgularda somuüânmaktadır. Nitekim belli-başh 
basın-yayın kuruluşları dışında kalan ve kamuoyunda "özgür ve muhalif basın" olarak bilinen bir 
çok basın kuruluşu çoğu zaman hukukun keyfi ve ölçüsüz yorum ve kullanılması sonucu çok çeşitli 
baskı, yasaklama ve müeyyidelerle yüz yüze bırakılmaktadır. 

Muhalif basın ve yayın kuruluşuna yönelik yoğunlaşan açık sansür uygulamaları da bu kapsamda 
artış göstermektedir. Sansür ve yasaklama hukukun keyfi kullanımı ve araçsallaşrınlması sonucu 
uygulanmaktadır. Buna göre, ardı sıra gazetelerin yaymı durdurulmakta, kapatılmakta, çalışanlarına 
yönelik ciddi baskı, tutuklama ve tehditler oluşturulmaktadır. Nitekim 4 Ağustos 2006'dan 7 Ekim 
2008'e kadarki dönemde 16 gazetenin yayım toplam 38 kez durdurulmuştur. En son günlük olarak 
Kürtçe yayınlanan Azadiya Welat gazetesinin yayım 7 Ekim 2008 itibariyle 1 ay süreyle 
durdurulmuştur. Buna göre; son iki yılda; 17 Ocak 2007'de yayın hayatına başlayan Gündem 
Gazetesi 6 kez kapatılmıştır. Aynı gazetenin ozgnrgnndem.net adlı internet sitesine de 23 Ekim 
2007'de erişim yine mahkeme kararıyla engellenmiştir. Devamla, Güncel Gazetesi (3 kez), 
Yaşamda Gündem Gazetesi ve Gerçek Demokrasi gazeteleri kapatılmıştır. Aynı şekilde haftalık 
yaym yapan Yedincigün Gazetesi 7 kez (en son kapatma 9 Ekim 2008 tarihinde gerçekleşmiştir), 
Haftaya Bakış Gazetesi 3 kez, Yaşamda Demokrasi Gazetesi 3 kez, Toplamsal Demokrasi 
Gazetesi 2 kez, öteki Bakış Gazetesi ve Yeni Bakış Gazetesi l'er kez kapatılmıştır. Aynı şekilde, 
günlük Alternatif Gazetesi 2 kez, Gelecek, Özgür Ülke ve Gerçek Gazeteleri de daha ilk 
sayılarında kapatılmıştır. 

Neredeyse gazete ismi bulamayacak duruma gelen bu kapatma cezalarının en hafifi 1 ay süreyle 
yaym durdurma olduğu gibi, sorumlu yazı işleri müdürleri hakkında ise, on yıllara varan hapis ve 
devasa para cezalan da verilmektedir. Kapatmanın tüm gerekçeleri neredeyse aynıdır; "örgüt 
propagandası"!.. 

(*) Not: 7/5308 esas numaralı soru önergesinin ilk cevabı T.B.M.M. 'nin 6.01.2009 tarihli 40. Birleşim 
Tutanak Dergisine eklidir. 
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Büyük basın kuruluşlarında da yer alan benzer ya da aynı kimi haber ve açıklamalar tartışma 
konusu bile edilmezken, son derece açık bir çifte standartlılıkla yargı organlarının yukarıda ismi 
geçen gazeteleri kapatması hukukun nasıl keyfî kullanıldığının da göstergesi olmaktadır. Fotoğraf, 
başlık ve kimi eleştirel yazılar da bile 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 6/son maddesi 
gereğince kapatma nedeni aranması ve bulunması tuhaf bir uygulama olarak maddilik kazanmıştır. 

Resmi devlet politikası ve ideolojisi dışında muhalif ve eleştirel tüm söz ve davranışların 
cezalandırıldığı ülkemizde aynı bakış açısı ve uygulamalarıyla gazetelerin peş peşe kapatılması 
arak skandal bir düzeye vardırılmıştır. Nitekim içeriğine ve niteliğine bakılmaksızın bir refleks 
biçiminde ve "önceki gazetenin devamı" gibi komik gerekçelerle gazeteler kapatılmaktadır. 
Kapatılan tüm gazetelerin Kürt sorunuyla ilgili resmi ve ideolojik ezber dışında yayın ve yorumlara 
yer veriyor olması ise, gerçek neden olarak şifahen beyan ve tescil edilmektedir. 

özgür ve muhalif basına yönelik yasak, baskı ve sansürün basın ve düşünce özgürlüğüyle bağdaşır 
bir tarafı olmadığı açıktır. 

Buna göre; 

1-Söz konusu gazete ve yayınlara yönelik yasak ve sansürün Kürt sorununa resmi devlet 
yaklaşımıyla ilgisi nedir, ne kadardır? Eğer ilgisi yoksa, kapatılan tüm basın ve yayın kuruluşlarının 
Kürt sorununda resmi yaklaşımı ve askeri yöntemleri eleştiren çizgide yaym yaptığı ve buna 
mukabil yaptırımlarla karşılaştığı iddiasını nasıl açıklayacaksınız? 

2-Kürt sorununa duyarlılık gösteren söz konusu muhalif basın üzerindeki bunca baskı ve 
yasaklamanın TSK çıkışlı "Bilgi Destek Faaliyeti Eylem Planı" ya da bilinen adıyla Lahika-1 
belgesinde belirtildiği üzere muhalif tüm odakların etkisizleştirilmesiyle -dolaylı yada dolaysız- bir 
ilgisi olmadığının izahım nasıl yapmaktasınız? 

3-Bütün bu kapatmalar TMY'nin [Terörle Mücadele Kanunu] 6. maddesine dayandırılmıştır. Oysa, 
dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer Ağustos 2006'da, TMTmn 5. 6 ve 7. 
maddelerim Anayasaya aykırı bularak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. Bu 
ülkede kendi Anayasasına aykırılığı Cumhurbaşkanı tarafından teyit edilmiş ve mahkeme 
sürecindeki bir yasa yüzünden gazetelerin yaklaşık 40 kez kapatılmış olması hukuksal bir sorun 
değil midir? 

4-Hem bu hukuksal karmaşa hem de kapatma gerekçeleri ve uygulanan cezalar basm özgürlüğünü 
düzenleyen maddenin İvedilikle değiştirilmesini gerektirmiyor mu? Halen Anayasa Mahkemesi'nde 
iptali için görüşülmeyi bekleyen bir yasanın Anayasaya uyumlu hale getirilmesi veya değişmesi için 
neden harekete geçmiyorsunuz? Bunun için illa Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıkması mı 
gerekmektedir? 

5-özgür ve muhalif basını keyfi uygulamalardan korumak için bakanlığınız nezdinde ayrıca bir 
çalışma var mıdır, olacak mıdır? En basit bir eleştirinin dahi yargılama konusu yapıldığı 
Ülkemizde, basm ve düşünce özgürlüğünü korumayı ve hatta geliştirmeyi nasıl düşünüyorsunuz? 
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T..C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.03/374/517 o.VOl/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 14/11/2008 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-9158 sayılı yazı, 

b) 28/11/2008 tarihli ve 2633/3680 sayılı yazı, 
c) 31/12/2008 tarihli ve 3195/4444 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5308 Esas No.Iu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiştir. 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. 

7/5308 Esas No.lu soru önergesine, Bakanlığımıza iletilen bilgiler doğrultusunda 
hazırlanan ek cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi ek cevabı 
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ADALET BAKANLIĞI 
Kanunlar Genel Müdürlüğü 

a*/öl/2009 
Sayı : B.O3.0.KGM.0.00.O0.03 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Sayın Aysel TUĞLUK 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5308 Esas No.lu soru 
önergesine, 31/12/2008 tarihli ve 3194/4443 sayılı yazımızla ilgili birimlerden talep edilen bilgiler 
iletildiğinde ayrıca cevap verileceği bildirilmiş olup, soru önergesiyle ilgili cevap aşağıda 
sunulmuştur. 

I- A) Anayasanın; 
- "Cumhuriyetin nitelikleri" kenar başlıklı 2. maddesinde, 
"Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 

haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir."; 

b) "Yargı yetkisi" kenar başlıklı 9. maddesinde, 
"Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır."; 
- "Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması" kenar başlıklı 13. maddesinde, 
"Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 

maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, 
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve 
ölçülülük ilkesine aykırı olamaz."; 

- "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" kenar başlıklı 26. maddesinde, 
"Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya 

toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi 
olmaksızın haber veya fikir almak yada vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, 
televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel 
değildir. 

Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, 
Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün 
korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş 
bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut 
kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak 
yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici 
hükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin 
sınırlanması sayılmaz. 

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve 
usuller kanunla düzenlenir."; 

- "Basın hürriyeti" kenar başlıklı 28. maddesinde, 
"Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma 

şartına bağlanamaz. 
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Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. 
Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri 

uygulanır. 
Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit 

eden veya suç islemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait 
gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı 
amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. 
Tedbir yolu ile dağıtım hâkim karanyle; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça 
yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, bu kararını en geç 
yirmidÖrt saat içinde yetkili hâkime bildirir. Yetkili hâkim bu karan en geç kırksekiz saat içinde 
onaylamazsa, dağıtımı önleme karan hükümsüz sayılır. 

Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla 
belirtilecek sınırlar içinde, hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında 
yayım yasağı konamaz. 

Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya 
kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve suçlann önlenmesi 
bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin 
emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde 
yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı 
hükümsüz sayılır. 

Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle zapt ve 
müsaderesinde genel hükümler uygulanır. 

Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, milli güvenliğe ve genel ahlaka aykm yayımlardan 
mahkum olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının 
açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır."; 

- "Süreli ve süresiz yayın hakkı" kenar başlıklı 29. maddesinde, 
"Süreli veya süresiz yayın Önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. 
Süreli yayin çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda 

belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tesbiti 
halinde yetkili merci, yaymın durdurulması için mahkemeye başvurur. 

Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, malî kaynakları ve gazetecilik 
mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe 
yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştıncı siyasal, ekonomik, malî ve teknik şartlar koyamaz. 

Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin veya bunlara bağlı 
kurumların araç ve imkânlanndan eşitlik esasına göre yararlanır."; 

- "Mahkemelerin bağımsızlığı" kenar başlıklı 138. maddesinde, 
"Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak 

vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. 
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 

mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde 
bulunamaz. 

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. 

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; 
bu organlar ve idare, mahkeme kararlannı hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine 
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getirilmesini geciktiremez."; 
- "Anayasa Mahkemesinin kararlan" kenar başlıklı 153. maddesinde, 
"Anayasa Mahkemesinin kararlan kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan 

açıklanamaz. 
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını 

veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak 
biçimde hüküm tesis edemez. 

Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü 
ya da bunlann hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten 
kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca 
kararlastırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı 
geçemez. 

İptal karannın yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, iptal karannın ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasan veya teklifini 
öncelikle görüşüp karara bağlar. 

İptal kararları geriye yürümez. 
Anayasa Mahkemesi kararlan Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, 

yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar."; 
B) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 
- "Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi" kenar başlıklı 160. 

maddesinde, 
"(1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren 

bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasmı açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen 
işin gerçeğini araştırmaya başlar. 

(2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın 
yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan 
delilleri toplayarak muhafaza altma almakla ve şüphelinin haklannı korumakla yükümlüdür."; 

- "Kamu davasını açma görevi" kenar başlıklı 170. maddesinde, 
"(1) Kamu davasmı açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir. 
(2) Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe 

oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler. 
(3) Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede; 
a) Şüphelinin kimliği, 
b) Müdafii, 
c) Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği, 
d) Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanunî temsilcisi, 
e) Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin kimliği, 
f) Şikâyette bulunan kişinin kimliği, 
g) Şikâyetin yapıldığı tarih, 
h) Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, 
i) Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, 
j) Suçun delilleri, 
k) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma ve tutuklama tarihleri 

ile bunlann süreleri, 
Gösterilir. 
(4) İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek 

açıklanır. 
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(5) İddianamenin sonuç kısmında, şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, lehine 
olan hususlar da ileri sürülür. 

(6) İddianamenin sonuç kısmında, islenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen ceza ve 
güvenlik tedbirlerinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği; suçun tüzel kişinin faaliyeti 
çerçevesinde işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında uygulanabilecek olan güvenlik tedbiri 
açıkça belirtilir."; 

C) 5187 sayılı Basm Kanununun "Basın özgürlüğü" kenar başlıklı 3. maddesinde, 
"Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma 

haklarını içerir. 
Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine 

uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, 
kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının 
veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla 
sınırlanabilir."; 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
II- Millî Savunma Bakanlığının 05/01/2008 tarihli ve 2008/7063-ND/ED (1400-0020) 

sayılı yazısıyla; soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili olarak, Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinde, 20/06/2008 tarihli ve BA-33/08 ve 
28/06/2008 tarihli ve BA-34/08 sayılı basın açıklamalarının yapıldığı bildirilmiştir. 

III- Terörle mücadeleyle ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin talep ve öneriler, 
Anayasa, Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
içtihatları ve karşılaştırmalı hukukta yer alan düzenlemeler de dikkate almmak suretiyle, ilgili 
kanunlarda veya ikincil mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılmasının gerekip gerekmediği 
açısından, Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınızın temsilcilerinin de katıldığı çalışmalarda 
değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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2.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, izleme ve dinleme izinlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5851) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 
I 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

İsa GÖK 
Mersin Milletvekili 

Kamuoyunda izleme kararlan olarak bilinen 've^elekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı'nın açıklamasında da vurgulandığı üzere, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından üçer aylık dönemler dâhilinde, ülke genelinde izleme yapılmıştır. 
Bu işlem için 5397 sayılı yasa hükümleri gerekçe gösterilmiş, ancak anılan yasa hükümlerine 
bütünüyle aykırı bir biçimde alınmış olan kararlarla hareket edilmiştir. Bu yönden anılan 
kararların kapsamı dışında tutulmayan, kişisel güvenlik alanı ve dolayısıyla insan haklarının 
açıkça ihlali yoluyla karar kapsamına dâhil edilmeyen hiçbir gerçek ve hatta tüzel kişi 
kalmamıştır. 

Bilindiği üzere, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Milli istihbarat Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığına tüm telefon ve elektronik 
haberleşme araçlarının izlenmesi yönünde sınırsız yetki verilmişti. Böylece somut bir 
soruşturma konusuna ilişkin mahkemeden alınan dinleme kararları dışmda Türkiye genelinde 
sınırsız izleme kararlan da alınmış oldu. Ancak Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 
Emniyet ve MÎT'e 'izleme yetkisi' vermesine ses çıkarmayan Bakanlığınız, aynı yetkinin 
Jandarma'ya verilmesine "insan hakları ihlâli" gerekçesiyle karşı çıktı. 

Bunun üzerine Yargıtay 9. Dairesi ülke genelindeki dinlemeyi Jandarma istihbaratı 
yönünden iptal etti. Çünkü Yargıtay 9. Dairesi'nin kararında, "Amacı ne olursa olsun hiçbir 
kuruma demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar şüpheli 
görülerek ülke genelini kapsayacak şekilde yetki verilemeyeceği açıktır" denilmekte idi. 
Böylece Yargıtay 9. Dairesi, kişi ve telefon numarası belirtilmeden herkesin iletişimini izleme 
yetkisi tanınmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın yalnızca Jandarma'nın izleme yetkisine itiraz 
etmesi, Emniyet ve MİT için Bakanlığınıza böyle bir başvuruda bulunmaması sonucunda, 
aynı amaçlı ve aynı sınırdaki iki ayn düzenlemeden biri salt itiraz yoluna başvurulmuş olduğu 
için bozulurken, diğeri böyle bir itiraza konu olmadığı için hukuken uygulama olanağına 
sahipmiş gibi anlaşılmaktadır. Oysa Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararı dikkatle 
irdelendiğinde, izleme talep eden kurumların niteliklerinden kaynaklanan bir aynmdan değil, 
izlemenin sınırlarından kaynaklanan bir hukuksuzluktan söz edilmektedir. 
Tüm bunların ışığında; 

1- Yargıtay 9. Dairesi'nin, 'genel izlemenin' hukuka aykırı olduğu yönündeki kararına 
rağmen, MİT'in Ankara ilinin tümü için izleme kararı aldırdığını biliyoruz. Bu 
uygulama ile tüm Ankaralılar 'şüpheli' sayılarak Milli İstihbarat Teşkilatı'na genel bir 
izleme yetkisi verilmiş olmayacak mıdır? Bu şekilde her il için ayrı ayrı genel izleme 
yetkisi alınmasıyla Yargıtay karan aşılmış ve tüm ülke hukuka aykırı biçimde genel 
izlemeye tabi tutulmuş anlamı ortaya çıkmayacak mıdır? 
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2- Tüm ülkedeki telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçlarının Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve MÎT tarafından izlenmesine yönelik alınmış mahkeme kararlarının 
hukuka aykırılığı sabit hale geldiğine göre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı hâlâ 
bu kararları uygulamaya devam etmekte midir? Hukuka aykırı elde edilen delilin 
hiçbir suretle kullanılamayacağı ilkesinden hareketle bu verilerin hiçbir soruşturma ve 
kovuşturma evresinde kullanılmaması gerekliliği konusuna hassasiyetle uyulması için 
Bakanlığınız nasıl bir yöntem izlemeyi düşünmektedir? 

3- Bakanlık olarak 22 Ağustos 2008'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 
gönderdiğiniz yazıda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 25 Ekim 2006'da, Emniyet 
İstihbarat Daire Başkanlığı'nın ise 24 Nisan 2008'de Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nden izleme kararları aldırdığını belirtmiştiniz. Bu iki izleme karan da 
daha önce bilinmemesine rağmen bu yazıyla anlaşıldı ki Emniyet, 25 Ekim 2006'dan, 
24 Temmuz 2008'e kadar yaklaşık 2 yıl tüm iletişimi izlemiştir. Bu tarihten sonra da 
Emniyet yeni izleme kararı aldırdı mı? Yargıtay'ın karan ortadayken Türkiye'de 
herkesin izlenmesi daha ne kadar devam edecektir? 

4- Söz konusu kararlar ister ülke genelinde ister il kapsamında verilmiş olsun, 5397 sayılı 
yasa hükümleri görmezden gelinerek, izleme kapsamına alınan kişiler, her bir kişi için 
izlemeyi gerekli kılan hukuksal gerekçeler ve haberleşme araçlan isim ve 
numaralanyla açıkça vurgulanmadan genel nitelikte verilmiş ve bu uygulama hukuksal 
açıdan tüm bireyleri "mağdur" haline getirmemiş midir? 

5- Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın kontrolü altındaki dinleme ve izleme 
kapasitesi bugün itiban ile ne kadardır? TBMM Telekulak Alt Komisyonu'nun ilk 
toplantısında, Telekomünikasyon Kurumu'ndan iki teknik uzman telefon dinleme 
hakkında teknik bilgi verirken, "istenildiğinde, istenilen sayıda kişi dinlenebilir" 
demişlerdi. Bu durumda hükümetiniz tarafından yapılan, "istenilse dahi tüm 
Türkiye'nin dinlenmesi teknik ve matematik olarak mümkün değildir" açıklamalan ne 
kadar ikna edici olabilir? 

6- Dinlenen kişilerin ne kadanna süre bitiminde dinlendiklerine dair bildirim yapılmıştır? 
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; T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.03/339/478 O&01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-9979 sayılı yazı, 

b) 22/12/2008 tarihli ve 2975/4149 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Mersin Milletvekili İsa Gök tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5851 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 kısmî cevâp örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

06/01/2009 
Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/343/482 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın İsa GÖK 
Mersin Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5851 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 
A) "Kanun yararına bozma" kenar başlıklı 309. maddesinde, 
"(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden 

geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet 
Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir. 

(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün 
bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir. 

(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun 
yararına bozar. 

(4) Bozma nedenleri: 
a) 223 üncü maddede tanımlanan ve davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı 

veren hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden karar verir. 
b) Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkını 

kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise, kararı veren hâkim veya 
mahkemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu hüküm, önceki 
hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 

• c) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç 
doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez. 

d) Hükümlünün cezasının kaldırılmasını .gerektiriyorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif 
bir cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder. 

(5) Bu madde uyarınca verilen bozma karanna karşı direnilemez."; 
B) "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması" kenar başlıklı 310. 

maddesinde, 
"(1) 309 uncu maddede belirtilen yetki, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (d) bendindeki 

hâllere özgü olmak üzere ve kanun yararına olarak re'sen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
tarafından da kullanılabilir. 

(2) 309 uncu madde gereğince Adalet Bakanlığı tarafından başvurulduğunda bu yetki, artık 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kullanılamaz.", 

- 3 1 6 -



TBMM B:55 10 . 2 . 2009 

Hükümlerine yer verildiği malûmlarıdır. 
Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesiyle, Bakanlığımızın 01/01/2006 tarihli ve 16 

numaralı Genelgesinde belirtildiği üzere, kanun yararına bozma, hâkim veya mahkeme tarafından 
verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümlere karşı 
başvurulan olağanüstü ve istisnaî bir kanun yoludur. Bu olağanüstü kanun yoluyla kanunların eşit 
biçimde uygulanması, Yargıtay denetiminden geçmeden kesinleşen kararlardaki hukuka 
aykırılıkların giderilmesi, Yargıtayın kanunları yorumlayarak içtihat birliğini oluşturmak görevini 
yerine getirmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Olağanüstü ve istisnaî olma özelliğinden dolayı, kanun yararına bozma yoluna gidilebilmesi 
ve bir kararın bozulabilmesi için, mahkemelerin asıl ceza davasını çözmeye devam etmesinin artık 
imkânsız hâle gelmiş olması veya kanuna aykırılığın giderilebilmesi için kanun yararına bozmadan 
başka imkân kalmaması gerekli bulunmaktadır. 

II- Jandarma Genel Komutanlığının başvurusu üzerine verilen Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 27/11/2007 tarihli ve 2007/6147 sayılı Karan ve bu Karara yapılan itiraz 
dolayısıyla verilen Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/12/2007 tarihli ve 2007/6522 sayılı 
Kararıyla ilgili olarak, 21/01/2008 tarihli kanun yararına bozma talebi nedeniyle verilen Yargıtay 
9. Ceza Dairesinin 04/06/2008 tarihli ve 2008/874-7160 sayılı İlâmında; 

"Amacı ne olursa olsun hiçbir kuruma demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetinde yaşayan insanlar şüpheli görülerek Ülke genelini kapsayacak şekilde yetki 
verilemeyeceği, 

Anılan kanunların ilgili maddeleri gereğince talepte bulunan kolluk birimlerinin 
bulundukları yerler itibarıyla yetkili olan ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250/1. 
maddesine göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin kendi yargı çevreleri ile ilgili karar vermeleri 
gerektiği, 

Sınırsız yetki verilmesi suretiyle iletişimin tespit edilerek dinlenilmesine karar 
verilemeyeceği" 

İfadelerine yer verilmiş ve böylelikle bu konuda bir içtihat oluşmuştur. 
Emniyet Genel Müdürlüğünün Ülke genelinde önleme amaçlı iletişimin tespiti talebi 

üzerine, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince 25/10/2006 ve 24/04/2008 tarihlerinde üçer aylık 
süreleri kapsayacak şekilde iletişimin tespiti kararları verilmiştir. 

Kanun yararına bozma konusu yapılan bu kararlar ile ilgili talep, kararda yazılı üçer aylık 
sürelerin geçmesinden sonra 22/08/2008 tarihinde sonuçlanmış olup, inceleme tarihinde anılan 
kararların uygulanabilirliği de söz konusu olmadığı gibi, yukarıda açıklanan Yargıtay içtihadı 
doğrultusunda, aynı mahiyette yeni bir kanun yararına bozma yoluna başvuru yapılmasında fayda 
mülahaza edilmemiş ve anılan kararlar için kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir. 

III- Öte yandan, konunun hukuksal açıdan irdelenmesi bakımından şu hususlara da 
değinmekte yarar bulunmaktadır. 

Ülkemizde istihbarat oluşturmak ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak görevi en geniş 
şekliyle 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunuyla Milli 
istihbarat Teşkilatına verilmiş ve istihbarata ilişkin görevin kapsamı Kanunun 4. maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenmiştir. Buna göre, Milli İstihbarat Teşkilatı yer, zaman ve 
sınırla bağlı olmaksızın istihbarat oluşturmak yetkisi ile donatılmıştır. 

Milli İstihbarat Teşkilatından başka konu ve yer itibarıyla en geniş istihbarat faaliyeti 2559 
sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa ek madde getiren, 16/06/1985 tarihli 3233 sayılı 
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Kanunla polise tanınmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatına tanınan yetkilerle paralellik de gösteren ek 
7. maddedeki düzenlemeyle kanun koyucu, Milli İstihbarat Teşkilatına benzer görev ve yetkileri 
Ülke seviyesinde kullanmak üzere polise de tanımıştır. Polisin Milli İstihbarat Teşkilatı ile paralel 
çalışma konuları; Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, güvenliği ve 
Anayasal düzenidir. Milli İstihbarat Teşkilatının bunlar dışındaki çalışma konulan, Türkiye 
Cumhuriyetinin varlığına, bağımsızlığına, milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı 
mevcut ve muhtemel faaliyetlerdir. Milli İstihbarat Teşkilatı polisin görev alanını da açıkça aşan bu 
konularda milli güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluştururken, polis daha sınırlı olan görev 
alanında önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, bu konularda emniyet ve asayişi sağlamak üzere 
Ülke seviyesinde istihbaratta bulunmak, bilgi toplamak, değerlendirmekle yükümlüdür. Ayrıca 
Devletin diğer istihbarat kuruluşları ile işbirliği yapması da yasal gerekliliktir. 

Polisin istihbarat görev alanının kendisine verilen konularda ve Ülke seviyesinde olduğu 
bu düzenlemelerden anlaşılmaktadır. Buradaki "Ülke seviyesi" ibaresi ile polisin görev ve yetki 
alanının genişliği ortaya konulurken, diğer yandan; görev alanının ulusal sınırlar olduğu da ifade 
edilmiş olmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatına çizilen görev alanı "içten ve dıştan yöneltilen 
faaliyetler" şeklinde iç ve dış istihbarat olarak ortaya konulurken, polise Ülke çapında iç istihbarat 
yetkisi verildiğinin belirtilmesi ve uygulamada ortaya çıkacak duraksamaların giderilmesi için bu 
ibare kullanılmıştır. 

Diğer taraftan, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, jandarmaya, 
Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda olduğu gibi açıkça 
istihbarat yetkisi vermemiştir. 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 1934 tarihinde yürürlüğe girmiş ve polise istihbarat 
yetkisini 1985 yılında vermiştir. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu jandarmaya açıkça 
istihbarat yetkisi vermemişse de, 12/03/1983 yılında yürürlüğe giren Jandarma Teşkilat, Görev ve 
Yetkileri Kanununun 25. maddesi uyarınca, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Jandarma 
Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa aykırı olmayan hükümleri jandarma için de 
uygulanacağından jandarma da bu görev ve yetkiyi dolaylı olarak almıştır. 

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 10. maddesinde jandarmanın 
görev ve sorumluluk alanı düzenlenmiştir. Buna göre, jandarmanın genel olarak görev ve 
sorumluluk alanı, polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde 
kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Jandarma, Polis Vazife ye Salahiyet Kanununun ek 
7. maddesinden istihbarata ilişkin görev ve yetkileri alırken, polisin "Ülke seviyesinde" istihbarat 
yetki sınırını da almış olmamaktadır. Jandarmanın istihbarat yetkisini Ülke seviyesinde kullanması 
10. maddede çizilen yer itibarıyla sınırlara aykırılık oluşturacaktır. Çünkü; jandarma Polis Vazife 
ve Salahiyet Kanunundaki yetkileri kendi Teşkilat Kanununa aykırı olmamak kaydıyla 
kullanabilecektir. Aksi halde kanun koyucunun ,aynı anda, aynı konularda çalışmak üzere, Ülke 
seviyesinde faaliyet gösterecek iki ayrı istihbarat kuruluşunu kurduğu gibi bir durumu kabul etmek 
gerekecektir. 

Ayrıca, 23/07/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda, 2803 sayılı Jandarma 
Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî 
İstihbarat Teşkilatı Kanununda değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. 

Bu düzenlemeler ile Milli İstihbarat Teşkilatının, Polisin ve Jandarmanın telekomünikasyon 
yoluyla yapılan iletişimi istihbarat amacıyla tespit etmesi, dinlemesi, sinyal bilgilerini 
değerlendirmesi ve kayda alması konularında geniş düzenlemeler yapılmıştır. 
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Bu Kanunla yapılan düzenlemelere, yetkili ve görevli kurumların istihbarat faaliyetinin 
sınırları noktasından baktığımızda yukarıda detayları ile anlatılan sınırlara aynen uyan bir 
düzenleme yapılmış olduğunu görmek mümkündür. 

5397 sayılı Kanunda da Milli İstihbarat Teşkilatına konu ve yer itibarıyla en geniş sekliyle 
görev ve yetki verilmiştir. Polise verilen görev ve yetkiye gelince, polise çizilen görev ve yetkinin 
konu itibarıyla sınırı, Milli İstihbarat Teşkilatına tanınan sınıra göre oldukça dar olup, 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve 
(c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin Önlenmesi amacıyla sınırlıdır. 

Yer itibarıyla sınır bakımından ise 2559 sayılı Kanunun ek 7. maddesiyle polise verilen 
"Ülke seviyesinde" istihbarat görev ve yetkisine dokunulmamış, bu konuda sınırlayıcı bir hüküm 
getirilmemiş ve 5397 sayılı Kanun ile getirilen bu yeni görev ve yetkiler, ek 7. maddenin ikinci 
fıkrasından itibaren verilmiştir. Yani polis, konu itibarıyla sınırlandırılmış alanda ve "Ülke 
seviyesinde" telekomünikasyon yolu ile yapılan iletişim üzerinde yasada gösterilen şekillerle 
istihbarat faaliyetinde bulunabilecektir. 

Jandarmaya verilen görev ve yetkiye bakıldığında; jandarmaya verilen görev ve yetkinin 
konu itibarıyla sınırının polis için çizilen smır olduğu görülmektedir. 

Yer itibarıyla sınır konusunda yapılan düzenleme ise, jandarmanın genel istihbarat görev ve 
yetkisinin 2803 sayılı Kanunun 10. maddesine göre kendi görev alanı ile sınırlı olduğuna ilişkin 
hukukî durumla paralellik arz etmektedir. 5397 sayılı Kanun "Jandarma, bu Kanunun 7. 
maddesinin (a) bendine ilişkin görevleri yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak 
üzere, sadece kendi sorumluluk alanında 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde 
yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla" demek suretiyle jandarmaya yer itibarıyla daha 
sınırlı bir yetki ve görev vermiştir. 

5397 sayılı Kanunda da genel istihbaratta olduğu gibi, konu ve yer itibarıyla en geniş 
yetkinin Milli İstihbarat Teşkilatına, konu itibarıyla jandarma ile aynı durumda olan polisin yer 
itibarıyla "Ülke seviyesinde", jandarmanın ise "sadece kendi sorumluluk alanında" görevli ve 
yetkili oldukları anlaşılmaktadır. 

Öte yandan; Bakanlığımıza gönderilen İşçi Partisi Genel Sekreteri Avukat Mehmet Cengiz 
imzalı ye 05/06/2008 tarihli, Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu imzalı ve 06/06/2008 
tarihli, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Demeği Genel Sekreteri Avukat Emre 
Yurtalan imzalı ve 06/06/2008 tarihli dilekçeler üzerine; 

Ülke genelinde yapılan iletişimlerin tespitine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı tarafından alman kararların 'tamamına yönelik olarak kanun yararına bozma 
incelemesine 10/06/2008 tarihinde başlanılmış olup, yapılan inceleme neticesinde; 25/06/2008 
tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.04-130-06-5199-2008/36520 sayılı yazı ile "İlgilisi Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı veya başka bir 
kurum olup, ülke genelini kapsayan iletişimin tespitine yönelik hâlen uygulanmakta olan tüm 
mahkeme kararlarının kanun yararına bozma yönünden incelenmek üzere gönderilmesinin" 
Telekomünikasyon iletişim Başkanlığından istenildiği, anılan Kurumun ise 14/07/2008 tarihli ve 
2008-183820 sayılı yazısı ile kanun yararına bozma dosyasına bildirilen mahkeme kararları 
hakkında inceleme başlatılarak, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/10/2006 tarihli ve 
2006/2855 sayılı Kararının 25/01/2007 tarihinde, yine aynı Mahkemenin 24/04/2008 tarihli, 
2008/2454 ve 2008/2455 sayılı kararlarının geçerlilik sürelerinin 24/07/2008 tarihinde dolduğu da 
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tespit edilerek, inceleme 22/08/2008 tarihinde kanun yararına bozma yoluna gidilmemek suretiyle 
sonuçlandırıldığı evrak kapsamından anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan; Jandarma Genel Komutanlığının talebi üzerine, Ülke genelinde iletişimin 
tespitine yönelik olarak Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/11/2007 tarihli ve 2007/6147 
sayılı tek hâkim tarafından verilen Kararma karsı yapılan itirazın reddine ilişkin Ankara 11. Ağır 
Ceza Mahkemesinin 19/12/2007 tarihli ve 2007/6522 sayılı Kararma karşı, 21/01/2008 tarihli ve 
B.03.0.CİG.0.00.00.04-130-06-265-2008/3672 sayılı yazımızla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 250. maddesinin birinci fıkrası, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununun ek 5, Başbakanlık tarafından hazırlanıp 10/11/2005 tarihli ve 25989 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, 
Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar İle 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 6 
ve 26. maddelerindeki düzenlemeler ile Ülke genelinde iletişimin tespitine yönelik karar verilmesi 
sonucunda, temel hak ve hürriyetlerin özüne müdahale imkânı sağlayacak bir şekilde Anayasanın 
sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzenine, ölçülülük ilkesine ve Anayasanın 13. 
maddesindeki temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına yönelik, aykırı bir şekilde uygulama 
yapılabilmesinin yolunun açıldığı, oysa verilen kararın 2803 sayılı Kanunun ek 5. maddesinin 
üçüncü fıkrasında belirtildiği şekliyle somut verileri içermesi gerektiği, dolayısıyla anılan Kanunun 
amir hükmü gereğince, kararın, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, 
kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan 
belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenleri 
içermesinin gerekli ve zorunlu olduğu gibi 2803 sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince anılan 
Kanunun ek 5. maddesi uyarınca iletilen talepler ile verilen kararlar ve yazılı emirlerde sorumluluk 
alanına ilişkin bilgi veya belgelere de yer verilmesi gerektiği, yine 2803 sayılı Kanunun ek 5. 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin 
bulunduğu yer itibarıyla yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250. maddesinin birinci fıkrasına göre 
kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesi olması dolayısıyla Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 
kendi yargı çevresi ile ilgili karar vermesi gerekirken tüm Ülke çapını kapsayacak şekilde karar 
vermesinin mümkün olmadığı gerekçeleriyle, anılan dosya 21/01/2008 tarihli yazımızla Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olup, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 04/06/2008 tarihli ve 
2008/874-7160 sayılı İlâmı ile kanun yararına bozulmuştur. Tüm yurttaşların iletişiminin sınırsız 
izlenmesi; anılan kanun yararına bozma talebi üzerine verilen ilâm ile engellenmiştir. 

II- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 
29/12/2008 tarihli ve B.61.0.TLK.0.14.01.01-6I0.01.00.2008-326229 sayılı yazısıyla; 

23/07/2005 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2559, 2803 ve 2937 
sayılı kanunlarda değişiklik yapan 5397 sayılı Kanun ile kurulan Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığının 23/07/2006 tarihinden itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde telekomünikasyon 
yoluyla yapılan iletişimin tespit edilebilmesi, dinlenebilmesi, sinyal bilgilerinin 
değerlendirilebilmesi ve kayda alınabilmesi işlemlerini tek merkezden yürütmeye başladığını; 
ayrıca bu işlemler bakımından 10/11/2005 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Telekomünikasyon 
Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda 
Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin ayrıntılı düzenlemeler içerdiğini; 

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun; 
"Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri" kenar başlıklı 4. maddesinde; 
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"a) Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, 
güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve 
dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını Devlet 
çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak. 

b) Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde; 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili 
bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak. 

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Milli 
Güvenlik Kurulu ve Başbakana tekliflerde bulunmak. 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerine teknik 
konularda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak 

e) Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, 
yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak. 

f) Milli Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak. 
g) istihbarata karşı koymak.", 
"Yetkiler" kenar başlıklı 6. maddesinin ikinci ve altıncı fıkralarında; 
"Bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi amacıyla 

Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk devletine yönelik 
ciddi bir tehlikenin varlığı halinde Devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyetlerinin ortaya 
çıkarılması, Devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin Önlenmesine ilişkin olarak, 
hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde MİT Müsteşarı veya yardımcısının yazılı 
emriyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri 
değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, 
yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararım en geç yirmidÖrt 
saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir 
derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; 
durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Bu 
işlemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin 
onuncu fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür. 04/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin' altıncı fıkrasının (a) bendinin (14) 
numaralı alt bendi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır."; 

"Bu fıkra hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, bu 
Kanunda belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve 
korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 
görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan 
soruşturma yapılır."; 

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun; 
Ek 7. maddesinin birinci, ikinci, yedinci fıkralarında; 
"Polis, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel 

güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, ülke 
seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili 
mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar."; 
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"Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli 
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçlan hariç, 250 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların islenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı 
veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi 
Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, 
sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen 
yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hakimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en 
geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi 
halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde 
yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere 
muhafaza edilir."; 

"Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci 
fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve 
korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 
görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan 
soruşturma yapılır."; 

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun; 
Jandarmanın genel olarak görevleri" başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

"Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır: a) Mülki görevleri; Emniyet 
ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik 
etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları 
ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak.", 

Ek 5. maddesininin birinci ve altıncı fıkralarında; 
"Jandarma, bu Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendine ilişkin görevleri yerine getirirken 

önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere, sadece kendi sorumluluk alanında 04/12/2004 tarihli 
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı 
veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Jandarma Genel Komutanı veya istihbarat başkanının 
yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit edebilir, dinleyebilir, sinyal 
bilgilerini değerlendirebilir, kayda alabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı 
emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç 
yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde 
tedbir derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok 
edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza 
edilir. Bu işlemler, 04/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci 
maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür. 5271 sayılı 
Kanunun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır.", 

"Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci 
fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve 
korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 
görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan 
soruşturma yapılır." 

10/11/2005 tarih ve 25989 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telekomünikasyon Yoluyla 
Yapılan iletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına 
Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
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Hakkında Yönetmeliğin "Tanımlar" kenar başlıklı 3. maddesinde, 
"Bu Yönetmelikte geçen; 
e) İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması: Telekomünikasyon yoluyla gerçekleştirilmekte 

olan konuşmalar ile diğer her türlü iletişimin uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda 
alınmasına yönelik işlemleri, 

f) İletişimin tespiti: İletişimin içeriğine müdahale etmeden iletişim araçlarının diğer iletişim 
araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit 
edilmesine yönelik işlemleri, 

k) Sinyal bilgisi: Bir şebekede haberleşmenin iletimi veya faturalama amacıyla işlenen her 
türlü veriyi, 

ifade eder." 
Hükümlerine yer verildiğini; 
Anılan yönetmeliğin 17. maddesinin (c) bendinde de Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığının aynı maddenin (a) ve (b) bentleri kapsamındaki taleplerin Yönetmeliğe ve diğer 
ilgili mevzuata uygun olup olmadığını inceleme ve gerektiğinde yetkili mercilere başvuruda 
bulunmak görevinin bulunduğunu belirttikten sonra; 

A) Soru önergesinde bahsedilen kararlara ilişkin, yukarıda arzedilen kanunlarında görevleri 
belirtilen Milli istihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının 
işlemlerinin, niteliği itibari ile istihbari-önleyici işlemler olduğu; bu işlemlerin 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu bağlamında adlî amaçlı iletişimin denetlenmesi işlemleri ile ilgisinin 
bulunmadığını; sözkonusu kararların, ilgili kanunlar uyarınca görevli ve yetkili ağır ceza 
mahkemeleri hâkimliklerince verilen hâkim kararlan olduğunu; adı geçen kurumların görevlerini 
ifada ve yetkilerini kullanmalarında her birinin kendi kanunlarında çerçevesi belirlenmiş yetki ve 
sınırlamalara göre hareket etmeleri gerektiğinin bilinen bir durum olduğunu; 

B) Soru önergesinde bahsi geçen kurumların almış oldukları kararların izleme kararı 
olmayıp kanunlarda öngörülen "sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi" karan olduğunu; yine 2559, 
2803 ve 2937 sayılı kanunlarda öngörülen "Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler 
çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fıkrada/maddede belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz." 
şeklindeki düzenlemeler gereğince istihbarî/önleyici kurumlann yasal düzenlemelerine göre 
"telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespit edilmesi, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin 
değerlendirilmesi ve kayda alınması" işlemlerinde delil elde etme amacı söz konusu olmayıp, bu 
nitelikteki kararlann daha sonradan da olsa bir soruşturma ya da kovuştunnada delil olarak 
kullanılamayacağını; öte yandan adlî nitelikli iletişime müdahaleye ilişkin hükümlerin Ceza 
Muhakemesi Kanununun 135 ilâ 138. maddeleri arasında düzenlendiğini; 

C) Soru önergesinde yer alan istihbarat kurumlarının, özel kanunlannda düzenlenen ve 
yargı kararlan çerçevesinde "sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere" özel yetkili ağır ceza 
mahkemelerince verilen kararlara istinaden iletişimin denetlenmesine ilişkin işlemleri yaptıklarını; 

Ç) Dinlenen kişilerin süre bitiminde dinlendiklerine dair bildirimin, 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun öngördüğü bir işlem olduğunu; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun "Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi" kenar başlıklı 137. 
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralanndaki; 

"135 inci maddeye göre verilen kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da aynı maddenin birinci fıkrasına göre 
hâkim onayının alınamaması halinde, bunun uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl 
son verilir. Bu durumda, yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin Kayıtlar cumnurıyet savcısının 
denetimi altında en geç on gün içinde yok edilerek, durum bir tutanakla tespit edilir. 
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Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma evresinin bitiminden 
itibaren, en geç onbeş gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve 
sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir." 

hükmü uyarınca, dinlemenin ilgilisine bildirilmesi işleminin ancak adlî amaçlı olarak 
iletişimin dinlenmesi işlemlerinde söz konusu olduğunu; 

Anılan 2559, 2803 ve 2937 sayılı kanunların hükümleri uyarınca, "istihbari-önleyici amaçlı 
dinleme, kayda alma, sinyal bilgisi değerlendirme ve tespit işlemlerinde" hakkında tedbir 
uygulananlara Millî İstihbarat Teşkilâtı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı tarafından herhangi bir bilgi verilmediğini; 

D) İlgili mevzuatın öngördüğü esas ve usuller çerçevesinde istihbari-önleyici amaçlı 
"iletişimin tespit edilmesi, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin kayda alınmasına" dair mahkeme 
kararlarının gereğinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca "gizlilik ilkesine" uygun olarak 
titizlikle yerine getirilmekte olduğunu; 

III- Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının 26/12/2008 tarihli ve 
10.2.001.01.000.390.543-2042/489 sayılı yazısıyla; 

A) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve 
Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunuyla; Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bütünlüğüne, 
varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün 
unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik 
istihbaratını Devlet çapında oluşturmak. Milli güvenlik politikasıyla ilgili plânların hazırlanmasına 
esas teşkil edecek stratejik istihbaratı oluşturup kanunda belirtilen kurum ve kuruluşlara iletme ve 
istihbarata karşı koyma ile görevlendirildiğini; 

Belirtilen görevler Müsteşarlıklarınca yerine getirilirken, 2937 sayılı Kanunun 6. 
maddesinde hüküm altına alınan yetkiler çerçevesinde, Anayasanın 2. maddesinde belirtilen temel 
niteliklere ve demokratik hukuk devletine yönelik ciddi bir tehlikenin varlığı halinde; Devlet 
güvenliğinin sağlanması casusluk faaliyetlerininn ortaya çıkarılması devlet sırrının ifşasının tespiti 
ve terörist faaliyetlerin önlenmesine ilişkin olarak hâkim kararıyla telekomünikasyon yoluyla 
yapılan iletişimin tespit edilebileceği, dinlenebileceği, sinyal bilgilerinin değerlendirilebileceği ve 
kayda alınabileceği belirtilmiş ve bu işlemlerin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı adıyla 
kurulan merkezden yürütüleceği hususunun düzenlendiğini; 

B) 2937 sayılı Kanunun 6. maddesinde istihbarı dinlemeye ilişkin düzenlemelerin yer 
aldığını; bu madde kapsamında yapılan işlemlerde elde edilen kayıtların Kanunda belirtilen 
amaçlarla kullanılabileceği; bu itibarla,, yetkili ve görevli mahkemelerce verilmiş yargı kararları 
kapsamında elde edilen verilerin yalnızca kanunla belirlenen kapsamda istihbari faaliyetler 
çerçevesinde kullanılmakta olduğunu; 

Nitekim, anılan maddede belirtilen usul ve esaslara aykırı dinlemelerin hukuken geçerli 
sayılmayacağı ve bu hükümlere aykırı hareket edenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
hükümlerine göre Cumhuriyet savcılarınca soruşturma yapılacağının Kanunun amir hükmü 
olduğunu; diğer taraftan, ilgili mevzuatta MİT Müsteşarlığının bu faaliyetlerinin denetimine ilişkin 
özel bir muafiyet veya ayrıcalık hükmü yer almadığını; Teşkilâtlarının ilgili mevzuatta mevcut olan 
kontrole dair hükümlere de tâbi bulunduğunu; 

C) Bu açıklamalar doğrultusunda, Müsteşarlıklarının iletişime müdahaleye ilişkin tüm 
faaliyetlerini kamu yararını gözeterek, usul ve mezuata uygun şekilde yerine getirdiğini; 

Bildirmiştir. 
IV- Soru önergesiyle ilgili olarak içişleri Bakanlığına yazı yazılmış olup, ek bilgi gelmesi 

durumunda ayrıca bildirilecektir. tkf\ 
Bilgilerinize arz ederim. * ^ ^ ^ Y 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, hastalardan alınan katkı payına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/5934) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan R. Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Reşat DOGRfJ 
Tokat Milletvekili p 

Soru: Hastanelere sevk edilen hastalardan, devlet hastanelerinden, tıp fakültesi hastanelerinden 
ve özel hastanelerden katkı payı adı altında farklı ücretler alınmaktadır. Bu farklılığın düzeltilmesi 
ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? 

î.c. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610 < s ı 1 09 Şubat 2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15/01/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5934-10061/21235 
sayılı yazınız. 

Tokat Milletvekili Dr.Reşat DOĞRU'ya ait 7/5934 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1 yazı 
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TOKAT MİLLETVEKİLİ DR.REŞAT DOĞRU'NUN 7/5934 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

5510 sayılı sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Katılım payı 
alınması" başlıklı 68 inci maddesi ile Kurum, ayaktan tedavide, hekim ve diş hekimi 
muayenelerinde katılım paymın 2 ila 10 TL arasında belirlemeye yetkili kılınmış olup, Kurum 
tarafından hazırlanarak 29/9/2008 tarih ve 27012 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak 
01/10/2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin "Ayakta 
tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı 6.1 maddesi ile katılım 
payının; 

"İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 TL 
Eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 TL 
Üniversite hastanelerinde 6 TL 
Özel sağlık kurumlarında 10 TL 

olarak uygulanacağı" bildirilmiştir. 
2009 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği çalışmaları Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

tarafından sürdürülmektedir. 

4.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, yargılama izni verilen bir kişi hakkında söylediği 
iddia edilen sözlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/5960) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin'ce yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 20.11.2008 
Akın Birdal 

Diyarbakır Milletvekili 
Temel DEMİRER'in süren bir yargılaması için TCK 301 gereği verdiğiniz 

yargılama izni ile ilgili olarak basına verdiğiniz iddia edilen demeçte "Bu kişinin 
söylediklerine kimse dikkat etmiyor. Dava açılınca "vah" diyor. Adam 'Türkiye katil 
devlettir, önce Ermenileri katletti şimdi Kürtleri katledecek" diyor. Kimse kusura 
bakmasın. Ben, devletime "katil" dedirtmem. Bu ifadeler düşünce özgürlüğü değildir. 
Tam da 301. maddede düzenlenen devletin şahsiyetini aşağılama suçudur" 
şeklindeki ifadeler kullandığınız belirtilmiştir. 

Bu çerçevede konuyla ilgili olarak; 

1- Basına verdiğiniz demeçte söz konusu ifadeleri kullandığınız doğru mudur? 

2- Bu açıklama eğer doğru ise yargılaması süren birini suçlu ilan etmeniz adil 
yargılanma hakkının ihlali değil midir? 

3- Ceza yargılamasının temel ilkelerinden olan "masumiyet ilkesini" hiçe 
sayarak TCK'nın 301. maddesinden yargılanma yetkisinin Bakanlığınıza 
verilmesi bu yetkinin kötüye kullanılması anlamına gelmekte midir? 

4- Yazar Temel Demirer'in ceza almasına yol açabilecek bir yargı kararının 
AİHM'dem dönebileceğini ve bunda şahsınızın yaptığı açıklamanın etkisi 
olabileceğini düşünmekte misiniz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/424/601 flb/02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-10003 sayılı yazı, 

b) 30/12/2008 tarihli ve 3136/4361 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5960 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebümesuçin 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. 

Mehmet AliJjAHİN 
Bakan \ 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/436/614 06/02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Akın BİRDAL 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5960 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, 08/05/2008 tarihli ve 26870 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 30/04/2008 tarihli ve 5759 sayılı Kanunla değiştirilen, "Türk 
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" kenar başlıklı 
301. maddesinde, 

"(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra 
hükmüne göre cezalandırılır. 

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. 
(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır." 
Düzenlemesine yer verildiği malûmlarıdır. 
II-. Bilindiği üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301. maddesiyle getirilen 

düzenleme esas itibarıyla, mülga 765 sayılı Kanunun 159 ve 160. maddeleriyle hüküm altına 
alınmış bulunan suça ilişkindir. Bu maddelerde muhtelif tarihlerde yapılan değişikliklerle, söz 
konusu suçla ilgili takibat yapılması, tahkir ve tezyif edilen kurumun başkanının iznine tâbi iken, 
1938 yılında yapılan değişiklikle Devletin kurumlarına karşı yöneltilen tahkir ve tezyiften takibat 
yapılması Adalet Bakanlığının iznine tâbi kılınmıştır. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe giren ilk hâlinde 301. maddede belirtilen 
suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine tâbi olmaktan 
çıkarılmıştır. Maddede 30/04/2008 tarihli ve 5759 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte ise, bu suçtan 
dolayı soruşturma yapılması tekrar Adalet Bakanının iznine tâbi kılınmıştır. 5759 sayılı Kanunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda yapılan görüşmelerinde, soruşturma izninin 
Cumhurbaşkanına verilmesine ilişkin düzenleme teklifi, Adalet Bakanının iznine tabi kılınarak 
değiştirilmiştir. Konuyla ilgili olarak Komisyon raporunda; 

"Yasada öngörülen "izin koşulu", kamu yaran yönünden takdiri esas alan bir 
yürütme-siyasa yetkisidir. Yargı ve yargılama yetkisiyle doğrudan bağı olmayan bir yetkidir. 
"İznin" bir "soruşturma koşulu" olarak öngörülmesi, ifade özgürlüğünü koruma amacına dayalıdır. 
Öte yandan soruşturma ile kovuşturma arasındaki süreçte iznin yöneldiği kamu yararma aykırı 
sonuçların doğması da muhtemeldir. Bu ve komisyon tutanaklarına yansıyan diğer gerekçeler 
içinde izin, soruşturmanın koşulu olarak düzenlenmiştir. Yüksek Yargıtay, izni sanık lehine bir 
teminat ve maddi ceza normu olarak nitelendirmiştir (Y9CD.26.12.2005 t, 7865/9799- E/K. Karar, 
yayınlanmamıştır)."; 
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"Teklifin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında geçen "kovuşturma" ibaresi, düşünceyi 
açıklama hürriyeti ve hükümde belirtilen değerleri birlikte koruma amacı, suç tipinin uzunca bir 
soruşturma ve delil toplama evresini zorunlu kılmaması ve benzer nedenlerle "soruşturma" olarak 
değiştirilmiştir. Ayrıca aynı fıkrada geçen "Cumhurbaşkanının" ibaresi, Cumhurbaşkanının 
Anayasal konumu (ANY. m. 104 vd.), kamu yararının gerekli kıldığı altyapı donanımı, soruna 
ilişkin Türkiye geleneği ve benzeri nedenler göz önünde bulundurulmak suretiyle "Adalet 
Bakanının" olarak değiştirilmiştir. Değişiklik önergeleri oyçokluğuyla kabul edilmiştir.", 

İfadelerine yer verilmiştir. 
III- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 10. 

maddesinin ikinci fıkrasıyla ilgili olarak, düşünce ve ifade özgürlüğünün, sadece toplumda 
beğenilen, kabul gören, zararsız veya kayıtsızlık içeren bilgiler veya fikirler için değil, aynı 
zamanda kırıcı, şok edici veya rahatsız edici olanlar için de geçerli sayıldığını ve demokratik bir 
toplumun olmazsa olmaz unsurlarından çok sesliliğin, tolerans ve hoşgörünün gereği olduğunu 
belirten yorumu; 

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 10. maddesinde yer alan, ifadeyi açıklama 
özgürlüğünün sınır tanımayan bir değere sahip olması ve böyle bir özgürlüğün halkın büyük bir 
kesimini rahatsız etse dahi koruma kapsamında kalması; 

Yargıtay ve Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kararlan doğrultusunda ağır, sert veya 
incitici nitelikte de olsa eleştiri hakkının kullanıldığı durumlarda kişiye yaptınm uygulanamayacağı 
kriteri; 

Anayasanın, "Düşünce ve kanaat hürriyeti" kenar başlıklı 25. maddesi, "Düşünceyi 
açıklama ve yayma hüniyeti" kenar başlıklı 26. maddesi; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, 
"Hakkın kullanılması ve ilgilinin nzası" başlıklı 26. maddesi ile 301. maddesinin üçüncü fıkrasında 
yer alan "Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz" hükümleri; 

Esas alınmak suretiyle, Anayasa tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğü 
gereğince, bir kısmında ise sözlerin muhataplarına yönelik olması gerekçesiyle gertel hükümler 
uyarınca işlem yapılması gerektiğinden soruşturma izni verilmemektedir. 

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 9 ve 10. maddelerinin hükümleri çerçevesinde, 
Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi içtihatları ile Yargıtay kararları nazara alınarak, söz ya da 
ifadelerin eleştiri sınırlarını aşarak şiddeti açıkça teşvik etmesi veya nefret ya da kin duygusunu 
aşılaması durumlarında, soruşturma izni verilmektedir. 

IV- Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi 
edinme ve denetim yollarından biri olan "soru"nun, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı 
olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret olduğu; aynı 
maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile 
cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile düzenleneceğinin 
öngörüldüğü; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün; "Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde 
"soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin 
konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, 
Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında "bilgi istemek"ten ibaret olduğunun 
belirtildiği; "Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de, başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret konulann ve 
konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların sorulamayacağının 
hükme bağlandığı malûmlarıdır. 

Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukanda belirtilen hükümleri 
birlikte değerlendirildiğinde, kişisel görüş ileri sürülerek düşünce öğrenmeye yönelik olan soru 
önergesine konu edilen diğer hususlara cevap verilmesine yasal imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Mehmet Ali ŞAHIN 
Bakan 
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5.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, şiddet mağduru kadınlara yönelik çalışmalara ve 
bir sığınma evine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/5967) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan sofuların, Başbakan Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

23.09.2008 tarihinde Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 

Müdürlüğünün B.02.2.SYD.0.07-154-3692/12242 sayılı yazısına göre, 2005 Eylül ayında Dünya 

Bankasının Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma 

ve Yardımlaşma Vakfı ile Mor Çatı Kadın Sığmağı Vakfının açmış oldukları Kadın Konukevi 

çalışmasına, daha önce son defa kaynak sağlandığı gerekçesiyle kaynak aktarılmamıştır. Bu 

karara dayanarak Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kadın 

Konuk Evi çalışanlarının 31.08.2008 tarihi itibari ile işten çıkartılacaklarını yazılı olarak 

bildirmiştir. Türkiye'de tek, dünyada sayılı devlet kadın örgütü işbirliği ile yürütülen sığınak 

çalışması örneklerinden birisi olarak; Mor Çatı- Kadın Sığınağı Vakfı ile Beyoğlu Kaymakamlığı 

SYDV ortaklaşa yürüttüğü sığınak çalışması resmi olarak Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 

sonlandırılmıştır. 1. protokol süresi dolan bu işbirliği 2. dönemde Beyoğlu Kaymakamlığı SYDV 

başkanlığı tarafından protokol imzalanmaması nedeniyle kurumsallaşmamıştır. 

4 Temmuz 2006 tarihli, 26218 sayılı "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve 

Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler" konulu Başbakanlık genelgesini de 

göz önünde bulundurarak; 

- 3 3 0 -



TBMM B:55 1 0 . 2 . 2009 

1. 4 Temmuz 2006 tarihli, 26218 sayılı "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle 

Töre ve Namus Cinayetlerinin önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler" konulu Başbakanlık 

genelgesinde yer alan " Sivil toplum kuruluşları tarafından kurulmuş ve kurulacak olan 

bağımsız kadın sığınma evi ve kadın danışma merkezlerini açma ve işletme girişimleri 

yerel yönetimler ve İl özel idareleri tarafından mali destek de dahil olmak üzere çok yönlü 

desteklenmelidir" maddesine ters düşen bu uygulamanın durdurulması ve Mor Çatı 

Beyoğlu SYDV işbirliğinin gerekli kaynak sağlanarak devam ettirilebilmesi için ne gibi 

tedbirler alınacaktır? 

2. Kadına yönelik şiddet ile ilgili çalışmalar yürüten sorumlu kurumlara ve yerel 

yönetimlere, bu çalışmalarla ilgili gerekli kaynak sağlanmakta mıdır? - ,.?.r..-„:-• 

3. 4 Temmuz 2006 tarihli, 26218 sayılı "Çocuk ve Kadınlara Yönelik,Şiddet Hareketleriyle 

Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler" konulu Başbakanlık 

genelgesinde yer alan "Kadın sığınma/könuk evlerinin kuruluşu ve işletilmesi ile ilgili 

mevzuatın gözden geçirilerek Avrupa Birliği standartları doğrultusunda yeniden 

hazırlanması ve yerel yönetimlere kadın sığınma/konuk evi açma konusunda zorunluluk 

getirilmesi sağlanmalıdır. Açılan kadın sığınma/konuk evlerinin mevzuatta belirtilen 

standartlara uygunluğu düzenli olarak denetlenmelidir" maddesi ile ilgili gerekli yasal 

düzenlemelerin ve mekanizmaların hayata geçirilmesi için neler yapılmıştır? 

4. Kadına yönelik şiddeti önlemeye ve şiddete maruz kalan kadınları varsa çocuklarıyla 

birlikte destekleyecek birimler oluşturulması ve sürdürülebilmesinde alınacak tedbirler 

için 2009 yılında ne kadar bütçe ayrılmıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.007.00//22 0Ml2OO9 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 22.12.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/5967-10187/21498 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 24.12.2008 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-107-14/5125 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazıyla Bakanlığıma gönderilen Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye 

ERBATUR'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına 

Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/5967 esas no'lu yazılı soru 

önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 
7/5967 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

23.09.2008 tarihinde Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğünün B.02.2.SYD.0.07-154-3692/12242 sayılı yazısına göre, 2005 
Eylül ayında Dünya Bankasının Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında 
Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ile Mor Çatı 
Kadın Sığmağı Vakfının açmış olduktan Kadın Konukevi çalışmasına, daha 
önce son defa kaynak sağlandığı gerekçesiyle kaynak aktarılmamıştır. Bu 
karara dayanarak Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, Kadın Konuk Evi çalışanlarının 31.08.2008 tarihi itibari ile işten 
çıkartıiacaklannı yazılı olarak bildirmiştir. Türkiye'de tek, dünyada sayılı devlet 
kadın örgütü işbirliği ile yürütülen sığınak çalışması örneklerinden birisi olarak; 
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile Beyoğlu Kaymakamlığı SYDV ortaklaşa 
yürüttüğü sığınak çalışması resmi olarak Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 
sonlandmlmıştır. 1. protokol süresi dolan bu işbirliği 2. dönemde Beyoğlu 
Kaymakamlığı SYDV başkanlığı tarafından protokol imzalanmaması nedeniyle 
kurumsallaşmamıştır. 

4 Temmuz 2006 tarihli, 26218 sayılı "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet 
Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler" 
konulu Başbakanlık genelgesini de göz önünde bulundurarak; 

SORULAR: 

1) 4 Temmuz 2006 tarihli, 26218 sayılı "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet 
Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak 
Tedbirler" konulu Başbakanlık genelgesinde yer alan " Sivil toplum 
kuruluştan tarafından kurulmuş ve kurulacak olan bağımsız kadın 
sığınma evi ve kadın danışma merkezlerini açma ve işletme girişimleri 
yerel yönetimler ve il özel idareleri tarafından mali destek de dâhil olmak 
üzere çok yönlü desteklenmelidir" maddesine ters düşen bu 
uygulamanın durdurulması ve Mor Çatı Beyoğlu SYDV işbirliğinin gerekli 
kaynak sağlanarak devam ettirilebilmesi için ne gibi tedbirler alınacaktır? 

2) Kadına yönelik şiddet ile ilgili çalışmalar yürüten sorumlu kurumlara ve 
yerel yönetimlere, bu çalışmalarla ilgili gerekli kaynak sağlanmakta 
mıdır? 

3) 4 Temmuz 2006 tarihli, 26218 sayılı "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet 
Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak 
Tedbirler" konulu Başbakanlık genelgesinde yer alan "Kadın 
sığınma/konuk evlerinin kuruluşu ve işletilmesi ile ilgili mevzuatın 
gözden geçirilerek Avrupa Birliği standarttan doğrultusunda yeniden 
hazırlanması ve yerel yönetimlere kadın sığınma/konuk evi açma 
konusunda zorunluluk getirilmesi sağlanmalıdır. Açılan kadın 
sığınma/konuk evlerinin mevzuatta belirtilen standartlara uygunluğu 
düzenli olarak denetlenmelidir" maddesi ile ilgili gerekli yasal 
düzenlemelerin ve mekanizmaların hayata geçirilmesi için neler 
yapılmıştır? 
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4) Kadına yönelik şiddeti önlemeye ve şiddete maruz kalan kadınları varsa 
çocuklarıyla birlikte destekleyecek birimler oluşturulması ve 
sürdürülebilmesinde alınacak tedbirler için 2009 yılında ne kadar bütçe 
ayrılmıştır? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma Bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kadın konukevinin gizlilik ilkesi prensibi bazı sivil toplum kuruluşlarının 
açıklamaları ile zaman zaman ihlal edilebilmektedir. Bu bağlamda konunun 
hassasiyetine özellikle dikkat edilmektedir. Kurumumuz kendi teşkilat yapısı 
içerisinde açtığı kadın konukevleri ile hizmetlerini yürütürken, diğer yandan da bu 
alanda hizmet vermek isteyen diğer kamu kurum ve kuruluştan ile özel hukuk tüzel 
kişileri için rehber olması, hizmetten yararlanan kadın ve çocuklarının istismarının 
önlenmesi, insan onuruna yakışan, çağdaş anlayış ve koşullara uygun düzeyde 
hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hazırlanıp, 8 Mayıs 2001 tarih ve 24396 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan ve bu alandaki 
özverili çalışmaların desteklenmesi, işbirliği ve dayanışmanın öne çıkarılarak 
uygulanması öngörülen; "özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliği" uyarınca da hizmetlerini 
sürdürmektedir. 

Kurumumuz dışında "özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliği "uyarınca kuruluş açmak 
isteyen özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan rehberlik 
hizmetleri sürdürülmekte, işbirliği talepleri değerlendirilmektedir. 

Kurumumuza bağlı olarak hizmete açılan 26 kadın konukevinden 10'u, 
valilik, kaymakamlık, belediyeler ve barolarla işbirliği protokolleri imzalanarak 
hizmete açılmıştır. 

Bakanlığımızca; Belediyeler Kanunu uyarınca, Büyükşehir Belediyeleri ile 
nüfusu 50.000'i geçen belediyelerin, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma 
yükümlülüğünden de bahisle, belediyeleri kadın konukevi/sığınma evi açmaları 
konusunda teşvik edici ifadelerin de yer aldığı 22.04.2005 tarih ve 765 sayılı 
"Kadın Konukevleri ve Gizliliğe Riayet Edilmesi Hakkında" tüm valiliklere bir 
Genelge gönderilmiştir. Aynı Genelge ile "özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliği" uyarınca kadın 
konukevi/sığınma evi açan kamu ve özel kuruluşlara açılış izni almaları konusunda 
rehberlik yapılması da istenilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlığımızca; içişleri Bakanlığı'nın tüm valiliklere gönderdiği; 
"Aç ve Açıkta Hiçbir Vatandaşımız Kalmayacak" sloganıyla, kısa süreli veya belli 
bir dönem için kalacak yeri olmayan vatandaşların başvurabileceği sığınma evleri 
ya da merkezlerinin kurulması için mülki ve mahalli idareler ile sivil toplum 
kuruluşlarının işbirliğini sağlayacak çalışmaların başlatılması konusundaki 
26.02.2003 tarihli Genelgesinden de bahisle, İl Özel İdare Kanunu ve Belediye 
Kanunu gereğince, 18-60 yaş arası ihtiyaç gruplarına yönelik hizmet vermek üzere 
tüm illerimizdeki mahalli idareler imkanları ile il merkezleri ve büyük ilçelerde 
bakımevlerinin açılması konusunda 03.02.2006 tarihli bir Genelge gönderilmiştir. 

Kurumumuz ve içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile 
04.07.2006 tarih ve 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne de ilgi tutularak "Töre 

-334-



TBMM B:55 10 . 2 . 2009 

Ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu" 
konusunda düzenlenerek 2007 yılında tüm valiliklere gönderilmiş bulunan 
Genelgede; söz konusu Belediyelerin kadın sığınma evlerini ivedilikle açmaları 
gerektiği belirtilerek, kadına yönelik şiddetin yol açtığı veya açacağı zararların 
toplumumuzda derin ve kalıcı izler bırakmaması için uyulması gereken hususlar 
bildirilmiştir. 

Kurumumuza bağlı olarak hizmetlerini sürdüren ve 2003 yılına kadar 8 olan 
kadın konukevi sayısı, bu tarihten sonra açılan 18 kadın konukevi ile 26'ya, 
kapasite toplamı ise 170'den, 573'e ulaşmıştır. 

Olke genelinde 2003 yılına kadar 11 olan kadın konukevi/sığınma evi 
sayısı ise, bu gün 52 olmuştur. 

İstanbul Bevoglu Kavmakamlıöı'nın Mor Çatı Kadın Sıömaöı Vakfı ile 
isbirliöi protokolü yaparak hizmete actıgı kadın sıöınma evi hizmetlerinin: 
protokol süresinin 31.12.2008 tarihinde dolması nedeniyle 
sürdürülemevecetiinin anlaşılması nedeniyle. İstanbul Valiliâine bir vazı 
gönderilerek, söz konusu sıöınma evinde kalan kadınlar ve çocuklarının 
maâdur olmalarının önlenmesi bakımından Bevoalu Kaymakamlığı ile 
Kurumumuz işbirliğinin değerlendirilmesi ve bu konuda gereğinin yapılması 
istenilmiştir. 

Kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı mücadelede geri adım atılması söz 
konusu değildir. 

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu 
kurulusun Kurumumuza bağlı olarak isletilmesine ilişkin isbirliöi esasları 
Kurumumuz ve istanbul Bevoölu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Başkanlığı arasında düzenlenen protokol 13.01.2009 tarihinde imzalanmış ve 
yürürlüde konmuştur. Söz konusu hizmetler devam etmektedir. 

Kadın konukevlerinin açılışlarında belirlenen kapasiteleri, artan taleplerin 
karşılanmasında engel olarak görülmemekte, birçok kuruluşumuz gerekirse yatak 
ilavesi yaparak kapasitelerinin üstünde hizmet verebilmektedirler. Ayrıca, kadın 
konukevlerine kabul edilen kadınların kalma sürelerinin değişkenliği nedeniyle 
doğan sirkülasyonla yıl içinde barınan kadın saytsı toplam kapasitenin üzerinde 
olmaktadır. 

Kadına yönelik aile içi şiddet, farklı sektör ve disiplinlerin katıldığı çok yönlü 
bir mücadeleyi gerektiriyor olması nedeniyle, 2006/17 Nolu Başbakanlık Genelgesi' 
de göz önünde tutularak, kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden kadın 
grupları, kamu kurum ve kuruluşları arasında kalıcı bir iletişim ve bilgi ağı kurma, 
ortak politikalar oluşturma amaçlı faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. 

Bu kapsamda, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen; 
"Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi" Türkiye'de kadın haklarının 
korunması ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması amacını taşımakta olup, 
düzenlenen çalışma ve eğitim programlarına Kurumumuzca da aktif olarak katılınmış 
ve katkı sağlanmıştır. 

"Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında "Sığınma evi 
Kılavuzu" hazırlanmıştır. Bu Kılavuzun amacı; aile içi şiddete maruz kalan kadınlar ile 
risk altındaki kadınların ve çocuklarının korunmasını ve bakımını sağlamak üzere 
kurulan ve yatılı hizmet sunan kadın sığınma evlerinin kaliteli hizmet verebilmeleri 
için uyulması gereken alt yapı standartlarını ve alternatif yönetim modellerini 
sunmaktır. Bu bilgiler sığınma evleri ile ilgili uluslar arası standartlar da göz önünde 
tutularak hazırlanmıştır. 
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Kadına yönelik şiddeti önlemeye ve şiddete maruz kalan kadınları varsa 
çocukları ile birlikte destekleyecek kuruluşlar oluşturulması ve sürdürüiebilmesinde 
alınacak tedbirler için 2009 mali yılında Kadın Konukevleri ve Aile Danışma 
Merkezleri için: 7.477.000YTL, Toplum Merkezleri için: 19.238. OOOYTL bütçe 
ayrılmış ve TBMM Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma Bağlı Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Bilindiği üzere, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin devlet politikası haline 
getirilmesinin açık göstergesi olan 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan 
tedbirlerin hayata geçirilmesinde koordinasyon görevi verilen ve bu görev 
kapsamında Genelgede belirlenen tedbirlerin hayata geçirilmesinden sorumlu kurum-
kuruluşlar tarafından Genel Müdürlüğümüze iletilen dönemsel faaliyet raporlarından; 
Genelgedeki tedbirlerin hayata geçirilmesindeki çalışmaların tüm taraflarca 
sahiplenildiği, kararlılıkla yürütüldüğü ve giderek yoğunlaştığı gözlenmektedir. 

Bu çerçevede, sorumlu kurum-kuruluşlar ve yerel yönetimler tarafından 
gerçekleştirilen faaliyetlerin giderleri kurum bütçelerinden karşılanmaktadır. 

2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan "Kadına yönelik şiddete 
karşı alınacak önlemler bir ulusal plan çerçevesinde yasal, kurumsal, eğitsel ve 
kültürel alanlara yönelik, kapsamlı olarak belirlenmelidir. Bu plan hazırlanırken 
toplumsal cinsiyet bakış açısına sahip bir plan olması sağlanmalıdır." Tedbirinin 
hayata geçirilmesinde Genel Müdürlüğümüz sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir. Bu 
çerçevede, Genel Müdürlüğümüz tarafından "Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle 
Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010" hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Ulusal 
Eylem Planında Koruyucu Hizmet Sunumu başlığı altında kadın konukevlerinin nitelik 
ve nicelik bakımından geçirilmesi ve sığınmaevi açma çalışmalarının desteklenmesi 
konusunda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, valilikler 
ve yerel yönetimlere görevler verilmiştir. 

Ayrıca, yine "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında, şiddete 
maruz kalmış ya da risk altındaki kadın ve çocuklarına yönelik olarak sığınmaevi 
işleten veya açacak olan kurum ve kuruluşlara sığınmaevi standartlarının 
belirlenmesi ve işletim modelleri konusunda rehberlik sağlanması amacıyla "Kadın 
Sığınmaevi Kılavuzu" hazırlanmıştır. Altı bölümden oluşan Kılavuzda, kadına yönelik 
şiddet konusunda mevcut durum ortaya konulmuş, ulusal ve uluslararası mevzuat yer 
almış, kadın danışma merkezleri, dünyada ve Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları, 
belediyeler ve kadın kuruluştan tarafından işletilen sığınmaevlerinin tarihçesi gözden 
geçirilmiş, sığınmaevi çalışma ilkelerine yer verilmiştir. Kılavuzun son bölümünde ise, 
dünyadaki ve Türkiye'deki deneyimler incelenerek kurulum, finansman, uygulama 
standartları ile yönetim, denetim vb. standartları yer almıştır. 

Söz konusu Kılavuzun basımı tamamlandığında ülke genelinde dağıtımı 
sağlanacaktır. 

Konuya ilişkin olarak Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığınca 
(Sn.Hayati YAZICI) verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüz tarafından Dünya Bankası ile yapılan İkraz Anlaşması 
çerçevesinde yürütülen Sosyal Riski Azaltma Projesinin yerel girişimler bileşeninin alt 
bileşeni olan Sosyal Hizmet Projeleri kapsamında, 2005 yılında Beyoğlu Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Mor Çatı Kadın Sağlığı Vakfı işbirliği ile 
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hazırlanan Evsizler Evi 2 (Kadın Konukevi) Projesi desteklenmiştir. Bir y»rsüre ile 
desteklenmesi öngörülen proje için 2005 yılında 132.932.-YTL kaynak aktarılmış, 
Vakfın projenin devamı için bir yıl daha desteklenmesi talebi üzerine aynı proje için 
2006 yılında 72.500.-YTL daha kaynak aktarılmıştır. SRAP'ın sona erdiği 2007 
yılından sonra Beyoğlu SYD Vakfı tarafından projenin sürdürülmesi için tekrar kaynak 
talebinde bulunulmuştur. Bu talep üzerine sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu Kurulunca, evvelce iki defa kaynak transfer edilen proje için projenin 
sürdürülebilirliğinin projede yerelde işbirliği yapılan kurum, kuruluş ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından sağlanması koşuluyla, Fon Kurulunun 24.05.2007/3 sayılı 
Kararı ile son defa olmak üzere 97.028.-YTL kaynak gönderilmesi uygun görülmüş, 
söz konusu kaynak 24.08.2007 tarihinde ilgili Vakfa aktarılmıştır. Böylece Mor Çatı 
Kadın Sığınağı Vakfı ile işbirliği içerisinde yürütülen bu proje için üç yıllık süre 
zarfında toplam 302.460.-YTL kaynak aktarılmıştır. 

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amacını 
gerçekleştirmek üzere her il ve ilçede kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları tarafından, öncelikli olarak 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan yoksul 
vatandaşlarımızın temel gereksinimlerini karşılamak için sosyal yardımlar (gıda, 
barınma, yakacak, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik) 
yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel müdürlüğü 
tarafından vakıflar aracılığı ile yoksullukla mücadele kapsamında yoksul 
vatandaşlarımızın sürdürülebilir gelir elde etmeleri, üretken duruma geçirilmeleri ve 
topluma entegre edilmelerini sağlamak için "proje destekleri" de verilmektedir. 
Beyoğlu Kadın Konukevi de proje destekleri kapsamında sosyal hizmet projesi olarak 
desteklenmiştir. Sosyal hizmet projelerinin değerlendirilmesi sürecinde göz önünde 
bulundurulan en önemli husus, proje süresinin sona ermesinden sonra projenin 
sürdürülebilirliğinin yerelde hizmet alanıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 
sağlanmasıdır. 

Beyoğlu kadın Konukevi, Projenin desteklendiği süre zarfında Mor Çatı Kadın 
Sığınağı Vakfı ile yapılan işbirliği protokolleri kapsamında (iki ayrı protokol halinde üç 
yıllık süre ile hazırlanmıştır) Beyoğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından yönetilmiştir. Ülkemizde bu tür korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç 
aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetleri yürütmek esas 
itibari ile SHÇEK ve yerel yönetimlerin görev alanındadır. Bu nedenle, Fon'dan 
toplam 302.460.-YTL kaynak aktarılan proje ile kurulan Kadın Konukevinin bu alanda 
hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimlerin işbirliği içerisinde 
kurumsallaşması sağlanarak konunun çözümü yoluna gidilmelidir. 

Önümüzdeki dönemde hedef kitlemizde yer alan, şiddete maruz yada bu risk 
altında bulunan kadınlara yönelik sosyal hizmet projeleri kapsamında hazırlanmış ve 
sürdürülebilirliği yerelde işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarca sağlanacak olan 
projeler, Fon Kurulunca değerlendirilerek uygun görülmesi halinde 
desteklenebileceğin 

Saygılarımla. / / 

Nirrçej£qBJJ(KÇj 
Devlet Bakanı 
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6.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek 'in, şehit çocuklarının istihdamına ilişkin Başbakandan so
rusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/5968) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 24.11.2008 

Av. Turgut DİBEK * 
Kırklareli Milletvekili 

Adalet Komisyonu Üyesi 

Bugüne kadar çok sayıda kamu görevlimiz, er ve erbaşlarımız görevleri 
sırasında şehit olmuştur. Bu insanlar ülkemizin birliği ve bütünlüğü için, 
verilebilecek en son şey olan canlarını, gözlerini dahi kırpmadan vermişlerdir. 
Şehitlerimiz ailelerini bizlere emanet olarak bırakmıştır. Ancak, bizlere emanet kalan 
şehitlerimizin eş ve çocuklarına iş verilmesine ilişkin yasadaki mevcut düzenleneme 
maalesef yeterli değildir. 

İlgili yasal düzenlemeye baktığımızda, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanuna, 
4131 Sayılı Kanunun 3. maddesiyle eklenen Ek madde 1 hükmüne göre, 
'şehitlerimizin sadece eş, eşi yoksa yada onun talepte bulunmaması 
durumunda çocuklarından bir tanesine kamu ve özel sektörde iş verilmesi 
düzenlenmiştir. 

Kahramanlarımızın her biri son nefeslerini vermeden önce, "eşim ve 
çocuklarım sizlere emanet ne olur onlara iyi bakın" sözleriyle şehit olmaktadır. Eş ve 
babalarının yokluğunda yaşamak durumunda kalan şehit eş ve çocuklarına 
devletimizin tüm olanakları ile sahip çıkması gerekmektedir. 

Bu nedenlerle; 

1-Bu güne kadar şehit olan kamu görevlisi, asker ve erbaş sayımız ne 
kadardır? Şehitlerimizden geriye kalan eş ve çocuklarının toplam sayısı ne kadardır? 

2-Sayın Başbakan ve hükümet üyelerince, ailelere en az üç çocuk yapma 
çağrıları her fırsatta dillendirirken, şehitlerimizin sadece bir tek çocuğuna iş 
verilmesini doğru buluyor musunuz? 

3-Şehitlerimizin çocukları emanetse her birisi emanet değil midir? Babaları 
şehit düşmüş bu çocukların her birisine sahip çıkmak devletimizin görevleri arasında 
değil midir? Devletimizin olanakları bunun için yetersiz midir? 

4- Hükümet olarak, mevcut yasadaki şehitlerimizin sadece bir çocuğuna iş 
verilmesi hükmünü değiştirerek, tüm çocuklarına iş verilmesini sağlayacak şeklinde 
değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

,Sayı : B.05.0.İLİ.00.70002.249. 9 3 \ O3/01/2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanhğı'nın 22.12.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/5968-10188/21499 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 24.12.2008 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-
107-15/5135 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazı ekinde Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve ilgi (b) 
yazı ile tarafımdan cevaplandırılması istenilen, 24.11.2008 tarihli ve 4508 (5968) sayılı yazılı soru önergesi 
hakkında yapılan araştırma neticesinde; 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından 1046 
muvazzaf, 4628 er ve erbaş, 2047 kamu görevlisi ile 1412 geçici köy korucusu şehit olmuştur. Şehitlerimizden 
geriye kalan 2616 eş ve 5319 çocuk bulunmaktadır. 

Ülkemizin bağımsızlığı, devletimizin ve milletimizin bekası, milli birlik ve bütünlüğümüzün temini için, 
canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ile yine bu uğurda mücadele etmiş gazilerimiz ve yakınları 
hakkında Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar artarak devam etmektedir. 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek l'inci maddesi gereğince, terör nedeni ve etkisiyle şehit ve 
çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici ve gönüllü köy korucularının öncelik sırasına 
göre eş, çocuk veya kardeşlerinden birisi ile çalışabilecek durumdaki malullere, İçişleri Bakanlığı 
koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarında iş imkanı sağlanmaktadır. İş hakkının birden fazla 
kullanılabilmesi için, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek l'inci maddesinde değişiklik yapılması 
gerekmektedir. 

Anılan konuyla ilgili olarak şehitlerin eş ve çocuklarından işe yerleştirileceklerin sayısının ikiye 
yükseltilmesi amacıyla, Adana Milletvekili Fatoş GÜRKAN tarafından hazırlanan "Terörle Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" bulunmaktadır. Bu kanun teklifi hakkında ilgili kurumlarca yapılan 
çalışmalar devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ' __SC 

BeşirATALAY 
Bakan 
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7.- Sımak Milletvekili Hasip Kaplan 'in, seçmen sayılarına ve AGİT'ten gözlemci istenmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6008) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Saym Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Anayasanın 
98'inci ve İçtüzüğün 99'uncu maddesi uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim.27.11.2008 

Hasip KAPLAN 
ŞırnaJk Milletvekili 

YSK Başkanı sayın Muammer Aydın'm yaptığı açıklamada; adrese dayalı nüfus sayımına 
göre resmi nüfus 70 milyon 600 bin kişi. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde seçmen sayısı 42 
milyon 600 bin kişi. 2009 yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı ise 48 milyon 250 
bin kişi. Bu rakama göre seçmen sayısı 6 MİLYON ARTMIŞ. 1 Aralık 2008'de başlayan 
seçim takvimine göre seçmen kütükleri yeniden düzenlenirken TÜİK ve Nüfus İşleri Genel 
Müdürlüğü kütükleri tespit edecek. Ayrıca jandarma ve polisin adrese dayah kayıt tespiti 
yapacağı basına yansıdı.5490 sayılı.yasa ile seçmen kütükleri YSK dışında belirlenecek. 

SORULAR 

1- Seçim kütükle başlar, Anayasaya göre yargı denetimi altındadır. YSK; Adalet 
Bakanlığı'na, TÜİK; Başbakan yardımcılığına, Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel 
Müdürlüğü; jandarma ve polis İçişleri Bakanı'na bağlı. Başbakan bakanların 
koordinesinden sorumlu. Bir yılda 6 MİLYON seçmen nasıl arttı? İl, İlçe, Belde 
artışları ne kadardır? Elinizde bir veri var mı? 

2- Nüfusu iki binin altında olan bazı beldeler TÜK'in nüfus sayımına itiraz etmişti. 
Seçim takvimi başladığına göre bu itirazlar ne zaman sonuçlanacak ve haklı çıkanlar 
seçime katılacak mı? 

3- Seçime yargı güvencesinin kaldırılması seçmen kaydırılması kaygıları ve özellikle 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde mülki amirliklerin ve güvenlik güçlerinin 
şimdiden müdahalesi ve DTP yi engelleme çabalan karşısında AGİT'ten daha önce 
olduğu gibi "SEÇİM GÖZLEMCİSİ" isteyecek misiniz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/387/530 otfc/OÎ/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/6008-10361/21765 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 24/12/2008 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-108-23/5130 sayılı yazı, 

c) 09/01/2009 tarihli ve 3257/4540 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Sımak Milletvekili Hasip Kaplan tarafından Sayın Basbakan'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6008 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Aİi ŞAHİN 
Bakart 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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•:T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

OG02J2009 
Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/385/528 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Hasip KAPLAN 
Sımak Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/6008 Esas No.lu yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun "Seçmen kütüğü düzenlenmesi" kenar başlıklı 33. maddesinin 13/3/2008 tarihli 
ve 5749 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrasında "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 güncellestirilir." hükmüne yer verildiği 
malûmlarıdır. 

Hükümet Tasarısında yer almayan düzenleme, Tasarının görüşüldüğü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda verilen önergeyle metne işlenmiştir. Anılan değişiklikle 
ilgili olarak Anayasa Komisyonu Raporunda "Yüksek Seçim Kurulunun resen seçmen kütüğü 
oluşturmasını düzenleyen çerçeve 4 üncü madde verilen bir önergenin benimsenmesi ile yeniden 
düzenlenerek kabul edilmiştir. Buna göre adres kayıt sistemi esas alınmak sureti ile seçmen kütüğü 
oluşturulacaktır." ifadelerine yer verilmiştir. 

II- A- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 07/01/2009 tarihli ve C.05.0.İMİ.0.88-090. 
05-000115 sayılı yazısıyla; 

Anayasanın 79. maddesi hükmü gereğince seçimlerin yönetim ve denetimini yürüten 
Yüksek Seçim Kurulunun, görev ve yetkilerinin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin (1) ilâ (14) numaralı bentlerinde sayıldığı; 
kararlan aleyhine başka bir mercie başvurulamayacağı; 

Anayasanın 98. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim 
yollarının düzenlendiği; sözlü ve yazılı soruların Başbakanlıktan veya bakanlardan bilgi isteme 
biçiminde olacağının belirtildiği; bu bilgi isteme ve denetimin amacının, yürütme organının iş ve 
işlemleri hakkında bilgilenmek ve bilgi sahibi olmak olduğu; 

Kurulun görev alanına giren konular hakkında Başbakan veya bakanlardan yazılı soru 
yoluyla bilgi istenilmesinin, Anayasanın yasama bölümünde yer alan Yüksek Seçim Kurulunun 
yargısal niteliği ve konumu ile bağdaşır görülmediğinden, soru önergesinde sorulan hususlara 
cevap verilmesine ilişkin istemin uygun görülmediği, 

B- içişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğünün 26/01/2009 tarihli 
ve B.05.0.NÜV.006.0004-610/32014 sayılı yazısıyla, 23/01/2009 tarihi itibarıyla, MERNİS veri 
tabanının taraması sonucunda, 18 yaşını doldurmuş kişi sayısının 48.661.286 olduğu; 
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C- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 12/01/2009 tarihli ve B.02.1.TÜİ.0.63. 
00.00.610-42 sayılı yazısıyla; 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemiyle (ADNKS) belirlenen ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla geçerli sonuçların, 21/01/2008 
tarihinde kamuoyuna açıklandığı; 

ADNKS'ye göre temel nüfus bilgilerinin, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu 
çerçevesinde hazırlanan Resmî İstatistik Programına göre yılda bir kez açıklanacağı; 

Soru önergesinin verildiği 27/11/2008 tarihi itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumunun 
açıkladığı nüfus sonuçlarına itiraz ederek dava açan beldelerden, dava dilekçesi Kuruma tebliğ 
olunanların sayısının 173 olduğu; bilginin hazırlandığı 09/01/2009 tarihi itibarıyla Kuruma karsı 
açılan davalardan dava dilekçesi tebliğ edilenlerin sayısının toplam olarak 473 olduğu; 

09/01/2009 tarihi itibarıyla bu davalardan 37 adedinin idare mahkemelerince reddedildiği; 
ancak temyiz aşamasında olduğu; diğer 436 davanın ise muhtelif idare mahkemelerinde derdest 
olduğu; 

Seçimlere hangi beldelerin katılacağına ilişkin kararı vermeye tek yetkili merciin Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığı olduğu; 

Bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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8.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, seçmen sayısındaki artışa ve seçimlerin güvenliğine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6012) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın l£"îayip Erdoğan tarafından y,?ph olarak 
yanıtlanması için gereğini arz ederim. 28.11.2008 twd(?^T —" 

^ ^ H ü s n ü ÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen sayısını 48 milyon 265 bin 644 olarak açıklarken, 
bir yılda yaklaşık 6 milyonluk bir artış gerçekleşmiştir. 

Bu kapsamda; 

1- Seçmen sayısının 1 yılda yaklaşık 6 milyon artış göstermesi, nasıl 
mümkün olmuştur? 

2- Türkiye'de 18 ve üstü yaş grübü nüfus nedir? Ekim 2007 
döneminde 18 ve üstü yaş grubundaki nüfus ne olarak saptanmıştır? 

3- Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi seçmen kütüğünü kullanmak 
yerine, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde toplanan verileri kullanması 
bir sakınca oluşturmakta mıdır? YSK'nın bu sistemde bir kontrol ve 
denetim olanağı var mıdır? 

4- Mart 2009'da yapılacak yerel seçimlerde, parmakların boyanması 
uygulaması da yapılmayacağına göre, mükerrer oy kullanma nasıl 
önlenecektir? Seçim güvenliği nasıl sağlanacaktır? 

5- Seçmen sayısının kısa bir sürede yaklaşık 6 milyon kişi artması ile 
ilgili yapılan açıklamalar, tarafınızdan tatmin edici bulunmuş mudur? 
Bulunmamış ise, konunun araştırılmasını sağlayacak mısınız? 
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İT.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
1 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/370/513 O#0l/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-7/6012-10382/21814 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 24/12/2008 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-108-27/5131 sayılı yazı, 

c) 14/01/2009 tarihli ve 62/86 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü tarafından Sayın Başbakan'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6012 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Al) ŞAHİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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;T.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.03/369/512 O.6/0Î/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Saym Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/6012 Esas No.lu yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 26/04/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun "Seçmen kütüğü düzenlenmesi" kenar başlıklı 33. maddesinin 13/03/2008 
tarihli ve 5749 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrasında "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 güncelleştirilir." hükmünün yer aldığı 
malûmlarıdır. 

Hükümet Tasarısında yer almayan düzenleme, Tasarının görüşüldüğü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda verilen önergeyle metne işlenmiştir. Anılan değişiklikle 
ilgili olarak Anayasa Komisyonu Raporunda "Yüksek Seçim Kurulunun resen seçmen kütüğü 
oluşturmasını düzenleyen çerçeve 4 üncü madde verilen bir önergenin benimsenmesi ile yeniden 
düzenlenerek kabul edilmiştir. Buna göre adres kayıt sistemi esas alınmak sureti ile seçmen kütüğü 
oluşturulacaktır." ifadelerine yer verilmiştir. 

II- A- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 14/01/2009 tarihli ve C.05.0.İMİ.0.88-090. 
05-000317 sayılı yazısıyla; 

Anayasanın 79. maddesi hükmü gereğince seçimlerin yönetim ve denetimini yürüten 
Yüksek Seçim Kurulunun, görev ve yetkilerinin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin (1) ilâ (14) numaralı bentlerinde sayıldığı; 
kararlan aleyhine başka bir mercie başvurulamayacağı; 

Anayasanın 98. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim 
yollarının düzenlendiği; sözlü ve yazılı soruların Başbakanlıktan veya bakanlardan bilgi isteme 
biçiminde olacağının belirtildiği; bu bilgi isteme ve denetimin amacının, yürütme organının iş ve 
işlemleri hakkında bilgilenmek ve bilgi sahibi olmak olduğu; 

Kurulun görev alanma giren konular hakkında Başbakan veya bakanlardan yazılı soru 
yoluyla bilgi istenilmesinin, Anayasanın yasama bölümünde yer alan Yüksek Seçim Kurulunun 
yargısal niteliği ve konumu ile bağdaşır görülmediğinden, soru önergesinde sorulan hususlara 
cevap verilmesine ilişkin istemin uygun görülmediği; 
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B- İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İsleri Genel Müdürlüğünün 26/01/2009 tarihli 
ve B.05.0.NÛV.006.0004-610/32015 sayılı yazısıyla; 

Genel Müdürlüklerinde aylık bazda nüfus bilgisi tutulmadığından Ekim 2007 tarihine 
ilişkin bilgilerin mevcut olmadığı; 

23/01/2009 tarihi itibarıyla, MERNIS veri tabanının taraması sonucunda 18 yaşını 
doldurmuş kişi sayısının 48.661.286 olduğu; 

C- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 19/01/2009 tarihli ve B.02.1.TÜİ.0.63. 
00.00.610-67 sayılı yazısıyla; 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin (ADNKS), 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 
gereğince Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, Ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımızla yabancı 
uyruklu kişilerin ikamet adreslerinin belirlenmesi amacıyla kurulduğu ve 2007 yılı içinde İçişleri 
Bakanlığı Nüfûs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildiği; 

Türkiye İstatistik Kurumunun 21/01/2008 tarihinde açıkladığı verilerde de görüleceği 
üzere 31/12/2007 tarihi itibarıyla Ülkemizde yaşayan 18 yaş ve üzeri nüfus rakamının 48.286.261 
olduğu; bu rakamdan yabancı uyruklular çıkarıldığında 48.204.503 rakamı elde edildiği; bir gecede 
6.000.000 seçmen yazıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı; 

ADNKS 2007 nüfus sayım sonuçlarına göre 31/12/2007 tarihi itibarıyla toplam nüfusun 
70.586.256,18 ve daha yukarı yaştaki nüfusun ise 48.286.261 olduğu; 

Bildirilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

*4SL, 
Mehmet Ali $AHİN 

Bakan 
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9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yöne
lik dosyalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6030) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK 
MHP Kütahya Milletvekili 

Milletvekillerimiz, sürekli olarak gerek seçim bölgelerinde gerekse medyada 
TBMM çalışmaları kapsamında "milletvekillerinin dokunulmazlıkları ve 
bunun kaldırılmasına" yönelik bir çalışmanın bulunup bulunmadığına ilişkin 
sorularla muhatap olmaktadırlar. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. 23. Dönem milletvekillerimizle ilgili olarak şu ana kadar Sayın 
milletvekillinizle ilgili kaç adet Dokunulmazlık Dosyası TBMM Meclis 
Başkanlığına ulaşmıştır? 

2. Bu dosyalar toplam kaç milletvekilimize aittir? . 

3. Bu dosyaların kaç adedi hakkında milletvekillerimizin 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasının dönem sonuna kadar ertelenmesine 
ilişkin karar alınmıştır? 

4. Dosyaların kaç adedi TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonunda 
görüşülmeyi beklemektedir?. 

5. Hakkında Dokunulmazlık Dosyası bulunan Sayın milletvekillerimizin 
bağlı bulundukları siyasi partilere göre dağılımları nasıldır? 

6. Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda hükümetinizin 
bir çalışması var mıdır? Varsa ne aşamadadır? 
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;T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/410/585 0.6/02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/6030-10521/22116 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 24/12/2008 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-108-45/5132 sayılı yazı, 

c) 08/01/2009 tarihli ve 3245/4513 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Kütahya Milletvekili Prof. Dr, Alim Işık tarafından Sayın 
Başbakan'a yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6030 Esas No.lu soru önergesine 
ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yadımızla ek süre istenilmiş 
olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/• 
Mehme't Ali ftAHIN 

Bakan' 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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ADALET BAKANLİĞİ 
Kanunlar Genel Müdürlüğü 

I 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/411/587 4*/02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Prof. Dr. Alim İŞİK 
Kütahya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/6030 Esas No.lu yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Bakanlığımız kayıtlarmın incelenmesinden, 05/01/2009 tarihi itibarıyla, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle ilgili olarak, 359 milletvekili hakkında toplam 314-
dosyanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmak üzere Başbakanlığa gönderildiği 
anlaşılmıştır. 

II- A- Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, "soru"nun, Bakanlar Kurulu adına, 
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret 
olduğu; aynı maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı 
ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis içtüzüğü ile düzenleneceği; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün, "Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde, 
"soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin, kişilik ve özel yaşama ilişkin 
konulan içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, 
Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında "bilgi istemek"ten İbaret olduğu; 
"Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde, başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi 
mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlanmaktan ibaret konuların ve konusu evvelce 
Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların sorulamayacağı; "Başkanlıktan 
sorular" kenar başlıklı 100. maddesinin birinci fıkrasında, Başkanın, Başkanlık Divanının, 
Başkanlık Divanı üyelerinin ve Danışma Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
faaliyetleriyle ilgili görevleri hakkında, Başkanlıktan sözlü veya yazılı soru sorulabileceği, 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
B- 23. Dönem milletvekilleriyle ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ulaşan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik dosya sayısının; dokunulmazlıklarının 
kaldırılması dönem sonuna ertelenen milletvekili sayısının; Anayasa Adalet Karma Komisyonunda 
bekleyen dosya sayısının ve milletvekillerinin bağlı bulundukları siyasî partilere göre dağılımı 
gösteren bilgilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 100. maddesinin birinci fıkrası 
hükmü çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından sorulmasının daha uygun 
olacağı değerlendirilmektedir. 
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III- Anayasanın "Yasama dokunulmazlığı" kenar ballıklı 83. maddesinde, 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, 

Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe 
başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu 
tutulamazlar. 

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı 
olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren 
suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü 
maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve 
doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir 
ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince 
zamanaşımı işlemez. 

Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden 
dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile 
ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz." 

Hükmüne yer verildiği malûmları olup; konunun niteliği gereği, hükümde yapılacak 
değişikliğin Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî parti temsilcilerinden oluşan 
Uzlaşma Komisyonunca yürütülmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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10- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş 'in, Türk Ceza Kanunu 'nun bazı maddelerine 
göre hakkında dava açılan 18 yaşından küçüklere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin 'in cevabı (7/6037) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Sayın M.Ali Şahin tarafından Anayasanın 
98 ve İç Tüzüğün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 02.12.2008 

Selajaktin DEMİRTAŞ 
Diyarbakır Milletvekili 

Son zamanlarda, gösterilere katılan çocuklar hakkında çeşitli mahkemelerde 
açılan davalar ve istenen cezalar kamu vicdanını yaralamaktadır. Öyle ki, 
sokakta polise taş attığı iddia edilen çocuklara istenen,cezalar, kasten adam 
öldüren kişilere verilen cezalardan birkaç kat daha fazladır. Ayrıca, yeni ceza 
kanunundaki bazı maddeler adalet duygusunu sarsacak derecede haksızlıklar 
yaratmaktadır. Bunlardan biri yasadışı örgüt üyeliğini düzenleyen 220. ve 
314. maddelerdir. Sıradan bir mitinge veya yürüyüşe katılmış olmak veya 
örgüt lehine bir slogan atmak dahi artık örgüt üyeliği olarak 
değerlendirilmekte ve cezalandırılmaktadır. Bu maddelere göre; bir yürüyüşe 
katılıp slogan atan bir çocuk, örgüt adına dağa çıkmış ancak herhangi bir 
silahlı eylemi olmayan bir örgüt üyesinden daha fazla ceza almaktadır. 
Ayrıca TCK'nm 220/7 ve 220/8. maddeleri ile Terörle Mücadele Kanununun 
7. maddesi düşünce açıklama özgürlüğü önünde ciddi bir engel 
oluşturmaktadır. 

Bu nedenlerle aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması gereği hasıl olmuştur. 

1- Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana Türkiye'de TCK 
301., TCK 220/7., TCK 220/8 ve TMK 7. maddesi uygulaması ile kaç kişi 
hakkında dava açılmıştır. 

• Hakkında dava açılanlardan kaçı 18 yaşından küçüktür? 
• Kaçı hakkında mahkûmiyet, kaçı hakkında beraat kararı 

verilmiştir? 
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2- 2006-2008 tarihleri arasında Diyarbakır CMK 250. maddesi ile yetkili 
Ağır Ceza Mahkemelerinde Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesine 
muhalefet suçlaması ile kaç kişi hakkında dava açılmıştır? 

• Hakkında dava açılanlardan kaçı 18 yaşından küçüktür? 
• Kaçı hakkında mahkûmiyet, kaçı hakkında beraat kararı 

verilmiştir? 

3- 2006-2008 tarihleri arasında Diyarbakır TCK 250 maddesi ile yetkili Ağır 
Ceza Mahkemelerinde TCK 220.maddesinin yolmasıyla TCK 314.maddesine 
muhalefet suçlaması ile hakkında dava açılan kişi sayısı kaçtır? 

• Hakkında dava açılanlardan kaçı 18 yaşından küçüktür? 
• Kaçı hakkında mahkûmiyet, kaçı hakkında beraat kararı 

verilmiştir? 

4- 2006-2008 tarihleri arasında Diyarbakır TCK 250 maddesi ile yetkili Ağır 
Ceza Mahkemelerinde TCK 301.maddesine muhalefet suçlaması ile 
hakkında dava açılan kişi sayısı kaçtır? 

• Hakkında dava açılanlardan kaçı 18 yaşından küçüktür? 
• Kaçı hakkında mahkûmiyet, kaçı hakkında beraat kararı 

verilmiştir? 

5- Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, TCK. 221.maddesinden 
yararlandırılan toplam kişi sayısı kaçtır? 
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TBMM B: 55 10 . 2 . 2009 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/355/497 0&/02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-10195 sayılı yazı, 

b) 30/12/2009 tarihli ve 3140/4366 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6037 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. 

Mehmet Ali şKHIN 
Bakan 

EKLER: 
1 -Soru önergesi cevabı 
2- İstatistik tablo 
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TBMM B: 55 10 . 2 . 2009 

T.C. 
ADALETBAKANL1ĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/348/490 Ö4/OÎ/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Selahattin DEMIRTAŞ 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6037 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Cumhuriyet başsavcılıklarından derlenen bilgilerden, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
yürürlüğe girdiği 01/06/2005 ilâ 31/10/2008 tarihleri arasında, Kanunun 221. maddesinden 
yararlanan kişi sayısının 753 olduğu anlaşılmıştır. 

II- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220, 301 ve 314. maddeleriyle ilgili olarak, 
Bakanlığımız Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünde mevcut istatistik veriler ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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TBMM B:55 10 . 2 . 2009 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEZA MAHKEMELERİNE 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE 
KANUNU İLE İLGİLİ AÇILAN DAVALAR VE SANIK SAYILARI 

YILLAR 
2006 
2007 

AÇIUN 
DAVA 

SAYISI 
2017 
2767 

SANIK SAYISI 

12-15 YAŞ 

E 
6 
7 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
273 
366 

K 
20 
65 

18 VE 
ÜZERİ YAŞ 

E 
3246 
6255 

K 
462 
1020 

TOPUM 
E 

3525 
6628 

K 
482 
1085 

T 
4007 
7713 

CEZA MAHKEMELERİNDE 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU İLE İLGİLİ KARARA BAĞLANAN DAVALAR 

YILLAR 
2006 
2007 

ÇIKAN 
DAVA 
SAYISI 
2304 
2370 

SANIKURA İLİŞKİN KARAR TÜRLER 
MAHKUMİYET 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

L E 
9 
23 

K 
1 
87 

18 VE 
ÜZERİ YAŞ 

E 
532 

1323 

K 
67 

182 

BERAAT 

12-15 YAŞ 

E 
3 
0 

K 
0 
2 

16-18 YAŞ 

E 
10 
8 

K 
1 
33 

18 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
233 
554 

K 
84 
46 

DİĞER KARARLAR 

12-15 YAŞ 

E 
26 
1 

K 
2 
0 

16-18 YAŞ 

E 
242 
64 

K 
21 
15 

16 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
2523 
2088 

K 
244 
343 

TOPUM 
SANIK 
SAYISI 

3998 
4769 

DİYARBAKIR CMK 250. MADDE İLE GÖREVLİ AĞIR CEZA 
MAHKEMELERİNE 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 

İLE İLGİLİ AÇILAN DAVALAR VE SANIK SAYİLARİ 

YILUR 
2006 
2007 

AÇIUN 
DAVA 
SAYISI 

150 
664 

SANIK SAYISI 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
16 
251 

K 
2 
50 

18VE 
ÜZERİ YAS 

E 
394 
2273 

K 
55 
388 

TOPUM 
E 

410 
2524 

K 
57 
438 

T 
467 
2962 

DİYARBAKIR CMK 250. MADDE İLE GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 
İLE İLGİLİ KARARA BAĞLANAN DAVALAR 

YILUR 
2006 
2007 

ÇIKAN 
DAVA 
SAYISI 

102 
386 

SANIKURA İLİŞKİN KARAR TÜRLERİ 
MAHKUMİYET 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
0 
4 

K 
0 
84 

18 VE 
ÜZERİ YAŞ 

E 
103 
254 

K 
15 
22 

BERAAT 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
4 
0 

K 
0 
30 

18 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
10 
77 

K 
1 

10 

DİĞER KARARLAR 

12-15 YAŞ 

E 
17 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
22 
30 

K 
1 
4 

16 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
175 
594 

K 
34 

164 

TOPUM 
SANIK 
SAYISI 

382 
1273 
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TBMM B:55 10 . 2 . 2009 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEZA MAHKEMELERİNE 5237 SAYIU TCK'NIN 220'NCİ 
MADDESİ İLE İLGİLİ A Ç I U N DAVALAR VE SANIK SAYILARI 

YILLAR 
2006 
2007 

AÇIUN 
DAVA 
SAYISI 
1237 
1232 

SANIK SAYISI 

12-15 YAŞ 

E 
20 
16 

K 
0 
1 

16-18 YAŞ 

E 
180 
131 

K 
15 
59 

18 VE 
ÜZERİ YAŞ 

E 
7595 
8359 

K 
572 
562 

TOPUM 
E 

7795 
8506 

K 
587 
622 

T 
8382 
9128 

CEZA MAHKEMELERİNDE 5237 SAYILI TCK'NIN 220'NCİ MADDESİ İLE İLGİU KARARA BAĞLANAN DAVALAR 

YILUR 
2006 
2007 

ÇIKAN 
DAVA 
SAYISI 

994 
1039 

SANIKURA İLİŞKİN KARAR TÜRLER 
MAHKUMİYET 

12-15 YAŞ 

E 
0 
1 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
2 
10 

K 
4 
4 

18 VE 
ÜZERİ YAŞ 

E 
1416 
1658 

K 
86 
83 

BERAAT 

12-15 YAŞ 

E 
0 
4 

K 
0 
1 

16-18 YAŞ 

E 
9 
30 

K 
0 
12 

18 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
1086 
875 

K 
45 
66 

DİĞER KARARLAR 

12-15 YAŞ 

E 
5 
0 

K 
3 
3 

16-18 YAŞ 

E 
84 
78 

K 
9 
5 

18 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
2481 
2914 

K 
203 
164 

TOPUM 
SANIK 
SAYISI 

5433 
5908 

DİYARBAKIR CMK 250. MADDE İLE GÖREVLİ AĞIR CEZA 
MAHKEMELERİNE 5237 SAYILI TCK'NIN 220'NCİ MADDESİ İLE 

İLGİLİ AÇILAN DAVALAR VE SANIK SAYILARI 

YILUR 
2006 
2007 

AÇIUN 
DAVA 
SAYISI 

194 
26 

SANIK SAYISI 

12-15 YAŞ 

E 
16 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
87 
0 

K 
4 
0 

18 VE 
ÜZERİ YAS 

E 
667 
127 

K 
109 
18 

TOPUM 
E 

770 
127 

K 
113 
18 

T 
883 
145 

DİYARBAKIR CMK 250. MADDE İLE GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE 5237 SAYILI TCK'NIN 220'NCİ MADDESİ İLE 
İLGİLİ KARARA BAĞLANAN DAVALAR 

YILLAR 
2006 
2007 

ÇIKAN 
DAVA 
SAYISI 

78 
57 

SANIKURA İLİŞKİN KARAR TÜRLERİ 
MAHKUMİYET 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
0 
2 

K 
0 
0 

18 VE 
ÜZERİ YAŞ 

E 
65 
14 

K 
34 
1 

BERAAT 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
0 
5 

K 
0 
0 

18 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
22 
33 

K 
1 
1 

DİĞER KARARUR 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
0 
16 

K 
0 
1 

18 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
89 

169 

K 
18 
35 

TOPUM 
SANIK 
SAYISI 

229 
277 
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TBMM B: 55 10 . 2 . 2009 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEZA MAHKEMELERİNE 5237 SAYILI TCK'NIN 301'İNCİ 
MADDESİ İLE İLGİLİ AÇILAN DAVALAR VE SANIK SAYILARI 

YILUR 
2006 
2007 

AÇIUN 
DAVA 
SAYISI 

386 
356 

SANIK SAYISI 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
7 
9 

K 
0 
0 

18VE 
ÜZERİ YAŞ 

E 
456 
442 

K 
63 
65 

TOPUM 
E 

463 
451 

K 
63 
65 

T 
526 
516 

CEZA MAHKEMELERİNDE 5237 SAYIU TCK'NIN 301'İNCİ MADDESİ İLE İLGİLİ KARARA BAĞLANAN DAVALAR 

YILLAR 
2006 
2007 

ÇIKAN 
DAVA 
SAYISI 

307 
328 

SANIKURA İLİŞKİN KARAR TÜRLER 
MAHKUMİYET 

12-15 YAŞ 

E 
1 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
2 
1 

K 
0 
2 

18 VE 
ÜZERİ YAŞ 

E 
124 
145 

K 
11 
23 

BERAAT 

12-15 YAŞ 

E 
7 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
3 
2 

K 
0 
0 

18 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
117 
145 

K 
34 
9 

DİĞER KARARUR 

12-15 YAŞ 

E 
31 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
1 
4 

K 
0 
0 

18 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
155 
126 

K 
16 
16 

TOPUM 
SANIK 
SAYISI 

502 
473 

DİYARBAKIR CMK 250. MADDE İLE GÖREVLİ AĞIR CEZA 
MAHKEMELERİNE 5237 SAYIU TCK'NIN 301'İNCİ MADDESİ İLE 

İLGİLİ AÇILAN DAVALAR VE SANIK SAYILARI 

YILUR 
2006 
2007 

AÇIUN 
DAVA 
SAYISI 

0 
1 

SANIK SAYISI 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
o 

_2_ 

18 VE 
ÜZERİ YAS 

E 
0 
9 

K 
0 
0 

TOPUM 
E 
0 
9 

K 
0 
0 

T 
0 
9 

DİYARBAKIR CMK 250. MADDE İLE GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE 5237 SAYILI TCK'NIN 301'İNCİ MADDESİ İLE 
İLGİLİ KARARA BAĞLANAN DAVALAR 

YILLAR 
2006 
2007 

ÇIKAN 
DAVA 
SAYISI 

0 
1 

SANIKURA İLİŞKİN KARAR TÜRLERİ 
MAHKUMİYET 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

18 VE 
ÜZERİ YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

BERAAT 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

18 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

DİĞER KARARLAR 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
0 
1 

K 
0 
0 

18 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
0 
8 

K 
0 
0 

TOPUM 
SANIK 
SAYISI 

0 
9 
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TBMM B:55 1 0 . 2 . 2009 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEZA MAHKEMELERİNE S237 SAYILI TCK'NIN 314'ÜNCÜ 
MADDESİ İLE İLGİLİ AÇILAN DAVALAR VE SANIK SAYILARI 

YILLAR 
2006 
2007 

AÇILAN 
DAVA 
SAYISI 
1145 
1094 

SANIK SAYISI 

12-15 YAŞ 

E 
16 
0 

K 
3 
0 

16-18 YAŞ 

E 
151 
157 

K 
28 
58 

18 VE 
ÜZERİ YAŞ 

E 
2511 
2898 

K 
349 
411 

TOPLAM 
E 

2678 
3055 

K 
380 
469 

T 
3058 
3524 

CEZA MAHKEMELERİNDE 5237 SAYILI TCK'NIN 314'ÜNCÜ MADDESİ İLE İLGİLİ KARARA BAĞLANAN DAVALAR 

YILLAR 
2006 
2007 

ÇIKAN 
DAVA 
SAYISI 
1003 
1069 

SANIKLARA İLİŞKİN KARAR TÜRLER 
MAHKUMİYET 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
2 
29 

K 
1 
2 

18 VE 
ÜZERİ YAŞ 

E 
779 

1195 

K 
78 
96 

BERAAT 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
1 

16-18 YAŞ 

E 
17 
48 

K 
5 
2 

18 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
411 
618 

K 
73 
44 

DİĞER KARARLAR 

12-15 YAŞ 

E 
3 
0 

K 
2 
0 

16-18 YAŞ 

E 
28 
16 

K 
7 
1 

18 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
723 
188 

K 
97 
15 

TOPLAM 
SANIK 
SAYISI 

2226 
2255 

DİYARBAKIR CMK 250. MADDE İLE GÖREVLİ AĞIR CEZA 
MAHKEMELERİNE 5237 SAYILI TCK'NIN 314'ÜNCÜ MADDESİ 

İLE İLGİLİ AÇILAN DAVALAR VE SANIK SAYILARI 

YILLAR 
2006 
2007 

AÇILAN 
DAVA 
SAYISI 
474 
379 

SANIK SAYISI 

12-15 YAŞ 

E 
12 
0 

K 
1 
0 

16-18 YAŞ 

E 
98 
104 

K 
3 
50 

18 VE 
ÜZERİ YAŞ 

E 
947 
908 

K 
134 
112 

TOPLAM 
E 

1057 
1012 

K 
138 
162 

T 
1195 
1174 

DİYARBAKIR CMK 250. MADDE İLE GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE 5237 SAYILI TCK'NIN 314'ÜNCÜ MADDESİ 
İLE İLGİLİ KARARA BAĞLANAN DAVALAR 

YILLAR 
2006 
2007 

ÇIKAN 
DAVA 
SAYISI 

377 
460 

SANIKLARA İLİŞKİN KARAR TÜRLER 
MAHKUMİYET 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
2 
25 

K 
1 
0 

18 VE 
ÜZERİ YAŞ 

E 
265 
615 

K 
16 
34 

BERAAT 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
0 
38 

K 
0 
1 

18 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
104 
318 

K 
6 
9 

DİĞER KARARLAR 

12-15 YAŞ 

E 
0 
0 

K 
0 
0 

16-18 YAŞ 

E 
2 

160 

K 
3 
12 

18 VE ÜZERİ 
YAŞ 

E 
319 
561 

K 
34 
30 

TOPUM 
SANIK 
SAYISI 

752 
1803 
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TBMM B:55 10.2 .2009 

//.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut 'un, müzmin hastalıklar için sağlık ocağından sevk alına
cağı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/6117) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan R. Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını; Anayasa'nm 98 ve içtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz 
ederim. 

Yılmaz TANKU? 
MHP Adana MilljzWekili 

Türkiye genelinde büyük artış gösteren kanser hastalığı bilindiği üzere tedavisi çok 
uzun ve zor olan bir hastalıktır. Hastalar bu hastalıkla mücadele ederken gösterilen gayret ve 
harcanan eforla hem ayakta kalmaya hem de tedavi olmaya çalışmaktadırlar. Bazı hastalar her 
yerde tedavisi mümkün olmayan ve teşhis koyma imkanı bile olmayan bu hastalıkla ilgili uzun 
yollar gidip tedavi olmaya çalışmaktadırlar. Bu zorluklar hastayı daha da yıpratıp yıldırmakta, 
tedavisi bazen mümkün olmayan bu hastalığa karşı hastanın direncini de kırmaktadır. 

Hastalığın müzmin bir hastalık olmasına rağmen yeni çıkan SGK. tebliği ile sağlık 
ocaklarından sevk alma zorunluluğu çıktığından bahsedilmektedir. 

Bu hususlar çerçevesinde; 

1- Kanser ve diğer müzmin hastalığa yakalanmış hastalar için uygulanacak olan sağlık 
ocaklarından sevk alma zorunluluğ doğru mudur? 

2- Şayet bu zorunluluk doğru ise bu tür bir uygulamanın hem hasta vatandaşlarımızı 
hem de onların yakınlarını çok zor bir durum ile karşı karşıya bırakmış olmayacak mısınız? 

3- Bu zorlukların kaldırılması için herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

- 3 6 0 -



TBMM B: 55 10.2 .2009 

TC. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610 - 3 2 3 P 9 *W 2009 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15/01/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6117-10314/21670 
sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT'a ait 7/6117 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Faruk ÇELİK 

Bakan 

EK: 1 yazı 

ADANA MİLLETVEKİLİ YILMAZ TANKUT'UN 7/6117 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde; 

"Aile hekimliğine geçilen SUT eki "Sevk Zinciri Uygulanacak iller Listesi"nde 
belirtilen illerde ilk müracaatın aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci 
basamak resmi sağlık kuruluşlarına (ana çocuk sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, 
verem savaş dispanseri, ilgili mevzuatı doğrultusunda muayene ve tedavilerini yapmakla 
yetkili oldukları kişilerle sınırlı olmak üzere işyeri hekimleri ve kurum hekimlikleri, 
üniversitelerin medikososyal birimleri) yapılması zorunludur." 

Hükmü doğrultusunda SUT eki Ek-4 Listesinde yer alan Bayburt, Gümüşhane, Denizli 
ve İsparta illerinde 01/11/2008 tarihi İtibarı ile sevk zinciri uygulamasına başlanılmış olmakla 
birlikte, Kurumca düzenlenen ve 17/01/2009 tarih ve 27113 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan "2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ" doğrultusunda söz konusu illerde 15/01/2009 tarihinden itibaren 
sevk zinciri uygulaması kaldırılmış olup 01/7/2009 tarihine kadar ertelenmiştir. 

01/07/2009 tarihinde sevk zinciri uygulamasına geçilecek iller Sosyal Güvenlik 
Kurumunca kamuoyuna duyurulacaktır. 
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12.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/6150) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından, 
Anayasanın 98. İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 17.12.2008 

Gültan KIŞANAK 
Diyarbakır Milletvekili 

Ulusal ve uluslararası güvenceye bağlanmış hak ve özgürlüklerden kadınların 
yararlanmasını ve becerisini engelleyen en önemli etken kadına çeşitli 
biçimlerde yönelmiş şiddettir. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. 

Şiddet sadece temel hakların ihlali olmayıp, kadınların fiziksel ve ruhsal 
sağlıklarını etkilemekte, kadın ve erkek arasındaki fiili eşitsizliği 
derinleştirmekte, her alandaki yaşama katılma haklarını ve becerisini ihlal 
etmektedir. Kadına yönelik şiddet, ayrımcılığı ve eşitsizliği sürekli hale 
getirmekte; hatta kadının yaşama hakkını elinden almaktadır. 

Kadınların evrensel hukuku sayılan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAVV) kadına karşı şiddeti önleme konusunda 
devletleri sorumlu kılmıştır. Türkiye'de CEDAVV'ı imzalayarak bu sorumluluğu 
kabul etmiş ve yasalarında bu doğrultuda düzenlemeler yapmıştır. Ârha ne 
yazık ki yasalardaki eksiklikler bir yana; uygulama sorunları bir türlü ortadan 
kaldırılmıyor ve kadına yönelik şiddet can almaya devem ediyor. Son olarak 7 
Kasım 2008'de Fatma Babatlı, 24 Kasım 2008'de de Kadriye Kayaş öldürüldü. 
Her ikisi de eşlerinden şiddet gördüklerine dair defalarca polise ve savcılığa 
şikâyette bulunmuşlardı. Hatta Fatma Babatlı 4320 sayılı yasaya göre 
"koruma" altına alınmıştı. Feryatlarını devlete ulaştırmışlardı; ancak 
öldürülmekten kurtulamadılar. 

Sabancı Üniversitesi Ayşe Gül Altınay ile Boğaziçi Üniversitesi'nden Yeşim 
Arat'ın TÜBİTAK'ın desteğiyle yaptıkları araştırma, kadına yönelik şiddet 
konusunda yapılan en son araştırmalardan biri. Bu araştırmaya göre 
Türkiye'de her üç kadından biri eşinin fiziki şiddetine maruz kalmaktadır. 

& 
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Yine bu araştırmaya göre: 

Kadınların % 70 ila % 85'i devletin erkekleri eğiterek, sığınma evleri açarak, bu 
konuda çalışan kuruluşları destekleyerek, ağır cezalar vererek ve polisi 
eğiterek erkeklerin eşlerine uyguladıkları şiddeti engelleyebileceğini 
düşünmekte; ancak devletin bu sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade 
etmektedir. 

Kadına yönelik şiddetin Önlenebilmesi için öncelikle bu konuda sağlıklı veri 
toplanması, analiz edilmesi, yasaları uygulamada yaşanan sıkıntıların 
kaynağının ortaya çıkartılması, ihmali görülen ve/veya görevini kötüye kullanan 
kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılması gerekmektedir. 

Bu kapsamda; 

1. Türkiye genelinde son 5 yılda (2008 yılını da içerir şekilde ve yıllara 
göre); kaç kadın yaralanma ve ölümle sonuçlanan saldırılara maruz 
kalmıştır? Bu saldırılarla ilgili kaç dava açımlaştır. Bu davaların illere 
göre dağılımı nedir? 

2. Türkiye genelinde son 5 yılda (2008 yılını da içerir şekilde ve yıllara 
göre) kaç kadın töre/namus saikiyle öldürülmüştür? Ve bu kapsamda kaç 
dava açılmıştır. Kaç dava dosyasında cinayet fiili "töre saiki" ile işlendiği 
kabul edilerek karar verilmiştir? Kaç dosyada tahrik indirimi 
uygulanmıştır? 

3. Türkiye genelinde son 5 yılda (2008 yılını da içerecek şekilde ve yıllara 
göre); emniyet ve/veya resmi makamlara şiddet gördüğüne dair 
başvuruda bulunmasına rağmen; daha sonra saldırıya uğrayarak 
yaşamını yitiren kadın sayısı kaçtır? Bu vakaların illere göre dağılımı 
nedir? 

4. Türkiye genelinde son 5 yılda (2008 yılını da içerecek şekilde ve yıllara 
göre), kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yasal yükümlülük 
altında bulunan, ancak bu görevini ihmal eden ya da kötüye kullanan 
hiçbir kamu görevlisine yönelik idari ve/veya hukuki soruşturma açılmış 
mıdır? Sonuçlanan soruşturma var mıdır? Varsa kaç kişiye ve ne gibi 
yaptırımlar uygulanmıştır? 

5. Türkiye genelinde son 5 yılda (2008 yılını da içerecek şekilde ve yıllara. 
göre); kadına yönelik şiddet konulu kaç dava açılmıştır? Bu davalarda 
kaç sanık yargılanmıştır, kaç dava sonuçlanmıştır,'davalardan kaçı 
mahkûmiyetle sonuçlanmış ve sanıklara ne kadar ceza verilmiştir. 

6. Kadına yönelik şiddet davalarında şiddet uygulayanlar hakkında 
tutuklama tedbirinin uygulanma oranı/sayısı nedir? Bu davalarda tahrik 
indiriminin uygulanma oranı/sayısı nedir? 

7. 4320 sayılı yasa kapsamında son 5 yılda kaç başvuru yapılmıştır? Bu 
başvurulardan kaç tanesi kabul edilmiş, kaç tanesi ret edilmiştir? Resmi 
nikâhı bulunmadığı gerekçesiyle yasadan yaralanamayan kaç kişi 
vardır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.O2.O.OO7.OO/200 $J.2^2009 
KONU : Yazılı Sora Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi BaşkanlığYnm 22.12.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6150-10584/22283 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 24.12.2008 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-108-163/5126 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazıyla Bakanlığıma gönderilen Diyarbakır Milletvekili Sayın Gültan 

KIŞANAK'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına 

Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/6150 esas no'lu yazılı soru 

önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nimet ÇUBUKÇU^ 
Devlet Bakam 

Ek: 1 Yazı 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜLTAN KIŞANAK'IN 
7/6150 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Ulusal ve uluslararası güvenceye bağlanmış hak ve özgürlüklerden 
kadınların yararlanmasını ve becerisini engelleyen en önemli etken kadına 
çeşitli biçimlerde yönelmiş şiddettir. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı 
ihlalidir. 

Şiddet sadece temel haklann ihlali olmayıp, kadınların fiziksel ve ruhsal 
sağlıklarını etkilemekte, kadın ve erkek arasındaki fiili eşitsizliği 
derinleştirmekte, her alandaki yaşama katılma haklannı ve becerisini ihlal 
etmektedir. Kadına yönelik şiddet, ayrımcılığı ve eşitsizliği sürekli hale 
getirmekte; hatta kadının yaşama hakkını elinden almaktadır. 

Kadınların evrensel hukuku sayılan Kadınlara Karşı Her Türlü 
Aynmalığın önlenmesi Sözleşmesi (CEDAVV) kadına karşı şiddeti önleme 
konusunda devletleri sorumlu kılmıştır. Türkiye'de CEDAVVı imzalayarak bu 
sorumluluğu kabul etmiş ve yasalannda bu doğrultuda düzenlemeler yapmıştır. 
Ama ne yazık ki yasalardaki eksiklikler bir yana; uygulama sorunlan bir türlü 
ortadan kaldırılmıyor ve kadına yönelik şiddet can almaya devem ediyor. Son 
olarak 7 Kasım 2008'de Fatma Babatlı, 24 Kasım 2008'de de Kadriye Kayaş 
öldürüldü. Her ikisi de eşlerinden şiddet gördüklerine dair defalarca polise ve 
savcılığa şikâyette bulunmuşlardı. Hatta Fatma Babatlı 4320 sayılı yasaya göre 
"koruma" altına alınmıştı. Feryatlarını devlete ulaştırmışlardı; ancak 
öldürülmekten kurtulamadılar. 

Sabancı Üniversitesi Ayşe Gül Altınay ile Boğaziçi Üniversitesi'nden 
Yeşim Araf in TÜBİTAK'ın desteğiyle yaptıktan araştırma, kadına yönelik şiddet 
konusunda yapılan en son araştırmalardan biri. Bu araştırmaya göre Türkiye'de 
her üç kadından biri eşinin fiziki şiddetine maruz kalmaktadır. Yine bu 
araştırmaya göre: 

Kadınların % 70 ila % 85'i devletin erkekleri eğiterek, sığınma evleri 
açarak, bu konuda çalışan kuruluştan destekleyerek, ağır cezalar vererek ve 
polisi eğiterek erkeklerin eşlerine uyguladıktan şiddeti engelleyebileceğini 
düşünmekte; ancak devletin bu sorumluluklannı yerine getirmediğini ifade 
etmektedir. 

Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için öncelikle bu konuda sağlıklı 
veri toplanması, analiz edilmesi, yasalan uygulamada yaşanan sıkıntıların 
kaynağının ortaya çıkartılması, ihmali görülen ve/veya görevini kötüye kullanan 
kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılması gerekmektedir. 

Bu kapsamda; 

SORULAR: 

1) Türkiye genelinde son 5 yılda (2008 yılını da içerir şekilde ve yıllara göre); 
kaç kadın yaralanma ve ölümle sonuçlanan saldırılara maruz kalmıştır? 
Bu saldırılarla ilgili kaç dava açılmıştır. Bu davalann illere göre dağılımı 
nedir? 
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2) Türkiye genelinde son 5 yılda (2008 yılını da içerir şekilde ve yıllara göre) 
kaç kadın töre/namus saikiyle öldürülmüştür? Ve bu kapsamda kaç dava 
açılmıştır? Kaç dava dosyasında cinayet fiili "töre saiki" ile işlendiği 
kabul edilerek karar verilmiştir? Kaç dosyada tahrik indirimi 
uygulanmıştır? 

3) Türkiye genelinde son 5 yılda (2008 yılını da içerecek şekilde ve yıllara 
göre); emniyet ve/veya resmi makamlara şiddet gördüğüne dair 
başvuruda bulunmasına rağmen; daha sonra saldırıya uğrayarak 
yaşamını yitiren kadın sayısı kaçtır? Bu vakaların illere göre dağılımı 
nedir? 

4) Türkiye genelinde son 5 yılda (2008 yılıriı da içerecek şekilde ve yıllara 
. göre), kadına yönelik şiddetin Önlenmesi konusunda yasal yükümlülük 

altında bulunan, ancak bu görevini ihmal eden ya da kötüye kullanan 
hiçbir kamu görevlisine yönelik idari ve/veya hukuki soruşturma açılmış 
mıdır? Sonuçlanan soruşturma var mıdır? Varsa kaç kişiye ve ne gibi 
yaptırımlar uygulanmıştır? 

5) Türkiye genelinde son 5 yılda (2008 yılını da içerecek şekilde ve yıllara 
göre); kadına yönelik şiddet konulu kaç dava açılmıştır? Bu davalarda 
kaç sanık yargılanmıştır, kaç dava sonuçlanmıştır, davalardan kaçı 
mahkûmiyetle sonuçlanmış ve sanıklara ne kadar ceza verilmiştir? 

6) Kadına yönelik şiddet davalannda şiddet uygulayanlar hakkında 
tutuklama tedbirinin uygulanma oranı/sayısı nedir? Bu davalarda tahrik 
indiriminin uygulanma oranı/sayısı nedir? 

7) 4320 sayılı yasa kapsamında son 5 yılda kaç başvuru yapılmıştır? Bu 
başvurulardan kaç tanesi kabul edilmiş, kaç tanesi ret edilmiştir? Resmi 
nikâhı bulunmadığı gerekçesiyle yasadan yaralanamayan kaç kişi vardır? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Adalet Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımız Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından derlenen, Türk 
Ceza Kanununun 82. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde düzenlenen töre 
saikiyle işlenen kasten adam öldürme suçlarına ilişkin istatistiki bilgiler ile 4320 sayılı 
Ailenin Korunmasına Dair kanuna ilişkin istatistiki bilgiler aşağıda sunulmuştur. 
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AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE TCK 82/k (TÖRE CİNAYETLERİ) 
İLE İLGİLİ AÇILAN VE KARARA BAĞLANAN DAVALAR 

2007 YILI TOPLAM 

TCK 82/k (Töre Cinayetleri) 

,,.:İ-Si:-

• 

Geçen Yıldan Kalan 

Yıl İçinde Açılan 

Bozularak Gelen 

TopTarn 

ÇIKAN 

GELECEK YİLA DEVİR 

D
av

a 
sa

yı
sı

 

12 

19 

4 

35 

18 

17 

Sanık sayısı 

Erkek 

18
'd

en
 

kü
çü

k 
2 

9 

1 

12 

7 

S 

18
'd

en
 

bü
yü

k 

24 

61 

8 

93 

40 

53 

Kadın 

18
'd

en
 

kü
çü

k 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18
'd

en
 

bü
yü

k 

0 

3 

1 

4 

0 

4 
To

pl
am

 

26 

73 

10 

109 

47 

62 

M
ağ

du
r s

ay
ıs

ı 

16 

46 

5 

67 

42 

25 

2008 YILI TOPLAM 

NOT:2008 YILI İLK 3 DÖNEMİNİ (OCAK-EYLÜL) KAPSAMAKTADIR. 
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CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDA^ TCK 82/k (TÖRE CİNAYETLERİ) İLE İLGİLİ 
SORUŞTURMA EVRAKI İŞ DURUMU 

2007 YILI 

2007 YILI TOPLAMI 

TCK 82/k İLE İLGİLİ SORUŞTURMA EVRAKI 

Evrak 
sayısı 

ŞÜPHELİ SAYISI 

Erkek 

18'den 

küçük 

18'den 

büyük 

Kadın 

18'den 

küçük 

18'den 

büyük 

Erkak 

Şüpheli 

Toplamı 

Kadın 

ŞOpheH 

Toplamı 

Toplam 

ŞOpheH 
Mağdur 
sayısı 

Gecen yıldan karan 

Yıl İçinde gelen 24 92 ^ j o ı 
Toplam 24 92 98 101 
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar jrâffi 
Kamu davası açılan 14 45 tllitK _52 
Kamu davası açılmasının ertelenmesi i f l l l ' - : 0 0 i:;./;.":* 

Yetkisizlik 39 0 jW.'.-40 :-« 
Görevsizlik 

Birleştirme ms sû 

mm mm 
GELECEK YILA DEVİR 

2008 YILI TOPLAMI 

TCK 82/k İLE İLGİLİ SORUŞTURMA EVRAKI 

ŞÜPHELİ SAYISI 

Erkek 

Evrak 
sayısı 

18'den 

küçük 

18den 

büyük 

Kadın 

18'den 

küçük 

18'den 

büyük 

Erkek 

Şüpheli 

Toplamı 

Kadın 

ŞOpheK 

Toplamı 

Toplam 

ŞOpheH 
Mağdur 
sayısı 

Geçen yıldan kalan 

Yıl içinde gelen J^ 
Toplam 12 18 18 
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 

Kamu davası açılan 14 
_ Kamu davası açılmasının ertelenmesi •^rn-'s, 

Yetkisizlik 1;§M?'< 
n Görevsizlik 0 

""• o Birleştirme 
$ ' • ; % $ , 

o 
•'•:£.. o. m. m mM r'17 

GELECEK YILA DEVİR 

NOT:2008 YILI İLK 3 DÖNEMİNİ (OCAK-EYLÜL AYLARINI) KAPSAMAKTADIR. 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEZA MAHKEMELERİNE 4320 SAYILI AİLEYİ KORUMA KANUNU İLE İLGİLİ 
_ _ _ _ ^ AÇILAN DAVALAR VE SANIK SAYILAR» 

YILLAR 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

AÇILAN 

DAVA 
SAYISI 

109 
108 
125 
158 
213 
322 
439 
646 
611 

12-15 
ERKEK 

0 
0 
10 
2 
3 
0 
5 
30 
5 

YAŞ 
KADIN 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 

16-18 
ERKEK 

0 
2 
4 
1 
0 
4 
0 
2 
2 

SANIK SAYISI 

YAŞ 
KADIN 

0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 

18 VE ÜSTÜ 
YAŞ 

ERKEK 
122 
108 
115 
160 
218 
319 
447 
685 
608 

KADIN 
1 
2 
5 
3 
4 
10 
12 
18 
45 

ERKEK 
122 
110 
129 
163 
221 
323 
452 
717 
615 

TOPLAM 
KADIN 

1 
7 
5 
3 
4 
10 
12 
24 
56 

TOPLAM 
123 
117 
134 
166 
225 
333 
464 
741 
671 

CEZA MAHKEMELERİNDE 4320 SAYIU AİLEYİ KORUMA KANUNU İLE 
İLGİLİ ÇIKAN DAVALARDAKİ KARAR TÜRLERİ 

YILLAR İÜ
 

ÇIKAN 
DAVA 

SAYISI 
80 
106 
128 

MAHKU
MİYET 

52 
52 
71 

KARAR TÜRÜ 

BERAAT 
15 
31 
25 

DİĞER 
13 
23 
32 

YILLAR 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

ÇIKAN 
DAVA 

SAYISI 
151 
182 
280 
323 
669 
484 

KARAR TÜRÜNDEKİ SANIK SAYILARI 

MAHKU-
MİYET 

98 
131 
204 
202 
574 
329 

BERAAT 
37 
52 
100 
95 
128 
131 

DİĞER(*) 
38 
30 
39 
92 
121 
140 

TOPLAM 
173 
213 
343 
389 
823 
600 

NOT:KARAR TÜRÜ 2002 YILINDAN İTİBAREN SANIKLAR İÇİN TOPLANMAKTADIR. 

DİĞER Yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme,TCK 75 uyarınca ortadan kaldırma, ceza verilmesine yer olmadığı, hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması, TCK 32/1 uyarınca verilen kararlar, düşme, davanın reddi ve özel yasalar gereği davanın 
ertelenmesi kararlarını kapsamaktadır. 

Saygılarımla. 
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13.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, TCK'nın 301 'inci maddesine göre verilen yargı
lama izinlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6162) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin'ce yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 05.12.2008 

rdal 
Diyarbakır Milletvekili 

Basında ve kamuoyunda, 2008 yılı içinde son 6 ayda TCK'nın 301. 
maddesinden yargılanabilmesi için önünüze gelen 381 dosyadan 47 sine yargılama 
izni verdiğiniz yönünde açıklamalarınız yer almıştır. 

Bu çerçevede konuyla ilgili olarak; 

1- Yargılama izni verdiğiniz 47 dosyanın içeriği nedir? Suç hangi öğelerden 
oluşmuştur? Hangi araçla işlenmiştir? Bu dosyalardaki suç unsurları neye 
dayanmaktadır? 

2- Yargılama izni vermediğiniz dosyaların içeriği nedir? Suç hangi öğelerden 
oluşmuştur? Hangi araçla işlenmiştir? Bu dosyalardaki suç unsuru neye 
dayanmaktadır? 

3- Yargılama izni verdiğiniz dosyaların son durumu nedir? Bunlardan cezayla, 
takipsizlik ve aklanmayla sonuçlanan dosya sayısı ne kadardır?. 

4- Yargılama izni vermediğiniz 334 dosya için izin vermeme gerekçeniz nedir? 

5- izin verme konusunda ilkeleriniz nelerdir? Hangi nesnel ölçütlere göre 
karar veriyorsunuz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM.0.00.00.03/417/593 ûb/02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-10537 sayılı yazı, 

b) 09/01/2009 tarihli ve 1/1 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6162 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. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakanı 

EK: 
Soru önergesi cevabı ı 
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T.C. 
ADALETBAKANLİĞi 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.O.KGM.0.00.0O.O3/silinmesin 0Ö./02/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Akın BİRDAL 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6162 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, 30/04/2008 tarihli ve 5759 sayılı Türk Ceza 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesiyle değişik "Türk Milletini, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" kenar başlıklı 301. maddesinde, 

"(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne 
göre cezalandırılır. 

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. 
(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır." 
Hükmünün yer aldığı malûmlarıdır. 
Türk Ceza Kanununun 301. maddesinde yapılan değişiklik sonunda, bu maddede 

düzenlenen suçun soruşturulması Adalet Bakanının iznine tâbi kılınmıştır. 
II- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. 

maddesinin ikinci fıkrasıyla ilgili olarak, düşünce ve ifade özgürlüğünün, sadece toplumda 
beğenilen, kabul gören, zararsız veya kayıtsızlık içeren bilgiler veya fikirler için değil, aynı 
zamanda kırıcı, şok edici veya rahatsız edici olanlar için de geçerli sayıldığını ve demokratik bir 
toplumun olmazsa olmaz unsurlarından çok sesliliğin, tolerans ve hoşgörünün gereği olduğunu 
belirten yorumu; 

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 10. maddesinde yer alan, ifadeyi açıklama 
özgürlüğünün sınır tanımayan bir değere sahip olması ve böyle bir özgürlüğün halkın büyük bir 
kesimini rahatsız etse dahi koruma kapsamında kalması; 

Yargıtay ve Avrupa insan Haklan Mahkemesi kararlan doğrultusunda ağır, sert veya 
incitici nitelikte de olsa eleştiri hakkının kullanıldığı durumlarda kişiye yaptınm uygulamayacağı 
kriteri; 
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Anayasanın, "Düşünce ve kanaat hürriyeti" kenar başlıklı 25. maddesi, "Düşünceyi 
açıklama ve yayma hürriyeti" kenar başlıklı 26. maddesi; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, 
"Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası" başlıklı 26. maddesi ile 301. maddesinin üçüncü fıkrasında 
yer alan "Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz" hükümleri; 

Esas alınmak suretiyle, Anayasa tarafından güvence altına alman ifade özgürlüğü 
gereğince, bir kısmında ise sözlerin muhataplarına yönelik olması gerekçesiyle genel hükümler 
uyarınca işlem yapılması gerektiğinden soruşturma izni verilmemektedir. 

III- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9 ve 10. maddelerinin hükümleri çerçevesinde, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ile Yargıtay kararları nazara alınarak, söz ya da 
ifadelerin eleştiri sınırlarını aşarak şiddeti açıkça teşvik etmesi veya nefret ya da kin duygusunu 
aşılaması durumlarında, soruşturma izni verilmektedir. 

IV- Türk Ceza Kanununun 301. maddesinin 5759 sayılı Kanunla değiştirilmesinden sonra, 
çeşitli Cumhuriyet başsavcılıklarından Bakanlığımıza gönderilen dosya sayısının, 30/01/2009 tarihi 
itibarıyla toplam 586 olduğu; 70 dosya hakkında soruşturma izni verildiği; 403 dosya hakkında 
soruşturma izni verilmediği; 113 dosyanın işlemlerinin devam ettiği; izin verilen 70 dosyanın 
32'sinde suçun basın yoluyla ya da basın açıklaması şeklinde işlendiğinin, 38'inde ise alenî hakaret 
şeklinde işlendiğinin tespit edildiği; 

İzin talebiyle Bakanlığımıza gönderilen dosya sayısındaki fazlalığın, 5759 sayılı Kanun 
değişikliğinden önce açılan ve devam etmekte olan davalar hakkında da mahkemelerce durma 
karan verilmesinden ve izin talebiyle Bakanlığımıza intikal ettirilmesinden kaynaklandığı; 

Bakanlığımız kayıtlarından anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet AİİŞAHİN 
Bakan 
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14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık 'in, cezaevi personelinin özlük haklarına ve af söylentilerine 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6164) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 
Aşağıda belirtilen sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK J ^ 
MHP Kütahya Milletvekili 

Bilindiği gibi, Bakanlığınıza bağlı Cezaevlerinde görev yapan müdürlerin ve 
infaz koruma memurlarının maaşları, diğer özlük ve sosyal hakları, yaptıkları 
işe ve eşdeğerlerine karşılık oldukça düşük düzeyde kalmaktadır. Oldukça zor 
şartlarda görev yapan cezaevi personelinin durumlarının düzeltilmesi, 
cezaevleri ve genel af çıkarılmasıyla ilgili olarak; 

1. Cezaevi Müdürlüğü ve İnfaz Koruma Memurluğu görevlerini yapan 
personelin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda bir çalışmanız 
var mıdır? 

2. Varsa bu çalışma ne zaman tamamlanarak çalışanlarımızın mağduriyeti 
giderilebilecektir? 

3. Aynı işi yapan müdürler arasındaki ücret farkının giderilmesi sağlanabilecek 
midir? 

4. Cezaevi personelinin lojman vb. gibi sosyal haklarının yetersizliğini 
giderecek düzenlemeler konusunda ne tür çalışmalar yapılmaktadır? 

5. Cezaevi dış güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlığına teslimine ilişkin 
çalışmalar ne aşamadadır? Bakanlığınızın bu konuya ilişkin düşüncesi nedir? 
Çalışmalar ne zaman sonuçlanabilecektir? 

6. Cezaevlerinde yatan hükümlülere genel af çıkarılması .hakkındaki haberlerin 
doğruluk derecesi nedir? Bu konuda bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var 
mıdır? Varsa içeriği nedir? 
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;T.c. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM0.00.00.03/364/507 «6/01/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-10537 sayılı yazı, 

b) 08/01/2009 tarihli ve 38/49 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim İşık tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6164 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. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET" BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Dİ/Ol/2009 
Sayı : B.03.0.KGM.0,00.00.03/365/508 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK 
Kütahya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6164 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- a) Bakanlığımız tarafından hazırlanıp kanunlaşması sağlanmak üzere 14/12/2007 
tarihinde Başbakanlığa gönderilen, Başbakanlık tarafından da 06/05/2008 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sevk edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Alt Komisyonunda görüşmeleri 
tamamlanan ve Adalet Komisyonunda görüşülmek üzere gündemde bulunan Ceza İnfaz Kurumlan 
Dış Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısında, ceza infaz kurumu personelinin malî ve özlük 
haklarında iyileştirmeye yönelik düzenlemeler öngörülmektedir. 

Tam metni www.kgm.adalet.gov.tr internet adresinde de yayınlanan, söz konusu Tasarının 
mevcut halinde dış güvenlik hizmetlerinin devir işleminin 01/01/2009 tarihinde başlaması ve en 
geç beş yıl içerisinde aşamalı olarak tamamlanması öngörülmüş olup, Tasarının kanunlaşma süreci 
devam etmektedir. 

b) 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
2007/12226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ceza infaz kurumlarında eğitim ve iyileştirme 
faaliyetlerinde görev yapan bazı personele ek ders ücreti verilerek kısmî bir iyileştirme 
sağlanmıştır. 

c) Ceza infaz kurumu personelinin özlük hakları ve maaşlarının yeterli olmadığından, 
benzer konumda görev yapan güvenlik kuvvetleri ile aynı seviyeye getirme çalışmaları halen 
devam etmektedir. 

d) Ceza infaz kurumlannda görev yapan birinci ve ikinci müdürler arasında ücret farkı 
bulunmamaktadır. 

e) Başbakanlık Makamınca yayınlanan 2007/3 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi 
gereğince, yeni lojman alınması veya yaptırılması yasaklandığından lojman yetersizliğinin 
giderilmesine yönelik çalışma yapılamamaktadır. Ancak söz konusu Genelgede yeni bir düzenleme 
yapılması halinde, Kütahya İli dahil tüm ağır ceza merkezlerindeki mevcut ceza infaz kurumlarına 
yeni lojman yaptırılması veya satın alınması hususu değerlendirilecektir. 

II- Anayasanın 87. maddesine göre genel ve özel af ilânına karar vermek yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasında bulunduğundan, Bakanlığımızda bu konuda 
bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya E Tipi Cezaevinin personel ve fiziki yetersizlik
lerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/6165) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

n /•• 
Prof. Dr. Alim IŞIK 
MHP Kütahya Milletvekili 

Kütahya E tipi cezaevi, Bakanlığınıza bağlı cezaevleri içinde en yoğun hükümlü 
ve iş yüküne sahip cezaevlerinden birisi durumundadır. Personel eksikliği yanında 
fiziki altyapı da yetersiz kalmakta, bu durum da gerek çalışanların gerekse 
mahkûmların olumsuz şartlarda yaşamasına yol açmaktadır. İşyeri şartlarının 
iyileştirilmesi açısından; 

1. Kütahya Cezaevi Müdürlüğünde ihtiyaç duyulan personel açığının kısa sürede 
giderilmesi sağlanabilir mi? Bu konuda bakanlığınızın 2009 yılı planı nedir? 

2. Kapatılan Kütahya Tekel Müdürlüğü binalarının Açık Cezaevi olarak 
değerlendirilmesi yönündeki talepler Bakanlığınızca nasıl 
değerlendirilmektedir? Bu konuda bakanlığınızın düşüncesi nasıldır? 

3. Söz konusu Tekel binalarının Adalet Bakanlığına devredilmesi hakkında 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde bir girişiminiz, olmuş mudur? Oldu 
ise nasıl sonuçlanmıştır? 

4. Kütahya il merkezine Açık Cezaevi açılması konusunda bir çalışmanız var 
mıdır? Varsa çalışmanın içeriği, ek personel ve zaman planlaması nasıldır? 
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iT.C. 
ADALET BAKANLİĞİ 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM0.00.00.03/352/494 0^/02^2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25/12/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-10537 sayılı yazı, 

b) 08/01/2009 tarihli ve 37/48 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim İşık tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6165 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. 

Mehmet Ali ŞftHIN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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;T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/353/495 «6/OÎ/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK 
Kütahya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6165 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; 
A) 19/01/2009 tarihi itibarıyla, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 1 birinci 

müdür, 5 ikinci müdür, 1 idare memuru, 1 muhasebe yetkilisi, 1 diş tabibi, 1 sosyal çalışmacı, 2 
öğretmen, 20 infaz ve koruma başmemuru, 1 ambar memuru, 111 infaz ve koruma memuru, 4 
cezaevi kâtibi, 1 şoför, 1 sağlık memuru, 1 teknisyen, 2 teknisyen yardımcısı, 6 hizmetli, 2 aşçı ve 
1 kaloriferci olmak üzere toplam 162 personelin görev yaptığı; 

Adı geçen Ceza İnfaz Kurumunda 4 infaz ve koruma başmemuru, 13 infaz ve koruma 
memuru, 2 cezaevi kâtibi, 1 şoför, 2 teknisyen ve 1 kaloriferci kadrosunun boş olduğu; 

Personel açığının kapatılmasına ilişkin olarak 2008 yılında 10 infaz koruma memurunun 
açıktan atama yoluyla atamasının yapıldığı; bu memurların bir kısmının göreve başladığı; geri 
kalanının ise işlemlerinin hâlen devam ettiği; 

Anılan Ceza İnfaz Kurumuna doktor ataması yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı kurasına 
dâhil edildiği; psikolog atanması için ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden yerleştirme 
talep edildiği; 

Diğer taraftan, 2009 yılı için personel plânlaması çalışmasının hâlen devam ettiği; Devlet 
Personel Başkanlığı tarafından 2009 yılında açıktan atama izni verilecek personel sayısının henüz 
bildirilmediği; 

B) Kütahya İlindeki mevcut E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun tam karşısında bulunan 
ve hâlen Tekel Genel Müdürlüğüne tahsisli olup, üzerinde Tekel Bölge Müdürlüğüne ait atıl 
vaziyetteki tesislerin bulunduğu taşınmazın, açık ceza infaz kurumu olarak kullanılmak üzere bilâ 
bedel Bakanlığımıza devrinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığından istenildiği; ancak adı geçen 
İdarenin, bahse konu taşınmazın Hazine adına devrine karar verildiğini bildirdiğinden, bu amaçla 
Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğu; 

C) Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden, anılan taşınmazın açık ceza 
infaz kurumu olarak kullanılmak üzere Bakanlığımız adına tahsisinin talep edildiği; 

Tahsisin gerçekleşmesini müteakip söz konusu taşınmaz ve üzerindeki müştemilatın açık 
ceza infaz kurumu olarak değerlendirileceği; . . 

D) Kütahya İl merkezine açık ceza infaz kurumu açılmasının, 5 yıllık yatırım 
plânlamasında yer almadığı, 

Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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16.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi ve toptancı 
halleri hakkında kanun tasarısı taslağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Mehmet Zafer Çağlayan 'in cevabı (7/6287) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.12.2008 

Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Sanayi Bakanlığı'nca 24.06.1995 tarihli ve 552 Sayılı " Sebze Ve Meyve Ticaretinin 
Düzenlenmesi Ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile 
05.05.2007 tarih ve 5652 Sayılı Kanuna Hükmünde Kararname'yi amaçlarına ulaşmadığı, 
milyonlarca üretici ve 70 milyon tüketiciye birçok külfet ve maliyet artışı getirdiği, serbest 
rekabet ilkelerine ters düştüğü için, yeniden değerlendirip revize ederek, "Sebze Ve "Meyve 
Ticaretinin Düzenlenmesi Ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı" olarak 
Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

Buna göre; 

1- Ülkemizdeki 70 Milyon insanı doğrudan ilgilendiren bu konuyu ne zaman TBMM 
gündemine getirmeyi düşünüyorsunuz? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B 14 0 BHİ 0 00 00 0 2 - 3 0 Q g _02-
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: a) 26.01.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6287-10760/22664 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 28.01.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-113-13/350 sayılı 

yazısı. 

Mersin Milletvekili Behiç ÇELÎK'in, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği (7/6287) 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

EK: önerge cevabı 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN BEHİÇ ÇELİK'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Sanayi Bakanlığı'nca 24.06.1995 tarihli ve 552 sayılı "Sebze ve Meyve Ticaretinin 
Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile 
05.05.2007 tarih ve 5652 sayılı kanun hükmünde kararnameyi amaçlarına ulaşmadığı, 
milyonlarca üretici ve 70 milyon tüketiciye birçok külfet ve maliyet artışı getirdiği, 
serbest rekabet ilkelerine ters düştüğü için, yeniden değerlendirilip revize ederek, 
"Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun 
Tasarısı Taslağı" olarak Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

Buna göre; 
Soru 1- Ülkemizdeki 70 milyon insanı doğrudan ilgilendiren bu konuyu ne zaman 
TBMM gündemine getirmeyi düşünüyorsunuz? 

Cevap 1- Bilindiği üzere, ülkemizde sebze ve meyve ticareti 27/6/1995 tarihli ve 552 sayılı 
Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (552 sayılı KHK) ile bu Kararname uyarınca çıkarılan ikincil mevzuatta yer alan 
hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak, gerek 552 sayılı KHK'nin sebze ve meyve 
ticaretini düzenlemedeki yetersizliği ve gerekse AB mevzuatına uyumun sağlanmasının ve 
toptancı halleri ile pazar yerlerinin yeniden yapılandırılmasının gerekliliği yeni bir yasal 
düzenlemenin yapılmasını zorunlu kılmıştır. 

Bu çerçevede, Bakanlığımızca "Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı Taslağı" hazırlanmıştır. İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla 
yapılan toplantılar ve alman görüşler çerçevesinde son şekli verilen bu Kanun Tasarısı Taslağı 
01.08.2008 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Bu Kanun Tasarısı Taslağıyla, rekabetçi yapının temin edilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, 
gıda güvenliğinin sağlanması, kayıt dişiliğin önlenmesi, tedarik, dağıtım ve satışta etkinliğin 
sağlanması, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi, tüketicinin kaliteli, güvenilir, sağlıklı 
ve uygun fiyatlı mal talebinin karşılanabilmesi, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir 
alt yapıya kavuşturulması ve meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Söz konusu Kanun Tasarısı üzerinde, Başbakanlıkça yürütülen değerlendirmelerin 
tamamlanmasına müteakip anılan Tasarı TBMM'ye sevk edilecektir. 
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17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki hava ve gürültü kirliliğine ilişkin sorusu 
ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6289) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.24.12.2008 

4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 9'uncu 

maddesi l'inci fıkrası (b) bendinde "Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü 

kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri 

almak ve uygulanmasını sağlamak," Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri arasında 

sayılmaktadır. 

Bu itibarla; 

1. Yeni Adana Gazetesi'nden M.Ömer Üney, Cumhuriyet Gazetesi'nden Yusuf 

Baştuğ, Zaman Gazetesi'nden Mehmet Şahin imzalı yazılı basında ve Yerel Kanal A 

Televizyonu'nda yayınlanan görüntülü haberlerde dile getirilen, kalitesiz kömür 

kullanımından kaynaklı olarak sabah ve akşam saatlerinde kent merkezinde ve özellikle 

merkez ilçe Yüreğir'de hava kirliliğinin yoğunlaştığı şikâyetleri konusunda Bakanlığınızca 

alınan herhangi bir önlem mevcut mudur? Adana ilimize getirilen kömürlerin denetimi 

yapılmakta mıdır? 

2. Adana Tabip Odası Başkanı ve Göğüs Hastalıkları uzmanlarının da dikkat çektiği 

üzere Adana ilimizde yaşanan hava kirliliğinden Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve 

astım hastalarının yanı sıra çocuk ve yaşlıların oldukça etkilendiği konusunda Bakanlığınızca 

Kamuoyunu bilgilendirmiş veya uyarılmış mıdır? 

3. 20Ö2/49/EC sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği kapsamında Adana ilimizde 2008 yılında kaç ölçüm yapılmış, yapılan ölçümler 

sonucu Adana ilimizin gürültü haritası çıkarılmış mıdır? Gürültüyü önleme ve azaltmaya 

yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması konusunda bakanlığınızca 

yapılan çalışmalar mevcut mudur? Mevcut ise bu çalışmalar nelerdir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-84 06/02/2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 26.01.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10714 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL' in, 7/6289 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

(S 
f. DMZeySeÎEROĞl 

Prof. DiSVeySetEROĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL» İN 
7/6289 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Yeni Adana Gazetesinden M. Ömer Üney, Cumhuriyet Gazetesi'nden Yusuf 
Baştuğ, Zaman Gazetesi'nden Mehmet Şahin imzalı yazılı basında ve Yerel Kanal 
A Televizyonu'nda yayınlanan görüntülü haberlerde dile getirilen, kalitesiz kömür 
kullanımından kaynaklı olarak sabah ve akşam saatlerinde kent merkezinde ve özellikle 
merkez ilçe Yüreğir'de hava kirliliğinin yoğunlaştığı şikayetleri konusunda Bakanlığınızca 
alınan herhangi bir önlem mevcut mudur? Adana ilimize getirilen kömürlerin denetimi 
yapılmakta mıdır? 

CEVAP 1. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve her 
sene Bakanlığımız tarafından yakıtlarla ilgili olarak yayımlanan genelge çerçevesinde Mahalli 
Çevre Kurulu tarafından yıllık "yakıt programı" belirlenmekte ve bu program temelinde 
kömür satan işyerleri, kömür kullanan apartmanlar denetlenmektedir. 

Adana îl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce, kış sezonunun başlaması ile birlikte, 21 
adet işyeri denetlenmiştir. 43 adet işletmeye katı yakıt satıcısı kayıt belgesi verilmiştir. İlde 
bulunan Toros Limanı kömür sahalarından 2008 yılında ısınma amaçlı kullanılan 
kömürlerden 78 adet numune alınmış ve yapılan analiz sonuçlarının uygun olduğu tespit 
edilmiştir. 

SORU 2. Adana Tabip Odası Başkanı ve Göğüs Hastalıkları uzmanlarının da dikkat 
çektiği üzere Adana ilimizde yaşanan hava kirliliğinden Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 
(KOAH) ve astım hastalarının yanı sıra çocuk ve yaşlıların oldukça etkilendiği konusunda 
Bakanlığınızca. Kamuoyunu bilgilendirmiş veya uyarılmış mıdır? 

CEVAP 2. Kamuoyunun bilgilendirilmesi için hava kalitesi ölçüm sonuçlan 
Bakanlığımız genel ağ sayfasından halka duyurulmakta ve hava kalitesi indeksi ile hava 
kalitesi günlük olarak rapor edilmektedir. 

SORU 3. 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği kapsamında Adana ilimizde 2008 yılında kaç ölçüm yapılmış, yapılan ölçümler 
sonucu Adana ilimizin gürültü haritası çıkarılmış mıdır? Gürültüyü önleme ve azaltmaya 
yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması konusunda 
bakanlığınızca yapılan çalışmalar mevcut mudur? Mevcut ise bu çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 3.-2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 5491 sayılı Kanunla değişik 12 inci 
maddesine istinaden çevre denetim birimini kuran; personel ve ölçüm ekipmanı bazmda 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde getirilen esas ve 
kriterleri sağlayan belediyelere, 2006/16 sayılı genelge çerçevesinde yetki devri yapılmakta 
olup; bahse konu Genelge ile Adana îli Seyhan İlçe Belediye Başkanlığına yetki devri 
yapılmıştır. Gerek programlı veya programsız, gerekse şikâyeti değerlendirmek amacıyla 
yapılacak denetimler için, belediye sınırlan' ve mücavir alan içerisinde Seyhan Belediye 
Başkanlığı, belediye sınırlan ve mücavir alan dışında ise Adana îl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü yetkilidir. 

Seyhan ilçe Belediyesince, yetki devri tarihi itibari ile kamu kurum ve kuruluşlan, 
özel işletmeler ve vatandaşlardan gelen şikayet dilekçeleri, telefon ve maillere istinaden 
ölçüm, denetim ve izleme çalışması gerçekleştirilmiş olup; ölçüm sonuçlarına istinaden, çevre 
mevzuatı hükümleri gereğince işlem yapılmıştır. Ancak, yapılan ölçümler gürültü haritasının 
çıkanlmasma yönelik ölçümler olmayıp şikâyete istinaden yapılan anlık, kısa süreli 
ölçümlerdir. Gürültü haritasının çıkanlması için ölçümler değil, Çevresel Gürültünün 
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Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde de adı geçen endüstri, karayolu, demiryolu ve 
havaalanı için verilen hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. 
I 

Bu kapsamda, ÇGDY Yönetmeliği gereği; 
En geç 30.06.2013 tarihine kadar; 
1) İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan ve km2 başına 1000'den fazla kişinin 

düştüğü yerleşim alanları, 
2) Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yollan, 
3) Yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demir yollan, 
4) Yılda elli binden fazla hareketin gerçekleştiği ana hava alanlan, için bir önceki 

takvim yılındaki durumu gösteren stratejik gürültü haritalan ile, 
30.6.2018 tarihine kadar ve bu tarihten sonra her beş yılda bir; 
1) Yüz binden fazla yerleşik nüfusu olan ve km2 başına 1000'den fazla kişinin 

düştüğü yerleşim alanlan, 
2) Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları, 
3) Yılda otuz binden fazla trenin geçtiği ana demir yollan, için bir önceki yıldaki 

durumu gösteren stratejik gürültü haritalanmn hazırlanması gerekmektedir. 
Bu çerçevede, Bakanlığımızca yapılan yerleşim yeri belirleme çalışmasının ilk 

değerlendirmelerine göre; Adana İlinin içinde yer alan Seyhan Belediyesi nüfusu yaklaşık 
990.000 ve Ceyhan Belediyesi nüfusu ise yaklaşık 103.000 olması nedeniyle, söz konusu 
ilçelerde ileriye yönelik yerleşim alanlan için gürültü haritasının hazırlanması gerekmektedir. 
Dolayısıyla gürültü haritalan hazırlandıktan sonra gürültü haritalanmn sonuçlan dikkate 
alınarak gürültü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlan hazırlanacak ve uygulamaya 
konulacaktır. 

Diğer taraftan; Mart 2006 tarihinde başlayan, Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve 
Nükleer Güvenlik Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen ve Haziran 2008 tarihinde tamamlanan 
"Gürültü Yönetimi Alanında Çevre ve Orman Bakanlığında Kapasite Güçlendirilmesi" 
Projesi kapsamında; seçilen 5 pilot alandan biri olan Adana İlinin Seyhan Belediyesi sınırlan 
içerisinde seçilen bir alanın karayolu gürültü haritası hazırlanmış ve gürültü haritası sonuçlan 
dikkate alınarak eylem planı hazırlanmıştır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen program dahilinde Adana İlinin gürültü haritası 
çıkanlarak eylem planı hazırlanacaktır. 
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18.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Erdemli 'deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6290) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ye Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.12.2008 

Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Mersin İli Erdemli İlçesi Doğulu Köyünde yapmış olduğum incelemelerde; 

Köyün 10.000 dk. Araziye sahip olduğu, Su kaynaklarından tedricen mahrum 
kaldıkları, Tapulu arazilerinden bir bölümünün orman kadastrosu çalışmaları sonucunda 
orman mülkiyetine dâhil edildiği, kendi imkânlarıyla artezyen kuyular açmalarına rağmen her 
kurum veya kuruluş tarafından ruhsat ve onay için para istendiği ifade edilmiştir. 

Buna göre; 

1- Bu bölgede vatandaşlarımızın mağduriyetini giderilmesi ve tarımsal 
verimin arttırılması gayesiyle sulamaya dönük bir projeniz veya çalışmanız 
var mı? 

2- Kadastro çalışması ile hak kaybına uğrayan köylülerimizin mağduriyetini 
gidermeye dönük bir çalışmanız var mıdır? 

3- Artezyen kuyular açılırken yapılan harcamaları karşılamak için bir destek 
çalışmanız var mıdır? 

4- Artezyen kuyular açılırken ruhsat ve onay için alınan paralara muafiyet gibi 
bir çalışmanız var mıdır? ' 
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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-S£ dk/d&2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 26.01.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10719 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELİK' in, 7/6290 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof.DrrVeySeİEROĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN BEHİÇ ÇELİK' İN 
7/6290 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Bu bölgede vatandaşlarımızın mağduriyetini giderilmesi ve tarımsal verimin 
artırılması gayesiyle sulamaya dönük bir projeniz veya çalışmanız var mı? 

CEVAP 1. Söz konusu Köy Muhtarlığı tarafından, tarımsal verimin artınlması 
gayesiyle sulamaya dönük her hangi bir talep Bakanlığımıza iletilmemiştir. Müracaatta 
bulunulması halinde gerekli incelemeler yapılacaktır. 

SORU 2. Kadastro çalışması ile hak kaybına uğrayan köylülerimizin mağduriyetini 
gidermeye dönük bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 2'. Mersin İli, Erdemli ilçesi Doğulu Köyünde orman kadastro çalışmaları, ilk 
defa 1976 yılında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 1744 sayılı Kanunla değişik hükümlerine 
göre yapılmıştır. Daha sonra 1987 yılında 3302 sayılı Kanun hükümlerine göre 2/B maddesi 
uygulama çalışmaları yapılmış ve 1988 yılında kesinleşmiştir. Arazi kadastro çalışmaları ise 
1979 yılında yapılmış ve kesinleşmiştir. Gerek orman, gerekse arazi kadastro çalışmalarının 
kesinleşmiş ve yasal hak düşürücü sürelerin geçmiş olması nedenleriyle mer'i mevzuat 
kapsamında Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

SORU 3. Artezyen kuyular açılırken yapılan harcamaları karşılamak için bir destek 
çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 3. DSÎ Genel Müdürlüğümüzce Sulama Kooperatiflerine işletme kuyuları 
açılıp, motopomp tahsisleri yapılarak, elektrik nakil hatları tesisleri tamamlandıktan sonra, bu 
tesisler kooperatife devredilmekte ve işletmeye geçilmektedir. Kuruluşumuzca açılan sondaj 
kuyu, motopomp ve elektrik nakil hattı bedelleri ilgili kooperatiften üç yıl ödemesiz, 
12 yıl faizsiz geri ödemeli olarak Devir Sözleşmesi kapsamında tahsil edilmektedir. 

SORU 4.4riezyen kuyular açılırken ruhsat ve onay için alınan paralara muafiyet gibi 
bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 4. Yeraltı suları Hakkında Kanun'un 12 inci maddesi uyarınca; arama-
kullanma kuyu belgeleri hiçbir ücrete, damga resmine, harca vs. rüsum'a tabi değildir. Arama-
Kullanma Kuyu Belgeleri, DSÎ Genel Müdürlüğümüzce yetki verilen özel Teknik Sorumlu 
Jeoloji Mühendisleri büroları tarafından (ücret karşılığı) yasa gereği takip edilmektedir. 

DSİ Genel Müdürlüğümüzce verilen Arama-Kullanma belgeleri için kuyu 
sahiplerinden her hangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca, Artezyen kuyularının 
ormanlık alanlara isabet etmesi halinde; 6831 sayılı Orman Kanunu ve Orman Sayılan 
Alanlarda Verilecek İzinler Hakkındaki Yönetmeliği gereğince teminat ve ağaçlandırma 
bedeli alınmaktadır. 
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19.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik 'in, Erdemli 'deki bir beldenin sulama suyu sorununa ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6291) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.12.2008 

Behiç ÇELIJ 
Mersin Milletvekili 

Mersin İli Erdemli İlçesi Tömük Beldesinde yapmış olduğum incelemelerde; 

Tömük Halkı ve Belediye Başkanı tarafından, Dedekavak mevkiindeki suyun kuruduğu 
10 sondaj açılmasına rağmen verim alınamadığı ve halkın sıkıntılara duçar olduğu ifadı 
edilmiştir. 

Bir Gölet yapılması hususu da sıkıntıların giderilmesi için şiddetle talep edilmiştir. 

Buna göre; 

1- Bu bölgede vatandaşlarımızın mağduriyetini giderilmesi ve tarımsal verimi ı 
arttırılması gayesiyle sulamaya dönük bir projeniz veya çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01-$5 06/02/2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 26.01.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10719 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELİK' in, 7/6291 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

E K Prof. Dr. 
Cevabi yazı B a k a n 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN BEHİÇ ÇELİK' İN 
7/6291 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI 

SORU. Bu bölgede vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ve tarımsal verimin 
artırılması gayesiyle sulamaya dönük bir projeniz veya çalışmanız var mıdır? 

CEVAP. Mersin ili Erdemli İlçesi Tömük Beldesi civarında, işletmede olan Gilindires 
Sol Sahil Sulama Projesi (1970 hektar), Alata-Tömük Sulama Projesi (1000 hektar) ve 
Planlama Raporu ihale edilen Sorgun Barajı ve Sulama Projesi bulunmaktadır. 

Tömük Belediye Başkanlığı Bakanlığımıza müracaat ederek, Dingirler mevkiinde 
sulama suyu temini maksadıyla gölet yapılmasını talep etmiştir. Gölet yeriyle ilgili inceleme 
çalışmalarına başlanmıştır. 

20.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bankaların malî yapılarına ve kredilendirmeye ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/6292) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
I 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Mehmet Şimşek tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.23.12.2008 

Adana Milletvekili 

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Teşkilât Yönetmeliği'nin 19'uncu maddesi 

l'inci fıkrası (b) bendinde "Kanun kapsamındaki kuruluşlardan temin edilecek her türlü 

dönemsel bilginin, ilgili birimlerin görüş ve önerilerini dikkate alarak tasarımını yapmak, bu 

bilgilere dayalı finansal analiz teknikleri geliştirmek; bunlarla ilgili veri tabanı kurmak ve 

yönetmek" Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri arasında sayılmaktadır. 

Buna istinaden; 

1. 2002-2008 yılları arasında ve yıllar itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren kamu 

ve özel bankalarının yurtdışı bankalarına borçları ve yurtdışı bankalarından alacakları ne 

kadar olmuştur? Yurtdışı bankalara olan borçlarının toplam mevduata oranları ne kadar 

olmuştur? 
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2. 2002-2008 yılları arasında ve yıllar itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren özel 

bankalarda yabancı sermaye miktarı nasıl gerçekleşmiştir? 

3. Küresel finansal piyasalarda dalgalanmaların yoğun olarak yaşandığı 2007-

2008 yıllarında bankaların kullandırdığı krediler, kredi alanları( proje, konut, bireysel, ihtiyaç, 

işyeri, taşıt ve diğer tüketici kredileri), kredi mevduat oranları, bireysel kredilerin hanehalkı 

tüketim harcamaları içerisindeki payı anlamında nasıl değişimler gerçekleşmiştir? 

4. Yaşanan krizle beraber bankalarca kredi kullandırma koşullarında zorluk 

yaratılması konusunda BDDK yönetimince alınan önlemler nelerdir? 

T.C. 
DEVLET B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.006- U(\<>& Q,Ll.51/2009 

Konu: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 26/01/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10719 sayılı yazınız. 
b) 06/02/2009 tarihli ve B.02.2.TCM.0.00.00.00.2009-ÖKM-D/23/07747 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/6292 sayılı 
yazılı soru önergesi hakkındaki ilgi (a) yazınız üzerine, Bakanlığım ilgili kuruluşu T.C. 
Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b)'de kayıtlı yazı ve ekleri ilişikte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

EKLER : 
İlgi (b)'de kayıtlı yazı ve ekle: 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

SERMAYESİ: TL 25.000 
İDARE MERKEZİ : ANKARA 

İDARE MERKEZİ 
ANKARA L»L?009 

0 7 7 4 7 

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: 
B.02.2.TCM.0.O0.O0.OO 

2009-ÖKM-D/.23 

T.C. DEVLET BAKANLIĞI 
(Sayın Mehmet ŞİMŞEK) 
ANKARA 

Ügi: 26.01.2009 tarih ve B.02.0.006/(16)103 sayılı Evrak Akış Talimat Formu. 

İlgide kayıtlı Evrak Akış Talimat Formu ekinde Bankamıza ulaşan Adana 
Milletvekili Hulusi Güvel'in, Makamlarına yönelik 7/6292 sayılı yazılı soru önergesi 
incelenmiş olup sorulara ilişkin Bankamızda mevcut veriler ekte gönderilmektedir. 

Ayrıca söz konusu soru önergesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumuna gönderilmesinde fayda olduğu düşünülmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 

Başkaa)^ (~) 

Etar&ffiGÖKLEMES 
Başkan Yardımcı» 

Dr M. İbrahim TURHAN 
Başkan Yardımcıa 

E k : l 
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SORU1 

Yurt bışı Bankalardan Alacaklar (Bin TL) 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2008* 

Kamu 
3.816.039 
4.528.720 
5.387.394 
4.280.686 
7.725.194 
5.030.056 
5.040.174 

Özel 
8.260.354 
4.509.711 
7.826.540 

10.416.155 
13.352.419 
12.693.277 
17.677.241 

Yabancı 
903.179 
677.881 

1.256.915 
2.538.028 
7.904.304 
3.326.377 
2.658.259 

Kalk. ve Yat. 
332.499 
382.049 
453.112 
409.330 
583.716 
237.720 
359.919 

Toplam 
13.312.071 
10.098.361 
14.923.961 
17.644.199 
29.565.633 
21.287.430 
25.735.593 

Yurt Dışı Bankalara Borçlar (Bin TL) 

2002 
2003 
2004 
2005 

. 2006 
2007 

2008* 

Kamu 
899.213 

1.287.658 
2.201.376 
2.922.268 
4.461.286 
3.597.783 
7.107.846 

Özel 
10.721.404 
14.372.324 
19.626.222 
31.493.253 
33.457.371 
33.097.385 
44.407.862 

Yabancı 
1.072.445 

928.178 
986.070 

3.245.495 
12.989.939 
14.182.876 
21.644.416 

Kalk. ve Yat. 
1.526.768 
1.507.870 
1.109.408 
1.377.906 
1.722.037 
2.251.257 
2.932.276 

Toplam 
14.219.830 
18.096.030 
23.923.076 
39.038.922 
52.630.633 
53.129.301 
76.092.400 

Yurt Dışı Bankalara Borçlar/Mevduat Oranı (%) 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2008* 

Kamu 
1,7 
2,0 
2,7 
3,1 
4,1 
2,9 
4,8 

Özel 
13,3 
16,3 
18,7 
22,7 
21,3 
19,4 
20,4 

Yabancı 
34,8 
29,6 
20,9 
32,5 
42,5 
30,4 
40,3 

Kaynak: TCMB-BDDK 
(*) 2008 verileri Kasım 2008 itibariyledir. 
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SORU 2 '._, 

2002-2008 Yılları Arasında Bankacılık Sektöründe Aktif Paylarına Göre Yabancı Sermaye Oranı 

Yabancı Payı (%) 

2002 

4,21 

2003 

3,90 

2004 

4,32 

2005 

12,40 

2006 

22,38 

2007 

24,80 

2008* 

26,26 

(*) 2008 verileri Kasım 2008 itibariyledir. 

SORU 3 

Bankacılık Sektörünün Brüt Kredi ve Mevduat Hacmi İle Brüt Kredi / Mevduat Oranı 

Oca-07 

Şub-07 

Mar-07 
Nis-07 

May-07 

Haz-07 

Tem-07 

Ağu-07 

Eyl-07 

Eki-07 

Kas-07 

Ara-07 

Oca-08 

Şub-08 

Mar-08 

Nis-08 

May-08 

Haz-08 

Tem-08 

Ağu-08 

Eyl-08 

Eki-08 
Kas-08 

Brüt Krediler 
(Bin TL) 

228.455.107 

233.571.360 

239.304.768 

244.744.990 

248.503.943 

256.899.885 

263.607.903 

270.501.638 

271.227.250 

276.981.721 

285.472.599 

295.961.541 

300.819.212 

310.765.154 

329.633.528 

335.520.833 

338.860.342 

353.512.115 

352.261.123 
356.619.954 

372.716.487 

385.328.187 
383.117.859 

Toplam 
Mevduat 
(Bin TL) 

313.672.496 

317.302.790 

319.549.249 

323.647.872 

324.570.126 

331.887.007 

338.214.012 

338.696.151 

336.317.316 

338.031.021 

342.289.438 

356.865.046 

360.013.845 

365.157.594 

389.816.707 

395.425.589 

389.758.098 

405.798.475 

406.885.584 

397.771.773 

418.592.657 

431.810.543 
439.143.128 

Brüt Kredi/ 
Mevduat 
Oranı (%)' 

72,8 

73,6 

74,9 

75,6 

76,6 

77,4 

77,9 

79,9 
80,6 

81,9 

83,4 

82,9 

83,6 

85,1 

84,6 

84,9 

86,9 

87,1 

86,6 
89̂ 7 

89,0 

69,2 
87,2 

Kaynak: TCMB-BDDK 
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SORU 3 (devam) 

Bankacılık Sektörünün Toplam Kredilerinin Dağılımı (Bin TL) (Tahsili Gecikmiş Alacaklar Hariç) 

Öca-07 
Şub-07 
Mar-07 
Nls-07 

May-07 
Haz-07 

Tem-07 
Ağu-07 
Eyl-07 
Eki-07 

Kas-07 
Ara-07 
Oca-08 
Şub-08 
Mar-08 
Nis-08 

May-08 
Haz-08 

Tem-08 
Ağu-08 
Eyl-08 
Ekl-08 

Kas-08 

Toplam 
Krediler 

219.727.625 
224.653.656 
230.365.071 
235.535.283 
239.246.376 
247.460.406 
253.965.459 
260.676.826 
261.411.671 
267.020.361 
275.318.269 
285.616.208 
290.320.067 
300.216.382 
319.563.794 
325.229.393 
328.313.627 
342.669.554 
341.216.030 
345.197.648 
361.083.074 
373.064.063 
370.197.334 

Firma 
Krediler 

149.870.905 
154.208.032 
157.954.988 
161.116.692 
162.531.491 
168.071.235 
172.230.183 
176.560.757 
175.401.557 
178.585.710 
184.000.946 
190.650.705 
193.719.004 
201.518.738 
217.924.665 
221.541.322 
221.710.595 
232.306.258 
228.462.652 
229.771.253 
243.149.148 
254.946.038 
252.432.104 

Toplam Bireysel Krediler 

Toplam 
Bireysel 
Krediler 

69.856.720 
70.445.624 
72.410.083 
74.416.591 
76.714.885 
79.389.171 
81.735.276 
84.116.069 
86.010.114 
88.434.651 
91.317.323 
94.965.503 
96.601.063 
98.697.644 

101.639.129 
103.688.071 
106.803.032 
110.363.296 
112.753.378 
115.426.395 
117.933.926 
118.118.025 
117.765.230 

Kredi 
Kartları 

21.566.142 
21.583.420 
21.926.815 
22.744.046 
23.237.100 
23.874.139 
24.309.671 
24.755.582 
24.860.270 
25.363.808 
25.812.260 
27.103.370 
27.138.807 
27.381.442 
28.025.041 
28.802.567 
29.802.258 
31.172.337 
31.730.620 
32.541.973 
32.942.274 
33.052.990 
33.617.563 

Toplam Tüketici Kredisi 

Toplam 
Tüketici 
Kredisi 

48.290.578 
48.862.204 
50.483.268 
51.672.545 
53.477.785 
55.515.032 
57.425.605 
59.360.487 
61.149.844 
63.070.843 
65.505.063 
67.862.133 
69.462.256 
71.316.202 
73.614.088 
74.885.504 
76.800.774 
79.190.959 
81.022.758 
82.884.422 
84.991.652 
85.065.035 
84.147.667 

Konut 
23.561.158 
23.932.250 
24.529.522 
25.164.050 
26.025.835 
26.960.773 
27.868.329 
28.864.220 
29.729.845 
30.503.446 
31.649.210 
32.445.725 
33.287.113 
34.373.802 
35.471.895 
36.145.443 
36.944.439 
37.952.528 
38.645.745 
39.119.472 
39.510.112 
39.645.714 
39.415.233 

Taşıt 
6.471.031 
6.307.673 
6.214.950 
6.144.795 
6.110.651 
6.086.332 
6.036.176 
6.031.526 
5.978.911 
5.938.514 
5.985.211 
6.154.231 
6.105.275 
6.024.015 
6.008.720 
5.988.883 
6.009.947 
6.040.221 
6.035.600 
6.064.615 
6.076.199 
5.939.288 
5.731.263 

Diğer 
18.258.389 
18.622.281 
19.738.796 
20.363.700 
21.341.299 
22.467.927 
23.521.100 
24.464.741 
25.441.088 
26.628.883 
27.870.642 
29.262.177 
30.069.868 
30.918.385 
32.133.473 
32.751.178 
33.846.388 
35.198.210 
36.341.413 
37.700.335 
39.405.341 
39.480.033 
39.001.171 

Kaynak: TCMB-BDDK 
Not: 
- Toplam Tüketici Kredisi, Konut, Taşıt ve Diğer Kredilerin toplamıdır. 
- Toplam Bireysel Krediler, Toplam Tüketici Kredisi İle Kredi Kartlarının toplamıdır. 
- Toplam Krediler, Firma Kredileri ile Toplam Bireysel Kredilerin toplamıdır. 

Bireysel Kredilerin1 Hanehalkı Tüketim Harcamaları İçindeki Payı (%) 

Kaynak: TCMB-BDDK, TÜİK 
(1) Bireysel krediler; bankalar ve tüketici finansman şirketlerince Dkullandınlan krediler (TGA dahil) -
ile kredi kartı bakiyelerinden (TGA dahil) konut kredileri tutarlarının düşülmesiyle hesaplanmıştır. 
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21.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, Kütahya Şeker Fabrikasının Şeker Kurulu 
kararına aykırı davrandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer 
Çağlayan 'in cevabı (7/6320) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ^rafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

F.Murat SÖNMEZ 
Eskişehir Milletvekili 

Soru 1- Şeker Kurulu'nun 25.12.2006 tarih ve 136/1 sayılı kararında, ülke genelinde 
her bir şirket için pancar temin edecekleri ekim alanlarının belirlendiği, şirketlerin kendileri 
için belirlenen pancar ekim alanları dışındaki diğer alanlarda pancar üretim sözleşmesi 
yapamayacakları, pancar üretim faaliyetinde bulunamayacakları, hiçbir şekilde pancar temin 
edemeyecekleri belirtilmiş ve bu karar tüm şirketlere duyurulmuştur. Şeker Kurulunun bu 
Kararına rağmen, Kütahya Şeker Fabrikasının Konya bölgesinden şeker pancarı temin ettiği 
iddiaları doğru mudur? 

Soru 2- Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. almayı planladığı 260 bin ton pancarın 110 bin 
tonunun Konya bölgesinden alındığı iddialarında gerçek payı var mıdır? Konya'dan gelen 
pancarların fabrikaya taş, mıcır ve inşaat malzemesi olarak girdiği doğru mudur? 

Soru 3- Konya'dan alman pancarın ton fiyatının Kütahya'dan alınandan 5 YTL daha 
fazla olduğu doğru mudur? 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHİ 0 00 00 02-1- £ Q 4 -02" 2009 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ:26.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6320-10714/22604 sayılı yazıı 

Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat SÖNMEZ'in, "Kütahya Şeker Fabrikasının Şe 
Kurulu kararına aykırı davrandığı iddiasına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılma 
istediği (7/6320) esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: önerge cevabı 
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ SAYIN FEHMİ MURAT SÖNMEZ'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

SORU 1: Şeker Kurulu'nun 25/12/2006 tarih ve 136/1 sayılı kararında, ülke genelinde 
her bir Şirket için pancar temin edecekleri ekim alanlarının belirlendiği, Şirketlerin 
kendileri için belirlenen pancar ekim alanları dışındaki diğer alanlarda pancar üretim 
sözleşmesi yapamayacakları, pancar üretim faaliyetinde bulunamayacakları, hiçbir 
şekilde pancar temin edemeyecekleri belirtilmiş ve bu karar tüm Şirketlere 
duyurulmuştur. Şeker Kurulu'nun bu kararına rağmen, Kütahya Şeker Fabrikası'nın 
Konya bölgesinden şeker pancarı temin ettiği iddiaları doğru mudur? 

CEVAP 1: 4634 sayılı Şeker Kanunu'nun sektörle ilgili düzenleme yapma yetkisine istinaden 
Şeker Kurulu tarafından, şeker üreten şirketlerin mutabakatları da alınarak, 25.12.2006 tarih 
ve 136/1 sayılı Kurul karan ile 2007 yılından itibaren uygulanmak üzere; ülke genelinde her 
bir şirket için pancar temin edecekleri ekim alanları belirlenmiş ve şirketlerin kendileri için 
belirlenen pancar ekim alanları dışındaki diğer alanlarda pancar üretim sözleşmesi 
yapamayacakları, pancar üretim faaliyetinde bulunamayacakları ve hiçbir şekilde pancar 
temin edemeyecekleri ve yapılan bu düzenlemelere uyulmadığı, yani kendi ekim alanı dışında 
pancar temin etmeleri halinde bu pancarın "C pancarı" olacağı ve üretilen şekerin de "C 
şekeri" olacağı ve yurt içinde pazarlanamayacağı, değişecek şartlara göre pancar ekim 
alanlarını yeniden belirlemeye Kurul'un yetkili kılındığı hususları düzenlenmiş ve bu Kurul 
Karan tüm şirketlere bildirilmiştir. 

Söz konusu Kurul Karar'ının yürürlüğe girdiği tarihten sonra 2007/2008 pazarlama yılında 
Şeker Kurumu elemanlarınca yapılan denetimler sonucunda; 

• Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin 136/1 sayılı Şeker Kurulu Kararı hilafına kendi 
ekim alanı dışında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikası 
ekim alanlarından pancar satın aldığı tespit edilerek, 4634 sayılı Şeker Kanunu'nun 
11. maddesi kapsamında idari para cezası verilmiştir. 

• Adapazan Şeker Fabrikası A.Ş.'nin 136/1 sayılı Şeker Kurulu Karan hilafına kendi 
ekim alam dışında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikası 
ekim alanlanndan pancar satın aldığı tespit edilerek pancar aldığı tespit edilerek 4634 
sayılı Şeker Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında Şirkete idari para cezası verilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz 2008/2009 pazarlama yılında da, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. de 
dahil şeker üreten şirketlerin, gerek pancar ekimi, gerekse şeker üretimi konusundaki 
faaliyetleri Şeker Kurumu'nca titizlikle izlenmekte ve denetlenmekte olup, inceleme/denetim 
faaliyetleri sonucunda; 4634 Sayılı Şeker Kanunu ve ilgili mevzuata aykm olduğu tespit 
edilen durumlarla ilgili uygulanması gereken idari yaptınmlar ivedilikle tesis edilmektedir. 

Nitekim, Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. nezdinde .sonuçlanan inceleme neticesinde; Şirketin 
136/1 sayılı Şeker Kurulu kararı hilafına kendi ekim alanı dışından, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş. (TŞFAŞ) Eskişehir Şeker Fabrikası ekim alanlarından pancar aldığı tespit edilerek, 
Şirketin ekim alanı dışından satın aldığı pancarın "C pancan" ve bundan üretilen şekerin de 
kayıtlara "C şekeri olarak" alınması yönünde karar ihdas edilmiştir. Denetim ve inceleme 
sonuçlan ile ilgili idari yaptırım süreçleri devam etmektedir. 
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SORU 2: Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. almayı planladığı 260 bin ton pancarın l l p bin 
tonunun Konya bölgesinden alındığı iddialarında gerçek payı var mıdır? Konya'dan 
gelen pancarların fabrikaya taş, mıcır ve inşaat malzemesi olarak girdiği doğru mudur? 

CEVAP 2: Şeker Kurumu elemanlarınca Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. nezdinde 2007/2008 
pazarlama yılına yönelik yapılan incelemelerde; Şirketin, 2007/2008 pazarlama yılında sadece 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikası ekim alanlarından pancar satın 
aldığı tespit edilmiştir. İçinde bulunduğumuz 2008/2009 pazarlama yılı Şirket faaliyetine 
yönelik olarak inceleme/denetim faaliyetleri devam etmektedir. Öte yandan, Şeker 
Kurumunun denetim görev ve yetkisi, 4634 sayılı Şeker Kanunu'nunda tanımlanmış olup, 
pancarların fabrikaya taş, mıcır ve inşaat malzemesi olarak girdiği hususunun tespiti Şeker 
Kurumunun görev ve yetki alanında değildir. 

SORU 3: Konya'dan alınan pancarın ton fiyatının Kütahya'dan alınandan 5 YTL daha 
fazla olduğu doğru mudur? 

CEVAP 3: Yukarıda da belirtildiği üzere; Şirketin Şeker Kurulu'nun 136/1 sayılı Kararı 
hilafına; gerek sonuçlanan 2007/2008 pazarlama yılı incelemelerinde, gerekse halen sürmekte 
olan 2008/2009 pazarlama yılı inceleme/denetim ön çalışma sonuçlan değerlendirildiğinde; 
bugüne kadar Şirketin Konya bölgesinden pancar aldığına yönelik bir tespit yapılmamıştır. 
Ayrıca, pancar fiyatları 4634 sayılı Şeker Kanunu'nun 5 inci maddesi gereğince şeker 
fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında varılan 
mutabakata göre serbestçe belirlenmektedir. 
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22.-Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, özürlü personel istihdamına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/6321) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
I 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.25.12.2008 

Hulusi feüvel 

Adana Milletvekili 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesi 2'nci fıkrasında "Kurum ve 

kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında özürlü 

çalıştırmak zorundadır." Aynı maddenin 3'üncü fıkrasında "Bu Kanun kapsamındaki kurum ve 

kuruluşlarda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün 

yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur" 

denilmektedir. 

Bu itibarla; 

1. 2002-2008 yılları arasında ve yıllar itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında 

kaç özürlü personel istihdam edilmiştir? Anılan yıllar itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında 

istihdam edilmesi gerekirken istihdam edilmeyen özürlü yurttaş sayısı kaçtır? 

2. Kanuni zorunluluğa karşın özürlü kontenjanı boş ya da eksik olan kamu kurum 

ve kuruluşları hangileridir? Bu kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi gerekirken 

edilmeyen özürlü yurttaş sayısı kaçtır? 

3. Özürlü personel istihdam etmeyen ve 657 sayılı kanunun 53'üncü maddesi 

3'üncü fıkrasında hüküm altına alınan çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını 

bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu kurum ve kuruluşları hangileridir? Bu 

konuda Devlet Personel Başkanlığı'nca hangi işlemler yapılmıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/ 3 £ 3 

Konu : Soru Önergesi <?//02/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 26.01.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6321-10744/22648 sayılı yazınız. 
b) 04.02.2009 tarih ve B.02.1.DPB.0.10.108/2520 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL' in tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği 7/6321 esas no'lu yazılı soru önergesine Bakanlığıma bağlı kuruluş 
olan Devlet Personel Başkanlığının ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Murat BAŞESC30ĞLU 
Devlet Bakanı 

EK: İlgi (b) yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DPB.0.10.I08 2 ^ 2 - 0 ^ /2/2009 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLİĞİNA 
(Sayın Murat BAŞESCİOĞLU) 

İlgi: Makamlarınızın 28/01/2009 tarihli ve B.02.0.005/256 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih ettiği ve Makamlarınızca cevaplandırılması istenilen ilgi yazı eki 7/6321 
Esas No'lu Yazılı Soru Önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere Başkanlığımız görev 
alanına giren konulara göre hazırlanan bilgiler ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Jale 
Devlet Personel Başkanı 

EK: 
1-Soru Önergesi Cevabı 
2-Kurumların Dolu Memur Kadroları, 
% 3 Özürlü Sayısının Karşılaştırmalı Cetveli 
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«ADANA MİLLETVEKİLİ SAVIN HULUSİ GÜVEL'İN 7/6321 SAYILI YAZILI SORU 
' ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi 2 nci fıkrasında "Kurum ve 
kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü 
Çalıştırmak zorundadır." Aynı maddenin 3 üncü fıkrasında "Bu Kanun kapsamındaki kurum 
ve kuruluşlarda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma 
yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel Başkanlığı 
sorumludur." denildiğinden bahisle, tevcih edilmiş sorular ve Başkanlığımız görev alanına 
giren konular itibariyle cevaplan aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1- 2002- 2008 yılları arasında ve yıllar itibariyle kamu kurum Ve kuruluşlarında 
kaç özürlü personel istihdam edilmiştir? Anılan yıllar itibariyle kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilmesi gerekirken istihdam edilmeyen özürlü yurttaş sayısı kaçtır? 

Soru 2- Kanuni zorunluluğa karşın Özürlü kontenjanı boş ya da eksik olan kamu 
kurum ve kuruluşları hangileridir? Bu kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi 
gerekirken edilmeyen özürlü yurttaş sayısı kaçtır? 

Soru 2- Özürlü personel istihdam etmeyen ve 657 sayılı kanunun 53 üncü maddesi 3 
üncü fıkrasında hüküm altına alınan çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını 
bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu kurum ve kuruluşları hangileridir? Bu 
konuda Devlet Personel Başkanlığınca hangi işlemler yapılmıştır? 

Cevap 1,2 ve 3 - Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 53 
üncü maddesinde; "Mevzuata uygun olmak kaydıyla; özürlülerin mesleklerine uygun 
münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin 
kurumlarınca temin edilmesi esastır. Özürlülerin Devlet memurluğuna alınma şartları 
ile hangi işlerde çalıştırılacakları, mesleklerini icra ve infazda hangi yardımcı araç ve 
gereçlerin kurumlarınca temin edileceği, zihinsel özürlülerin hangi görevlere 
atanmasında asgari eğitim şartından istisna edileceği hususları Maliye Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet 
Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 
3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır, %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya 
kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. 

Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını üç 
ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bu Kanun 
kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü 
personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet 
Personel Başkanlığı sorumludur." hükmü yer almaktadır. 

öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi ve bu 
maddeye istinaden 20/08/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak 
Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarının 
dolu memur kadrolarının %3'ü oranında özürlü memur istihdam etmek üzere, özürlü memur 
alımı amacıyla yapacakları sınavlara ilişkin duyurular ise bahsi geçen Yönetmehk'in 8 inci 
maddesine göre Devlet Personel Başkanlığınca ilan edilmektedir. 

Bu Yönetmelik hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşları özürlü personel alımı 
amacıyla Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos ve Ekim-Kasım dönemleri olmak üzere üç 
dönemde sınav açabilmekte ve bu dönemlere ilişkin sınav duyurulan ise ilgili kurumlarca, 
Mart, Haziran ve Eylül aylarının son günü itibarıyla Devlet Personel Başkanlığında olacak 
şekilde gönderilmekledir. Devlet Personel Başkanlığı ise bu duyurulan Resmi Gazete ve ülke 
çapında tirajı yüksek biı" gazetede ilan etmekledir. 

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen ve işlen ayrılan özürlü 
personele ilişkin olarak üç ayda bir olmak üzere 2002-2008 yıllan arasında Devlet Personel 
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başkanlığına intikal ettirilen "Kurumların Dolu Memur Kadroları, % 3 Özürlü Sayısının 
Karşılaştırmalı CetveP'ine göre 2002 yılında özürlülere tahsis edilmesi gereken % 3 
oranındaki memur kadro sayısı toplam (47.043) iken istihdam edilen özürlü memur sayısı 
toplam (6.103) adet, 2003 yılında (47.043) 'e (6.727) adet, 2004 yılında (47.043)'e (8.717) 
adet, 2005 yılında (47.043)'e (8.717) adet, 2006 yılında (55.108)'e (8.915) adet, 2007 yılında 
(52.485)'e (9.193) adet ve 2008 yılında da (51.507)'e (9.966) adettir. 

Ekim 2008 tarihi itibariyle özürlü kontenjanı boş ya da eksik olan kamu kurum ve 
kuruluşlarını gösteren " Kurumların Dolu Memur Kadroları, % 3 Özürlü Memur Sayısının 
Karşılaştırmalı Cetveli" ise (Ek-2)' de yer almaktadır. 

(2002-2008) yılları arasında kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde özürlü 
istihdamının kolaylaştırılması ve özürlü istihdamının artırılabilmesi amacıyla, adı geçen 
Başkanlığın da katkılarıyla aşağıda yer alan çalışmalar yapılmıştır. 

2002 - 2008 YILLARI ARASINDA YAPILAN MEVZUAT ÇALIŞMALARI: 
A- Devlet Personel Başkanlığınca 25/01/2003 tarihli ve 25004 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan "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 yürürlüğe konulan 
"Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartlan İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları 
Hakkında Yönetmelik"in iptali ve 20/08/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma 
Sınavları Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması, 

C- Başbakanlıkça 03/12/2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
"Özürlülerin İstihdamı Yıh(2004/28)" başlıklı Genelge, 

Ç- 21/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun". 

D- 13/02/2006 tarihli ve 2006/10129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma 
Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik". 

2002 - 2008 YILLARI ARASINDA YAPILAN MEVZUAT ÇALIŞMALARI İLE 
SAĞLANAN HAKLAR; 

A- 2003/2 sayılı Tebliğ ile Sağlanan Haklar; 
1- Özürlü çalıştırma kontenjanları eksik olan kamu kurum ve kuruluşlarının bir an 

önce eksik olan kontenjanları doldurmaları cihetine gitmeleri gerektiği, 
2- Mevzuatlarında özel hüküm bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının özürlü 

memur alımında azami üst yaş sınırı tespit etmeleri, 
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 itibarıyla çoktan seçmeli test 

şeklinde yapılması sağlanmıştır. Ayrıca, özürlü personel alımında sözlü sınav kaldırılmışın". 
3- Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının özürlü sınavlarını aynı dönemde yapması ve 

uygulama birliğinin sağlanması amacıyla özürlü sınav dönemlerine ilişkin Genelge hükümleri 
Yönetmelice konulmuştur. 
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4- Özürlülerin sınavlara müracaatını hem maddi olarak hafifletmek hem de 
ulaşabilifliklerini 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 
dlan 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 özürlü" 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 az birisinin özürlülük veya 

özel eğitim alanında çalışmış veya konuya yetkin bir üye olması sağlanmıştır. 
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. 

Devlet Personel Başkanlığınca özürlü memur alımına ilişkin sınav duyurusu 
yayımlanan kurum ve kuruluşlar özürlü sınavlarını kendileri yapmakta olup, sınav sonuçları 
itibariyle başarılı olanlar, sınav duyurusunda bahsi geçen kadrolara ilgili kurum ve 
kuruluşlarca atanmaktadırlar. 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. 

Ancak, 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 bulunmakla birlikle, yukarıda da belirtildiği üzere Devlet 
Personel Başkanlığının özürlü istihdamının kolaylaştırılması ve özürlü istihdamının 
artırılabilmesi ilişkin çalışmaları ile özürlülere tahsis edilen memur kontenjanlarının ivedilikle 
doldurulmasına ilişkin gayret ve çabalan ise devam etmektedir. 
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EKİM 2008 
KURUMLARIN DOLU MEMUR KADROLARI, 
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BİLGİLER; KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN GÖNDERİLEN VERİLERDEN 
OLUŞTURULMUŞTUR. 

23.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, çıkarılan yönergelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/6331) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazıla 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla, 

Oktay VURAL 
İzmir Milletvekili 

10.10.1984 tarih ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 
kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun1 gereğince; Bakanlar 
Kurulu'nun 19.12.2005 tarih ve 2005/9986 sayılı kararı ile çıkarılan2^"Mevzuat Hazırlama 
Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmeliksin 11/4 ncü maddesinde; 

"Uygulamada birliği sağlamak amacıyla; kânun ve kânun hükmünde kararnamelerde 
yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere, Resmî Gazete'de yayımlanacak tüzük ve 
yönetmelik dışındaki düzenleyici işlemler, sadece KARAR, TEBLİĞ ve GENELGE 
olarak isimlendirilir." denilmiştir. 
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Sözkonusu Yönetmelikte atıfta bulunulan 24.05.1984 tarih ve 3011 sayılı Resmi 
Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun'un3 1 nci maddesi de 
aşağıdaki gibidir; 
"Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin; 
a. işbirliğine, yetki ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen, 
b. Kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan, 
c. Kamuyu ilgilendiren, 
Yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlanır. 
Ancak, millî emniyet ve millî güvenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi taşıyan 
yönetmelikler yayımlanmaz." 
Sözkonusu mevzuat hükümleri -yoruma gerek bırakmayacak şekilde- açık ve anlaşılabilir 
olmasına rağmen, AKP'nin iktidara gelmesinden sonra, kamu kurum ve kuruluşlarınca; 
3011 sayılı Kânun ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince "YÖNETMELİK" 
ile düzenlenmesi gereken hususların "YÖNERGE" adı verilen ve Kânun'da 
tanımlanmayan bir mevzuat türü ile tanzim edilmeye başlanıldığı, 
Keza, daha önce tanzim edilmiş olan pek çok' yönetmeliğin lağvedildiği ve yerlerine 
"YÖNERGE" ihdas edildiği görülmektedir. 
Daha önce YÖNETMELİK ile düzenlenmiş olan hususların -yönetmeliklerin ilga edilmesi 
suretiyle- YÖNERGE ile düzenlenmesi uygulamasının 2006 yılından itibaren bütün kamu 
kuruluşlarında yaygınlaştığı tespit edilmiştir. 
Bilindiği üzere, yönetmelikler, "Anayasa" ve "kânunlardan sonra gelen en önemli hukuk 
kaynakları arasında yer almakta olup, "kânun hükümlerinin uygulanmasına ve kamu 
hizmetlerinin görülmesine dair usul ve esaslar" ile "ilgili personelin ve ilgili makan/ve 
mercilerin görev, yetki ve sorumluluklarının" ayrıntılı olarak belirlenmesine âmirdir. 
Yönetmeliklerin tanzimi, değiştirilmesi, lağvedilmesi, ihdas, değişiklik ve iptalinin ilgililere 
duyurulması gibi hususlar muhtelif Kânun ve Yönetmelik hükümleri ile hukuki merasime 
tâbi tutulmuştur. 

Düzenleyici mahiyetteki sözkonusu mevzuat hükümleri sayesinde, "ilgililerin" ve "ilgili 
makam ve mercilerin" kamu gücünü keyfî surette kullanmalarına imkân tanınmamıştır. 
Halbuki AKP iktidarı tarafından, ilgili Kanun hükümleri gereğince yönetmelikle 
düzenlenmesi gereken hususlar "YÖNERGE" adı verilen ve herhangi bir hukuki 
merasime tâbi olmayan, kanuni bir dayanağı da bulunmayan nevzuhur bir düzenlemeye 
tâbi kılınmak suretiyle, AKP iktidarınca atanan ehliyetsiz kamu görevlilerinin keyfi 
uygulamalarda bulunmalarının önü açılmış; üstelik,, ileride, yapılan hukuk ve kanun dışı 
işlemlerin sorumlularının belirlenebilmesi ve bunlardan yaptıklarının hesabının 
sorulabilmesi imkânı da tamamen ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. 

Bu çerçevede sorularımı yöneltiyorum: 
1. AKP'nin iktidara gelmesinden buyana, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hangi 

konularda "YÖNERGE" tanzim edilmiştir? 
2. Kamu kurum ve kuruluşlarınca -YÖNERGE ile düzenleme yapmak amacıyla- hangi 

YÖNETMELİKLERİN lağvedilmiştir? 
3. İlgili mevzuat hükümleri açık olmasına rağmen/yönetmelikle düzenlenmesi gereken 

hususların niçin "YÖNERGE" adı verilen ve herhangi bir hukuki dayanağı 
bulunmayan nevzuhur bir düzenlemeye tâbi kılınmıştır? 
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Sayı :B.02.0.001/|Og 
Konu :Soru önergesi 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI _ ^ 
0 9 JÜBAI2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tLGt :26/01/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6331-10812/22757 
sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sn. Oktay VURAL'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/6331 saydı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Cemil ÇİÇEJ 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ek-Yazı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN OKTAY VURAL'IN 
BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A 

TEVCİH ETTİĞİ 7/6331 SAYILI YAZILI SORU 
ÖNERGESİNİN CEVABI 

Bilindiği Üzere, Anayasanın 124 üncü maddesine göre, Başbakanlık, bakanlıklar ve 
kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarım ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını 
sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabilmekte ve hangi 
yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanacağı 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmi 
Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 
belirlenmektedir. 

3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanuna 
göre; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan yönetmeliklerin, Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girebilmesi için; kendi görev alanlarım ilgilendirmesi, 
dayanağı olan kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlaması, kanun ve tüzüklere aylan 
olmaması ve genellik ifade etmesi gerekmektedir. 

3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2. ve 10 uncu maddelerinde, kanun, kanun 
hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik teliflerinin Anayasaya ve diğer mevzuata 
uygunluğunu incelemek ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını sağlamak Başbakanlığın 
görevleri arasında sayılmıştır. 

Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümleri uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
ile kamu tüzel kişileri tararından hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa gönderilen yönetmelikler, Anayasaya ve dayanağı olan kanunlara uygunluğu 
şekil ve esas yönünden incelendikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır 
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Öte yandan 19/12/2005 tarihli ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul 
edilen ve 17/2/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 nci maddenin dördüncü 
fıkrasında "Uygulamada birliği sağlamak amacıyla; kanun ve kanun hükmünde 
kararnamelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere, Resmi Gazetede yayımlanacak 
tüzük ve yönetmelik dışındaki düzenleyici işlemler sadece karar, tebliğ ve genelge olarak 
isimlendirilir" hükmüne yer verilmiştir. 

Bu madde ile Anayasanın 115 inci maddesinde düzenlenen "Tüzükler" ve 124 üncü 
maddesinde düzenlenen "Yönetmelikler" dışmda kalan ve idare hukukunda, idari yargıda, 
yargısal içtihatlarda ve doktrinde "diğer adsız düzenleyici" işlemler olarak tanımlanan 
düzenleyici işlemlerin, dayanağı olan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde açıkça 
düzenlenme biçimi ve adı belirlenmiş olan örneğin, "Usul ve Esaslar, Çerçeve Statü, Ana 
Statü gibi" özel hükümler saklı kalmak üzere sadece "karar, tebliğ ve genelge" olarak 
isimlendirilmesi hükme bağlanmak suretiyle uygulamada birliğin sağlanması ve mevzuat 
kirliliğinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Yukarıda yer alan anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname ve tüzük hükümlerinde 
yer alan ve yönetmeliklerle düzenlenmesi emrolunan hususlar yönetmelik adı altında 
düzenlenmekte ve Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır. Yönetmeliklere Başbakanlık internet 
adresinden (www.basbakanlik.gov.tr) güncel olarak, kayıt olma gibi bazı sınırlamalara tabi 
tutulmaksızın ve ücretsiz olarak kamuoyunun hizmetine sunulmaktadır. 
I 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Resmi Gazetede 
yayımlandığı 17/2/2006 tarihinden itibaren Başbakanlık, bakanlıklar ve adı geçen Yönetmelik 
kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları tarafından; 

1) Resmi Gazetede yayımlanmak üzere yönerge adı alanda bir düzenleme Başbakanlığa 
gönderilmemiştir. 

2) Resmi Gazetede yayımlanmış ya da yayımlanmamış olan yönetmeliklerin 
yürürlükten kaldınhnası ve yerine yönerge ile düzenleme yapılması yolunda Başbakanlığa bir 
teklifte bulunulmamıştır. 

3) Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan amir hükümler uyarınca açıkça 
Yönetmelikle düzenlenmesi öngörülen hususlar yönetmelik yerine yönerge ile 
düzenlenmemiş ve Başbakanlığa bu yönde bir teklifte bulunulmamıştır. 
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24.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'deki TOKİ binalarının bazılarına 
doğal gaz bağlanmamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek'in cevabı (7/6335) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAINfLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı olan sorumun Başbakan Sayın Recep Tayip El 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.25.12.2008 

Ahmet Duran BULUT 
Balıkesir Milletvekili 

Balıkesir'de iki yıl önce yapımı tamamlanan TOKİ binaları* H bloklarında 
278 dairede ikamet eden vatandaşların evlerine hala doğalgaz bağlanmadığı 
iddia edilmektedir. Konuyu inceleterek gereğini yaptırmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/ /03 
Konu: Soru önergesi 06.02.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :26.01.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02 -7/6335-10827/22833 
sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Sn. Ahmet Duran BULUT'un Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği 7/6335 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. s 

Cemil ÇİÇEK 
Devlet Bakanı ve 

Ek- soru önergesi cevabı Başbakan Yardımcısı 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SN. AHMET DURAN BULUT'UN 
SN. BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A 

TEVCİH ETTİĞİ 7/6335 SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESİ CEVABI 

SORU : Balıkesir'de 2 yıl önce yapımı tamamlanan TOKİ binaları, H bloklarında 
278 dairede ikamet eden vatandaşlann evlerine hala doğalgaz bağlanmadığı 
iddia edilmektedir. Konuyu inceleterek, gereğini yaptırmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP : Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde 
konut inşa ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek 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 olmalandır. 

TOKÎ tarafından Balıkesir ilimizde (Merkez, Bandırma, Burhaniye, Edremit, 
Gönen, Manyas, Kepsut, Ayvalık ilçeleri) yürütülen toplu konut uygulamalan 
çerçevesinde, ihalesi yapılan proje sayısı 13 olup, üretilen toplam konut sayısı 
4.780'dır. Balıkesir Toplu Konut Uygulamalan kapsamında; 

, / Toplam 104 derslik 5 adet ilköğretim okulu ve 24 derslikli 1 adet lise, 
S 1 adet kreş, 1 adet anaokulu, 1 adet kütüphane, 1 adet spor salonu, 
/ 6 adet cami, 
S 7 adet ticaret merkezi, 
V 2 adet sağlık ocağı, 
S 8 adet tesis, 

yapılmıştır. 
Soru önergesine konu "Balıkesir 2. Etap, 1. Bölge, 766 Adet (278 Adedi Alt 
Gelir Grubuna) Konut İnşaatı ile Genel ve Adaiçi Altyapı ve Çevre 
Düzenlemesi" uygulaması kapsamında, alt gelir grubu için Üretilen H tipi 
bloklann ısınma sorununa ilişkin olarak, yöresel gaz dağıtım şirketi Balıkesir 
Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (Balgaz) tarafından kazan dairesi ve dairelerdeki 
doğalgaz tesisatında tespit ettiği eksiklikler yüklenici firmaya yaptınlmıştır. 
Eksikliklerin giderilmesinden sonra da 23.01.2009 tarihinde merkezi sisteme 
doğalgaz verilerek, kazanların devreye alınması suretiyle, ısınma problemi 
çözüme kavuşturulmuştur. 

Diğer taraftan, dairelerdeki ocak ve şofbenlerde doğalgaz kullanımı için konut 
alıcılarının abone ücretini yatırarak, abonelik işlemlerini tamamlamalan 
gerekmektedir. Bu şekilde, dileyen konut alıcıları, ocak ve şofbenlerinde de 
doğalgaz kullanabileceklerdir. 

- 4 1 7 -



TBMM B: 55 10 . 2 . 2009 

25.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'in, benzin ihracatıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen 'in cevabı (7/6339) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasının arz ederim. 

Saygılarımla. 

Kırklareli Milletvekili 

1) Ülkemizde üretilen benzinin % 50'sinin^hraç edildiği, bu ihracatın da ABD'ye 

yapıldığı iddia edilmektedir.Bu iddialar doğru mudur? 

2) Ülkemizde üretilen ben2in iç piyasaya 2.74 YTL'ya satılırken, ihraç edilen 

benzinin ise 0,45 YTL'ya satıldığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

3) İhraç edilen benzin bir litresi 0,45 YTL'ya zararına satılmıyorsa, kendi 

vatandaşlarımıza bir litresi 2,74 YTL'ya satılarak kazıklanmış olmuyor mu? Aradaki 2,29 

YTL lık farkın sebebi nedir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .DTM.0.09.00.00 - ( 0 0 
09.02.2009* 5 2 6 7 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 26/01/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6339 - 10852/ 22887 sayılı yazılan. 

tlgi'de kayıtlı yazılan konusu Kırklareli Milletvekili Sn. Tansel BARIŞ tarafından tevcih 
edilen 7/6339 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. l ü U U U O f f V ^ 
Kürşad TÜZMEN 

EKLER: Devlet Bakanı 
1- Soru önergesi cevabı 
2- Tablo 
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Soru 1: 
Ülkemizde üretilen benzinin %50'sinin ihraç edildiği, bu ihracatın da ABD'ye 
yapıldığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

Cevap 1: 
Dış Ticaret İstatistikleri ve Endeksleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
üretilen mal ticareti istatistikleri ile dış ticaret birim değer ve miktar endekslerinden 
oluşmaktadır. 

Dış ticaret istatistiklerinin ana veri kaynağı Gümrük Müsteşarlığı'nın idari kayıtlandır. 
Ham petrol, doğalgaz ve elektrik dış ticaretine ilişkin bilgiler doğrudan ihracat ve ithalat 
yapan kuruluşlardan derlenmektedir. 

2008 yılında toplam benzin ihracatı ile ABD'ye yapılan benzin ihracatı bilgileri, ABD'nin 
toplam benzin ihracatı içindeki payına ait bilgiler ekte yer alan Tablo 1 'de verilmiştir. 

Soru 2: 
Ülkemizde üretilen benzin iç piyasaya 2.74 YTL'ya satılırken, ihraç edilen benzinin 
ise 0,45 YTL'ya satıldığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

Soru:3 
İhraç edilen benzin bir litresi 0,45 YTL'ya zararına satılmıyorsa, kendi 
vatandaşlarımıza bir litresi 2,74 YTL'ya satılarak kazıklanmış olmuyor mu? 
Aradaki 2,29 YTL'Iık farkın sebebi nedir? 

Cevap 2 ve 3 : 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de benzin fiyatları üzerinde önemli vergi yükleri 
bulunmaktadır. Ülkemizde de Katma Değer Vergisi (KDV), özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV), Akaryakıt Tüketim Vergisi (ATV) gibi vergi yükleri ile benzin fiyatları önemli 
miktarda yükselmektedir. İhracat sırasmda anılan vergiler ödenmediği için ihraç fiyattan 
ile yurt içi tüketime yönelik fiyatlar arasında önemli farklar bulunmaktadır. 

Bu çerçevede ihraç fiyatlan 2008 yılı için 0,33-0,75 $/lt olan çeşitli benzin ürünlerinin yurt 
içi satış fiyatlan vergilerle birlikte 2.8 TL/İt (1,7 $/lt) olarak belirlenebilmektedir. 
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26.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, akaryakıt piyasasına ve vergilendirmeye ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/6354) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

İKİCİ 
Gaziantep Milletvekili 

Rekabet Kurumu'nun hazırladığı Akaryakıt Sektör Raporu ulusal basınımızda 
geniş yer bulmuş ve raporda yer alan bulgular yoğun tartışmalara yol açmıştır. Söz 
konusu rapora göre; 

EPDK tarafından lisans verilen 47 dağıtım şirketinden sadece 5'inin pazarın 
yaklaşık yüzde 90'ına hâkim olması, akaryakıt sektöründe oligopolistik pazar 
yapısının oluşumuna neden olmuştur. Ayrıca, akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinde en 
önemli etken vergilerdir; vergi dışı fiyatlar bakımından Türkiye'deki akaryakıt fiyatları 
yakın pazarlara göre daha yüksektir ve serbest fiyatlandırmaya geçilmesinin ardından 
fiyat düşüşleri, fiyat artışlarına kıyasla aynı duyarlılıkla piyasaya yansıtılmamaktadır. 

Rafineri çıkış fiyatı 45 Yeni Kuruş olan benzin, 1.49YTL ÖTV ve 0.42 YTL KDV 
eklenerek vatandaşa 2.74 YTL'ye satılmaktadır. Yüksek vergi oranları, vatandaşın 
benzin yerine motorin ve oto LPG'yi tercih etmesine, ülkemizde üretilen benzinin 
%50'sinin 45 Yeni Kuruşa yurtdışına satılmasına neden olmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Rekabet hukuku bakımından önemli bir sorun olarak gösterilen akaryakıt 
sektöründeki mevcut oligopolistik pazar yapısının düzeltilmesi için alınan 
önlemler nelerdir? 

2- Benzin tüketimini arttırmak ve vatandaşın daha düşük fiyata benzin 
almasını sağlamak için ÖTV'de indirim yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yüksek vergi yükü nedeniyle iç piyasanın daralması sonucu ülkemizde 
üretilen benzinin % 50'si 45 Yeni Kuruşa yurtdışına satılmaktadır. Bundan 
kaynaklanan vergi kaybı nedir? 

4- Petrol fiyatları yükseldiğinde bunu hemen benzin fiyatlarına yansıtırken, 
petrol fiyatlarındaki düşüşü birkaç ay sonra benzin fiyatlarına yansıtmanızın 
nedeni nedir? 
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; T.c. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GİB.0.03.82/8211-808 
KONU : 

10.02.2009*014465 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
10793 sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Akif EKlCİ'nin tarafıma tevcih ettiği 7/6354 esas 
numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 01.01.2005 tarihinden itibaren akaryakıt 
ürünlerinin fıyatlandınlmalan serbest piyasa koşullarına bırakılmış olup, piyasa koşullan 
içerisinde oluşan fiyata Bakanlığımızın bir müdahalesi bulunmamaktadır. 01.01.2005 
tarihinden itibaren akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin özel tüketim vergisi 
tutarlarında 03.11.2007 ve 01.07.2008 tarihlerinde yapılan değişiklikler dışında bugüne kadar 
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Ayrıca, yurt içerisinde teslim edilen akaryakıt fiyatlarının içerisinde mükelleflerin 
satış maliyetleri ve karlarının yanında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gelir payı, özel 
tüketim vergisi ve katma değer vergisi gibi mali yükümlülükler de yer almaktadır. Ancak 
yasal mevzuat gereğince rafineriler tarafından üretilerek yurtdışına ihraç edilen akaryakıt 
ürünleri açısından ihracat istisnası hükümleri uygulanıp vergi doğmadığından herhangi bir 
vergi kaybı söz konusu olmamaktadır. 

Diğer taraftan, akaryakıt ürünlerine uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının 
indirilmesi, uygulanmakta olan ekonomik program ve bütçe politikaları açısından kamu 
gelirlerinde azalışa yol açacağından, bu ürünlerde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarında 
herhangi bir vergi indirimi yapılması düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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27.- izmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, bir inşaat şirketine verilen kampanyalı satış izin belge
sine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'in cevabı (7/6369) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'mn bazı inşaat şirketlerine bol keseden verdiği 
Kampanyalı Satış İzin Belgesi, taksitle konut edinmek isteyen dar gelirli 
vatandaşlarımızın dolandırılmalarına, dolayısıyla canlarının yanmasına neden olmuştur. 

Örneğin Uludağ Emlak İnşaat Ltd. Şti. , Bakanlıktan aldığı Kampanyalı Satış İzin 
Belgesi ile Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Eskişehir ve Gebze'de boş arsalarda ve 
maketler üzerinden, sözde taksitle konut satarak 12 binden fazla dar gelirli 
vatandaşımızdan 15-100 bin ytl. arasında değişen miktarlarda paralar toplamış, senetler 
almış ancak yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Sözkonusu şirket Bakanlıktan aldığı 
Kampanyalı Satış İzin Belgesi ile 6-7 milyon ytl. para topladıktan sonra, taksitle konut 
sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlarımızı ortada bırakmıştır. 

Yani, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'mn sözkonusu şirkete verdiği Kampanyalı Satış 
İzin Belgesi, 12 binden fazla vatandaşımızın soyulmasına neden olmuştur. 

1- Uludağ Emlak İnşaat Ltd. Şti.ne verdiğiniz Kampanyalı Satış İzin. Belgesi 
karşılığında, şirkettin taksitle konut satış kampanyasına katılan 12 binden fazla 
vatandaşımızın birikimlerini güvence altına almak için hangi önlemler alın di? 

2- Bakanlığınızın verdiği Kampanyalı Satış İzin Belgesi karşılığında, 
vatandaşlarımızın dolandırılmalarını engellemek ve birikimlerini güvence altına almak 
için, kampanyaya yapılan ödemelere sigorta yaptırıldı mı? Veya şirketten teminat 
mektubu alındı mı? 

3- Bakanlığınızın bu şirkete verdiği ve takip etmediği Kampanyalı Satış İzin 
Belgesi, vatandaşlarımızın mağdur olmalarına yol açmış olmuyor mu? Vatandaşlarımız 
Bakanlığınızın resmi belgesine güvenmekle hata mı yaptılar? 

4- Dolandırılan 12 binden fazla vatandaşımızın mağdur olmalarından, bol keseden 
belge dağıtan Bakanlığınızda sorumlu değil mi? 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHt 0 00 00 02-^5 Q 4 _(£_ 2QQ9 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

İlgi: 26.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6369-10792/22734 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, "Bir inşaat şirketine verilen kampanyalı satış izin 
belgesine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6369) esas nolu yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim 

Zafer ÇAĞLAYAN , 
Sanayi Ve Ticaret Bakanı 

Ek: önerge cevabı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nuı bazı inşaat şirketlerine bol keseden verdiği Kampanyalı 
Satış İzin Belgesi, taksitle konut edinmek isteyen dar gelirli vatandaşlarımızın 
dolandırılmalarına, dolayısıyla canlarının yanmasına neden olmuştur. 

Örneğin Uludağ Emlak İnşaat Ltd. Şti., Bakanlıktan aldığı Kampanyalı Satış İzin 
Belgesi ile Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Eskişehir ve Gebze'de boş arsalarda ve 
maketler Üzerinden, sözde taksitle konut satarak 12 binden fazla dar gelirli 
vatandaşımızdan 15-100 bin YTL. arasmda değişen miktarlarda paralar toplamış, 
senetler almış ancak yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Söz konusu şirket 
Bakanlıktan aldığı Kampanyalı Satış İzin Belgesi ile 6-7 milyon YTL. para topladıktan 
sonra, taksitle konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlarımızı ortada 
bırakmıştır. 

Yani, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının söz konusu şirkete verdiği Kampanyalı Satış İzin 
Belgesi, 12 binden fazla vatandaşımızın soyulmasına neden olmuştur. 

1- Uludağ Emlak İnşaat Ltd. Şti.ne verdiğiniz Kampanyalı Satış İzin Belgesi 
karşılığında şirketin taksitle konut satış kampanyasına katılan 12 binden fazla 
vatandaşımızın birikimlerini güvence altına almak için hangi önlemler alındı? 

2- Bakanlığınızın verdiğiniz Kampanyalı Satış İzin Belgesi karşılığında, 
vatandaşlarımızın dolandırılmalarını engellemek ve birikimlerini güvence altına almak 
için, kampanyaya yapılan ödemelere sigorta yaptırıldı mı? Veya şirketten teminat 
mektubu alındı mı? 

3- Bakanlığınızın bu şirkete verdiği ve takip etmediği Kampanyalı Satış İzin Belgesi, 
vatandaşlarımızın mağdur obualarına yol açmış olmuyor mu? Vatandaşlarımız 
Bakanlığınızın resmi belgesine güvenmekle hata mı yaptılar? 

4- Dolandırılan 12 binden fazla vatandaşımızın mağdur obualarından, bol keseden 
belge dağıtan Bakanlığınızda sorumlu değil mi? 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar" 
başlıklı 6, "Taksitle Satış" başlıklı 6/A ve "Kampanyalı Satışlar" başlıklı 7 nci maddeleri ve 7 
nci maddesine dayanılarak yayımlanmış olan "Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile kampanyalı satışlar düzenleme altına alınmıştır. 

Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in "Bakanlık 
İznine Tabi Mallar" başlıklı 10 uncu maddesinde sayılan mal grupları için Kampanyalı Satış 
İzin Belgesi alınması zorunlu kılınmış olup, aynı Yönetmelik'in "Kampanyalı Satış İzin 
Belgesi" başlıklı 11 inci maddesi uyarınca usulüne uygun başvuruda bulunan şirketlere 
verilen bu belge yalnızca bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin kayıt altına alınması amacına 
hizmet etmekte olup, belge alan şirketlerin daha sonra Bakanlığımız Kontrolörlerince 
denetlenmesi aşamasında müracaata esas teşkil eden belgelerden yararlanılmaktadır. Bir 
başka ifade ile, kampanyalı satış izin belgesi verilmesi konusunda İdareye herhangi bir takdir 
yetkisi verilmemiş olup, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli evraklar ile başvuruda bulunan 

- 4 2 5 -



TBMM B: 55 10 . 2 . 2009 

şirketlere verilen ve kampanyalı satış yapan şirketlerin kayıt altına alınmasına yardımcı olan 
bu belge, belge sahibi şirket hakkında herhangi bir devlet garantisi verildiği anlamına 
gelmemektedir. 

kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in "Sözleşme 
Zorunluluğu" başlıklı 6 ncı maddesinde sözleşmede bulunması gerekli olan unsurlara yer 
verilmiş olup, anılan Yönetmelik maddesinin (1) bendinde "Tüketicinin ödemelerinin, malın 
teslim ve hizmetin ifa edileceği tarihe kadar sigorta ettirilmesi veya banka teminatı altına 
alınmasına ilişkin şartlar "m sözleşmede yer alması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, aynı 
Yönetmelik'in "Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülükleri" başlıklı 8 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında "Satıcı veya sağlayıcı mal veya hizmeti teslim veya ifa edeceği tarihe kadar olan 
tüketicinin toplam ödemelerinin karşılığını sigorta ettirmek veya banka teminat mektubu 
vermek zorundadır " hükmüne yer verilerek, tüketicinin mal veya hizmeti teslim alana kadar 
yapmış olduğu ödemelerin sigorta ettirilmesinden veya banka teminat mektubu verilmesinden 
satıcı veya sağlayıcı sorumlu tutulmuştur. 

Ancak, yürürlükte olan sigorta mevzuatı gereğince bir sigorta türünün zorunlu olabilmesi için 
bu zorunluluğun bir kanun ile getirilmesi gerektiğinden ödemelerin sigorta ettirilmesi yasal 
altyapı eksikliği nedeniyle uygulama alanı bulamamıştır. Nitekim, Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
temsilcileri ile yapılan toplantılarda da sigortalama işleminin sadece Kanunla zorunlu hale 
getirilebileceği, başka bir deyişle ancak kanuni bir zorunluluk olması halinde sigorta 
şirketlerinin kampanya düzenleyen şirketlerle bu tür bir sigorta sözleşmesi akdedebileceği ve 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca bu tür sigortalara ilişkin genel şartların açıklanmasından 
sonra sistemin işlerlik kazanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, banka teminat mektubu verilmesi 
açısından hukuki bir engel bulunmamakla beraber içeriği kesin olarak belirlenmemiş olan bir 
teminat mektubunun bankacılık sistematiği açısından verilmesinin mümkün olmadığı, 
dolayısıyla yapılacak mevzuat düzenlemeleriyle teminat mektubunun içeriğinin 
belirlenmesinin gerekliliği dile getirilmiştir. Sonuç olarak, 4077 sayılı Kanun ile öngörülen 
teminat sistemi diğer kanunlarda destekleyici düzenlemeler olmaması nedeniyle işlerlik 
kazanamamıştır. 

Anılan mevzuatın yürürlüğe girdiği günden bu yana uygulamada yaşanan sorunlar ve ilgili 
tarafların çözüm önerileri dikkate alınarak halen Bakanlığımız resmi internet sitesinde de 
yayımlanmakta olan "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı" ile 4077 sayılı Kanun'un "Kampanyalı Satışlar" başlıklı 7 
nci maddesinin "ön ödemeli Sözleşmeler" başlığı ile "(...) ön ödemeli sözleşmelere iştirakçi 
kabul edilirken, müteşebbisin ödeme güçlüğüne düşmesi veya iflas etmesi ihtimaline karşılık, 
tüketicinin ödediği meblağın iade edileceğine ilişkin teminat gösterilmesi zorunludur. Bu 
teminat: v 

a) Türkiye'de ruhsat almış bir sigortacı ile kurulmuş olan ve sigortalısının tüketici 
olduğu bir sigorta sözleşmesi veya 

b) Türkiye'de faaliyet göstermeye yetkili olan bir kredi veren ile kurulmuş olan ve 
muhatabının tüketici olduğu bir ilk talepte ödeme garantisi, 

aracılığıyla verilebilir. 

Mal veya hizmetin bağlı kredi ile satılması durumunda teminat şartı aranmaz.(...)" 
şeklinde değiştirilmesi öngörülmüştür. 
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Diğer taraftan, anılan mevzuat kapsamında gerekli belgeler ile Bakanlığımıza başvuruda 
bulunarak 26/08/2005 tarihinde 25 No'lu Kampanyalı Satış İzin Belgesi alan adı geçen şirket 
nezdinde 11/05/2005 tarih ve 2005/44 sayılı Onay ile re'sen inceleme ve araştırma 
başlatılarak Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörlerince yapılan 
denetim sonucu 26/08/2005-7 tarih-sayılı İnceleme Raporu hazırlanmıştır. Anılan rapora 
istinaden şirket hakkında Bakanlığımız talimatı üzerine Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürlüğünce 4077 sayılı Kanun'un "Kampanyalı satışlar" başlıklı 7 nci maddesinin beşinci 
fıkrasına aykırılık nedeniyle 120 adet sözleşme için 120 x 142,89- YTL olmak üzere toplam 
17.146,8-YTL idari para cezası uygulanmış ve şirkete gerekli yasal uyanlar yapılmış, 

Şirkete ait 26/08/2005 tarih ve 25 No'lu Kampanyalı Satış İzin Belgesi şirketin usulüne uygun 
başvurusu üzerine 29/08/2007 tarihinde 80 No'lu Kampanyalı Satış İzin Belgesi ile 
yenilenmiş, 

Bakanlığımıza intikal eden tüketici şikayetleri üzerine 16/10/2007 tarih ve 2007/102 sayılı 
Onay ile adı geçen şirket nezdinde ikinci kez araştırma ve inceleme başlatılarak Tüketicinin 
ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörlerince yapılan denetim sonucu 
28/01/2008-1 tarih-sayılı İnceleme Raporu hazırlanmış, söz konusu rapora istinaden ise 
Bakanlık Makamının 01/04/2008 tarih ve 2008/10 sayılı Onayı ile 4077 sayılı Kanun'un 7 nci 
maddesinin yedinci fıkrasına aykırılık nedeniyle 8 adet sözleşme için 8 x 68.000,00- YTL 
olmak üzere toplam 544.000,00-YTL idari para cezası uygulanmış ve şirkete gerekli yasal 
uyanlar yapılmış, 

Ancak süregelen tüketici şikayetleri üzerine 20/05/2008 tarih ve 2008/53 sayılı Onay ile adı 
geçen şirket nezdinde üçüncü kez araştırma ve inceleme yapılarak 05/09/2008 tarih ve 6 sayılı 
İnceleme Raporu hazırlanmış, söz konusu rapora istinaden adı geçen şirkete ait 29/08/2007 
tarih ve 80 No'lu "Kampanyalı Satış İzin Belgesi" 26/09/2008 tarih ve 2008/87 sayılı onay 
ile iptal edilerek 07/10/2008 tarih ve 63252 sayılı yazımız ile adı geçen şirkete ve anılan 
Yönetmelik'in 13 üncü maddesi hükmüne istinaden gerekli işlemlerin yapılması amacıyla 
07/10/2008 tarih ve 63252 sayılı yazı ile Ankara Ticaret Odasına bildirilmiş, söz konusu iptal 
ile ilgili gazete ilanı Ankara Ticaret Odası tarafından Hürriyet Gazetesi'nin 17/11/2008 tarihli 
Türkiye baskısında ilan edilmiştir. 

Aynca söz konusu şirket hakkında, 15/07/2008 tarihli onay üzerine Reklam Kurulu tarafından 
2008/286 no'lu dosya ile inceleme başlatılmış olup Reklam Kurulu'nun 14.10.2008 tarih ve 
157 sayılı toplantı gündemine alınarak şirket hakkında ulusal düzeyde (59.192 YTL) idari 
para ve anılan reklamlan durdurma cezalan verilmesine karar verilmiştir. 

Sonuç olarak, adı geçen şirket hakkında Bakanlığımız görev alanına giren mevzuat 
kapsamında gerekli inceleme ve araştırmalar yapılarak, gerekli idari işlemler tesis edilmiştir. 
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28.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyonkarahisar'daki SHÇEKyurtlarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/6376) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorulanının Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

r 
Halil ÜNLÜTEPE 

Afyonkarahisar Milletvekili 

Ülkemizde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarına bağlı yurt ve yuvalarda 
barınan çocuklarımızın zaman zaman bu yurt ve yuvalardan kaçarak, cinsel istismar ve suç 
olaylarında kullanıldıkları görülmektedir, özellikle ilimiz Afyonkarahisar'da bu tür olayların 
neredeyse olağan hale geldiği görülmektedir. 21.12.2006 günü, Afyonkarahisar SHÇEK Kız 
Yetiştirme Yurdunda kalırken, 18 yaşım doldurmadan bir ailenin yanına verilen bir kız 
çocuğunun, bu ailenin yanında defalarca tecavüze uğraması ve kötü muamele görmesi, 
12.09.2008 günü Afyonkarahisar Polisinin, yetiştirme yurdunda kalan 18 yaşından küçük 4 
kız çocuğunu, içinde -bulundukları durumdan faydalanarak tuzağına düşüren ve fuhuşa 
zorlayan bir çeteyi yakalaması, son olarak 26.12.2008 tarihinde yetiştirme yurdunda kalan ve 
tecavüze uğrayarak hamile kalan bir kız çocuğunun Adli Tıp Kurumu dönüşü kaçması ile 
ilgili haberler yerel basmda yayımlanmıştır. 

SORU 1: Afyonkarahisar'da Bakanlığınıza bağlı SHÇEK'nun koruması altında bulunan 
çocuklarımızı kaldıkları yurt ve yuvalardan kaçmaya iten sebeplerin ne olduğu araştırılmış 
mıdır? Araştırılmış ise ne gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır? 

SORU 2: Bu sonuçlar ışığında sorunların çözümü için hangi adımlar atılmıştır? 

SORU 3: Genç kızların yetiştirme yurdu şartlan içerisinde zaman zaman psikolojik desteğe 
ihtiyacı olabileceği bilinmesine rağmen neden buradaki psikolog eksikliği giderilmemektedir? 

SORU 4: İlimizdeki yurtlarda yeterli sağlık personeli var mıdır? 

SORU 5: Afyonkarahisar'daki SHÇEK Yurtlarındaki personel durumu nasıldır? Dolu ve boş 
bulunan kadrolar hangileridir? 

SORU 6: İlimizde Bakanlığınıza bağlı SHÇEK Yurt ve Yuvalarının, kimsesiz çocukların 
ihtiyaç duyduğu bakım, sevgi ve şefkati tam olarak karşılayabildiğine inanıyor musunuz? 

SORU 7: SHÇEK Yurt ve Yuvalan neden çocuklara uygulanan şiddet, kaçan çocukların 
kanşüklan suç ve cinsel istismar olaylan ile anılmaktadır? 

SORU 8: Toplumda infial yaratan bu tür olaylann önlenerek, SHÇEK Yurt ve Yuvalarında 
yaşayan çocuklann sadece eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel konularda aldıklan basanlarla 
anılmaları Bakanlığınız döneminde mümkün olacak mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI .B.02.0.007.00122? 0İIÂI2009 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 26.01.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6376-10845/22880 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil 

ÜNLÜTEPE'ye ait 7/6376 esas nolu yazılı soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevaplar 

ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

NimefÇUBUKÇU 
Devlet Bakam 
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AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ SAYIN HALİL ÜNLÜTEPE'NİN 
7/6376 ESAS NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Ülkemizde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlanna bağlı yurt 
ve. yuvalarda barınan çocuklarımızın zaman zaman bu yurt ve yuvalardan 
kaçarak, cinsel İstismar ve suç olaylarında kullanıldıktan görülmektedir, 
özellikle ilimiz Afyonkarahisar'da bu tür olayların neredeyse olağan hale 
geldiği görülmektedir, 21.12.2006 günü, Afyonkarahisar SHÇEK Kız Yetiştirme 
Yurdunda kalırken, 18 yaşını doldurmadan bir ailenin yanına verilen bir kız 
çocuğunun, bu ailenin yanında defalarca tecavüze uğraması ve kötü muamele 
görmesi, 12.09.2008 günü Afyonkarahisar Polisinin, yetiştirme yurdunda kalan 
18 yaşından küçük 4 kız çocuğunu, içinde bulunduktan durumdan faydalanarak 
tuzağına düşüren ve fuhuşa zorlayan bir çeteyi yakalaması, son olarak 
26.12.2008 tarihinde yetiştirme yurdunda kalan ve tecavüze uğrayarak hamile 
kalan bir kız çocuğunun Adli Tıp Kurumu dönüşü kaçması ile ilgili haberler 
yerel basında yayımlanmıştır. 

SORULAR: 

1) Afyonkarahisar'da Bakanlığınıza bağlı SHÇEK'nun koruması altında 
bulunan çocuklarımızı kaldıktan yurt ve yuvalardan kaçmaya İten 
sebeplerin ne olduğu araştınlmış mıdır? Araştınlmış ise ne gibi sonuçlar 
ortaya çıkmıştır? 

2) Bu sonuçlar ışığında sorunların çözümü için hangi adımlar atılmıştır? 
3) Genç kızlann yetiştirme yurdu şartlan içerisinde zaman zaman psikolojik 

desteğe ihtiyacı olabileceği bilinmesine rağmen neden buradaki psikolog 
eksikliği giderilmemektedir? 

4) ilimizdeki yurtlarda yeterli sağlık personeli var mıdır? 
5) Afyonkarahisar'daki SHÇEK Yurtlanndaki personel durumu nasıldır? 

Dolu ve boş bulunan kadrolar hangileridir? 
6) ilimizde Bakanlığınıza bağlı SHÇEK Yurt ve Yuvalarının, kimsesiz 

çocuklann ihtiyaç duyduğu bakım, sevgi ve şefkati tam olarak 
karşılayabildiğine inanıyor musunuz? 

7) SHÇEK Yurt ve Yuvalan neden çocuklara uygulanan şiddet, kaçan 
çocuklann kanşuklan suç ve cinsel istismar olaylan ile anılmaktadır? 

8) Toplumda infial yaratan, bu tür olaylann önlenerek, SHÇEK Yurt ve 
Yuvalannda yaşayan çocuklann sadece eğitim, bilim, sanat, spor ve 
kültürel konularda aldıktan basanlarla anılmalan Bakanlığınız döneminde 
mümkün olacak mıdır? 

CEVAPLAR: 

Kurumumuz, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 2828 Sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında çocuklara yönelik 
hizmetlerini sürdürmektedir. Çocuklara verilen hizmetler yeni şartlar ve olanaklar 
çerçevesinde düzenlenmekte ve çeşitli kuruluşlar açılmaktadır. 

Basına yansıyan, Genel Müdürlüğümüze intikal eden ve İllerde yerinde 
yapılan incelemeler sonucunda, kuruluştan izinsiz ayrılan çocukların genellikle, 
suça sürüklenen, duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uğramış olumsuz yaşam 
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deneyimlerinden kaynaklanan travma ve/veya davranış bozuklukları olan çocuklar 
oldukları görülmektedir. Maruz kaldıkları travmaların yoğunluğu ve kronikleşen sorun 
yap'ısı içinde çocuğun sorunla baş edebilme becerisinin zayıflaması, verilen 
profesyonel destekten yeterince yararlanamaması ve çoğunun sosyal destek 
sisteminden yoksun oluşu gibi nedenlerle uyum sorunu yaşamakta, kuruluş bakımını 
reddedebilmekte ve kuruluştan izinsiz ayrılabilmektedir. Çocukların davranış 
bozuklukları, ruhsal sorunları ya da yaşamış oldukları travmalar, ailesi ve 
kardeşlerinden, bulunduğu sosyal çevreden, kurduğu düzenden, arkadaşlarından, 
okulundan ve kendisini tanıyan kişilerden ayrılarak bir kuruluşa yerleştirilmelerine 
tepki olarak da zaman zaman kuruluşları izinsiz terk edebilmektedirler. Çocukların 
kuruluşları izinsiz terk edip gitmeleri kuruluş koşullarının olumsuzluğu ile ilgili değildir. 

Kurumumuzda kuruluş hizmetleri olarak, büyük mekanlarda toplu bakım 
modelinden uzaklaşılarak "Sevgi Evleri" ve "Çocuk Evleri" dediğimiz model 
uygulanmakta ve yaygınlaşması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca suça 
yöneldikleri tespit edilen çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla 
rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının 
sağlandığı Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile duygusal, cinsel 
ve/veya fiziksel istismara uğramış çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden 
kaynaklanan travma ve/veya davranış bozukluklarını giderme amacıyla 
rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının 
sağlandığı Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri açılmakta olup, bu 
özellikteki çocuklar bu kuruluşlara yerleştirilmeye çalışılmaktadır. 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunun 5.maddesi 1/c bendinde bakım tedbirini 
"çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine 
getirememesi halinde, çocuğun resmi veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile 
hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesi" şeklinde 
tanımlanmaktadır. Kanun bu görevi SHÇEK'na vermiştir. 5395 Sayılı Çocuk Koruma 
Kanunun temeldeki amacı çocuğu ailesinin yanında sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesini 
sağlamak, bunun mümkün olmadığı hallerde ailenin yanından alarak alternatif 
hizmetleri sunarak çocuğu yetiştirmektir. Dolayısıyla Kurumumuza özellikle son 
yıllarda suça sürüklenen, duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uğrayan ve 
bunun sonucunda davranış bozukluktan geliştiren, çeşitli ruhsal sıkıntıları olan 
çocuklar kabul edilmekte olup, ilerleyen yıllarda rehabilitasyon merkezi 
görevini daha ön plana çıkararak görevini sürdüreceği düşünülmektedir. 

Kuruluşlarımızda halen korunma altında bulunan çocuklarla yerel düzeyde ve 
Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği çeşitli sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler 
yapılmakta, çocuklar bireysel ya da takım başarıları elde edebilmektedirler. Genel 
Müdürlüğümüzün 2007-2008 yıllarında kuruluşlar arasında düzenlemiş olduğu sosyal 
kültürel ve sportif faaliyetlerden bazıları "judo şampiyonası, futbol şampiyonası, 
yüzme şampiyonası, halk oyunları şenliği, masa tenisi, Paris Disneyland GezisPdir. 

Afyonkarahisar il Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 2 psikolog 
bulunmakta olup, ihtiyaç duyulan Kuruluşlara görevlendirme yapılmaktadır. 

Afyonkarahisar Fevzi Çakmak Yetiştirme Yurdunda Sağlık Hizmetleri Sınıfında 
2 Sosyal Çalışmacı, 1 Psikolog, Kız Yetiştirme Yurdunda ise 3 Sosyal Çalışmacı 
kadrolu olarak çalışmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğünden geçici görevli 2 Hemşire Kız 
ve Erkek Yetiştirme Yurtlarında görev yapmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda 
Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlardan destek alınmaktadır. 
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Afyonkarahisar ilindeki yurtlarda 2 Kuruluş Müdür Yardımcısı, 1 Yurt Yönetim 
Memur, 1 Ayniyat Saymanı, 1 Ambar Memur, 1 Şoför, 5 Sosyal Çalışmacı, 1 
Psikolog 11 Öğretmen, 1 Teknisyen, 1 Din Görevlisi, 1 Teknisyen Yardımcısı, 2 
Bekçi, 7 Hizmetli, 1 Terzi olmak üzere 36 kadrolu personel, İl Mili Eğitim 
Müdürlüğünden 1 Öğretmen, il Sağlık Müdürlüğünden 2 Hemşire geçici görevli olarak 
görev yapmaktadır. 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında tedbir kararı verilen ve 2828 
Sayılı SHÇEK Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınan çocukların en iyi 
şekilde bakılıp yetiştirileceği yerin sağlıklı bir aile ortamı olduğu gerçeğinden 
hareketle SHÇEK'in temel politikası, çocukların öncelikle öz aileleri veya yakınlarının 
yanında bakımlarını sağlamaya yönelik tedbirler almak, bunun mümkün olmadığında 
durumu uygun ise evlat edindirme hizmetinden yararlandırmak, evlat edindirmeye 
uygun olmayan çocukları koruyucu aile yanına yerleştirmek, herhangi bir şekilde aile 
yanında bakımı mümkün olmayan çocukları son olarak kuruluş bakımına almaktır.0-
12 yaş grubu korunmaya muhtaç çocuklara hizmet veren çocuk yuvalarının yanı sıra 
yeni hizmet modeli olan, sevgi evleri ve çocuk evleri de bulunmaktadır. 

Korunmaya muhtaç çocuklarımızın ihtiyaç duydukları bakım hizmeti 
standartının geliştirilmesi, iyileştirilmesi bakımından son dönemde yeniden 
yapılandırılma içerisine girilmiştir. Kuruluşlarımızdaki çocuklarımıza toplu bakımdan 
vazgeçilmiş, az kapasiteli kuruluşlar ve ev tipi ortamlarda çocuk bakımına 
başlanmıştır. Çocuklarımızın toplu yaşamın beraberinde getirdiği risklerden 
etkilenmeden ev ortamı ve aile sıcaklığının oluşturulmaya çalışıldığı, 10-12 çocuğun 
kaldığı; bağımsız ve bahçeli binalardan oluşan yeni sevgi evleri çocuklarımızın 
hizmetine sunulmuştur. Aynı şekilde kuruluş bakımında kalan çocuklarımızın ev 
sıcaklığını hissedebilecekleri, ev ortamının oluşturulduğu apartman dairelerinde; 
toplumsal yaşamı ve komşuluk İlişkilerini yaşayarak öğrenebilecekleri, 5-8 çocuğun 
bir arada kaldığı çocuk evleri oluşturulmuştur. 

Yine korunmaya muhtaç çocuklarımıza hizmet veren bakım ve temizlik 
elemanları birbirinden ayrılmış olup, her 8 çocuğa 1 bakım elemanı olmak üzere 3 
vardiya halinde çalıştırılmaları, çocuklarımızla ilgilenen bakım elemanlarının kız 
meslek lisesi çocuk gelişimi mezunu veya konuyla ilgili sertifikaya sahip olmaları 
sağlanmıştır. 

Bu bağlamda Türkiye'deki tüm yurt ve yuvada bakılan çocuklarımızın yaşam 
standartlarının yükseltilmesi çalışmaları devam etmektedir. 

Yine çocuk yuvalarımızda kalmakta olan çocuklarımızın sosyal ilişkilerinin 
sürdürülmesi, geliştirilmesi, boş zamanların değerlendirilmesi, sosyal ve kültürel 
etkinliklere katılımların sağlanması, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımların 
sağlanması, özel gün ve haftaların kutlanması vb. hizmetlere büyük önem 
verilmektedir. 

Tatillerde anne ve babasının yanına çeşitli nedenlerle gönderilemeyen 
çocuklarımız için kamp ve gezi programları düzenlenmektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan Protokol sonucu çocuklarımız müze, 
ören yerleri, devlet tiyatrolarına ve diğer tarihi turistik yerlere ücretsiz girebilmektedir. 

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan Protokol sonucu çocuklarımız İllerde 
bulunan Spor Komplekslerinden ücretsiz yararlanabilmektedir. 

Çocuklarımızın sağlıklı psikolojik gelişimleri bakımından ihtiyaçları olan sevgi 
ve şefkatin tüm kurum çalışanlarınca kendilerine verilmesi yönünde yoğun çaba 
sarfedilmektedir. Çocuklarımızın kuruluşa kabullerinden itibaren meslek 
elemanlarımızca her bir çocukla bireysel görüşmeler yapılmakta, psikolojik testler 
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uygulanmakta, sağlık durumları, aile durumları, kuruluştaki davranışları, eğitim 
takipleri, faaliyetleri vb. her türlü mesleki çalışmalar çocuk yararı ve ilgili 
mevzuatlarımız gereğince yerine getirilmektedir. 

Kuruluşlarımızda yürütülen çalışmalara halkın gönüllü katkı ve katılımının 
sağlanması yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum 
kuruluşları ile iş birliği protokolleri yapılarak çocuklarımıza verilen hizmet kalitesinde 
artış sağlanmakta, çocuklarımızın korunma altına alınmadan önce yaşadıkları 
olumsuz geçmiş yaşam deneyimlerini en iyi şekilde atlatmaları konusunda 
kurumumuzca çaba sarfedilmektedir. 

SHÇEK Genel Müdürlüğüne bağlı çocuk yuvalarında şiddet ve kötü 
muamelenin olduğu bilgisi doğru değildir. Kamuoyuna da yansıyan üzücü olaylar hiç 
kimsenin olmasını istemeyeceği münferit olaylardır. Bu tür münferit olayların 
kamuoyunda ele alınış biçimleri Kurumumuza ilişkin hak edilmeyen olumsuz bir 
önyargı oluşturmaktadır. Bu durumdan hizmet vermekte olduğumuz gruplar olumsuz 
yönde etkilenmektedir. 

Kamuoyuna yansıyan münferit olaylar yanı sıra Kamuoyu gündeminde son 
dönemde sıklıkla kuruluşlarımızda yetişmekte olan ve yetişmiş çocuklarımızın 
kazanmış oldukları ulusal ve uluslararası düzeyde gösterdikleri başarılarının da ele 
alındığı görülmektedir. 

2003-2008 yıllan itibariyle çocuk yuvalarımızda korunma ve bakım altında 
bulunan çocuklarımız sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelere katılmışlar ve 
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile Futbol Federasyonu arasında yapılan protokol 
gereğince de çeşitli illerde futbol sahaları açılarak futbol turnuvaları 
düzenlenmektedir. Çocuk yuvalarımızda 2008 yılı sonu itibariyle ulusal düzeyde 1 
çocuğumuz müzik alanında, 6 çocuğumuz Güreş, 6 çocuğumuz da Kros alanında 
ödüllendirilmiştir. 

Saygılarımla. 

Nir 
Devlet Bakanı 
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29.- İsparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz 'in, SGK il müdürlüklerine yapılan atamalarla 
ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/6389) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Faruk ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 02.01.2009 

S.Nevzat KORKMAZ 
İsparta Milletvekili 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki 
vatandaşları tek kurum çatısı altında toplamak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) 
kurdu. SGK Başkanlığı altındaki il müdürlüklerine de vekaleten atamalar yapıldı. Buralarda 
görev yapan SSK veya Bağ-Kur İl Müdürleri de Merkeze alındı. Hiçbir görev ve sorumluluk 
verilmeden Maaşlarını da "bankamatik memuru" şeklinde almaya başladılar. SSK ile Bağ-
Kur'un birleşmesinden sonra Ankara'ya atanan Bağ-Kur ve SSK Müdürleri, İdare Mahkemesi'ne 
başvurup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın atama kararının iptalini talep ettiler, idare 
Mahkemesi de, davalarını haklı bularak, Bakanlığın atama kararını iptal etti. Mahkemenin 
kararını uygulamaya yükümlü olan Çalışma Bakanlığı, eski müdürleri eski görev yerlerine 
atamak zorunda kaldı, Bu uygulamanın trajikomik yanı da Bağ-Kur Müdürlerinin kurumlarının 
olmayışı ve bir süre önce kapattığı Bağ-Kur II Müdürlüklerine tekrar atama yapılmasıdır. 

Buna Göre; 

1-Hukuk temelinden yoksun fiili atama uygulamalarınız neticesinde ortaya çıkan karmaşayı nasıl 
ortadan kaldıracaksınız? 

2-Olmayan kurumlara atama yaptığınız müdürlerin şuan ki kurumlarında sorumlulukları nelerdir? 

3-Kurumlarında bilgili ve tecrübeli olarak yetişmiş İl müdürlerinin, bu tecrübelerini kurum 
uygulamalarına aktarmaları gerekirken, pasif olarak bankamatik memuru gibi çalışmasını etkin 
ve ekonomik idare anlayışı ile nasıl bağdaştırıyorsunuz? 
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t.c. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 13.SGB.0.11.00.00-610 -Cb <U ft9 StfcA 2008 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 26/01/2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10883 sayılı yazınız. 
İsparta Milletvekili S.Nevzat KORKMAZ'a ait 7/6389 Esas No'lu yazılı soru önergesi 

Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1 yazı 

İSPARTA MİLLETVEKİLİ S.NEVZAT KORKMAZ'IN 7/6389 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere, 20/05/2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 16/05/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu Başkanlığı (SSK) ile Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüklerinin 
tek çatı altında birleştirilmeleri öngörülmüştür. 

Söz konusu Kanunun geçici 2 nci maddesi ile devredilen Kurumlarda İl Müdürü, 
Sigorta İl Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü kadrolarında görev yapanların görevlerinin sona 
ereceği ve bunların Kanuna ekli (4) sayılı listede belirtilen Başkanlık Müşaviri kadrolarına 
atanmış sayıldıkları, atananların devredilen Kurumlarındaki yürütmekle sorumlu bulundukları 
görevleri Kanunun 1 inci fıkrasında belirtilen üç yıllık (Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılması 
halinde beş yıl) süreyi geçmemek üzere yürütmeye devam edecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Kurumun yapılandırma süreci içerisinde; devredilen kurumlarda dağınık olarak 
yapılan iş ve işlemlerin tek elden ve aksamadan yapılabilmesi, yetki çatışmasının önlenmesi 
ve idari bir otoritenin oluşturulabilmesini teminen taşra teşkilatında kurulan 81 Sosyal 
Güvenlik il Müdürlüğünün Sosyal Güvenlik İl Müdürü kadrolarına, devredilen Sosyal 
Güvenlik İl Müdürlüklerinde İl Müdürü olarak görev yapmakta iken 5502 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesi uyarınca Başkanlık Müşaviri kadrosuna atananlardan veya Kurumca 
hizmetine ihtiyaç duyulan diğer personelden Yönetim Kurulu'nun çeşitli tarihli kararları ile 
657 sayılı Kanunun 76 ve 68/B maddeleri gereğince asaleten, 86 ve 175 inci maddeleri 
uyarınca da vekaleten atamalar yapılmış, Devredilen İl Müdürlüklerinde İl Müdürü olarak 
görev yapmakta iken Başkanlık Müşaviri kadrosuna atanmış sayılan diğer personelin ise 
hizmetlerine ihtiyaç kalmadığından asıl kadroları olan Başkanlık Müşaviri kadrolarına iadeleri 
sağlanmıştır. 
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Başkanlık Müşaviri kadrolarına iadeleri işleminin iptali istemiyle açılan çeşitli davalar 
neticesinde verilen mahkeme kararlan doğrultusunda işlemler yapılmış, yürütmenin 
durdurulması ve vekaleten yapılan atamaların iptali ile sonuçlanan mahkeme kararları gereği 
olarak il müdürlüklerine yapılan vekalet atamaları iptal edilmiş, ilgililerin ise mahkeme 
kararından önce yürütmekte olduktan devredilen il Müdürlüklerindeki İl Müdürü görevlerini 
yürütmeye devam etmeleri uygun görülmüştür. 

Öte yandan, Yönetim Kurulu'nun 26/12/2008 tarihli ve 516 sayılı karan ile geçmiş 
hizmetleri, sicil, disiplin ve liyakat esaslan göz önüne alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu 
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 5502 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi ve 657 sayılı Kanunun 68 ve 76 ncı maddeleri çerçevesinde 38 adet Sosyal 
Güvenlik İl Müdürü kadrosuna asaleten atama yapılmış, asaleten atanan Sosyal Güvenlik ti 
Müdürü sayısı toplam 40 olmuştur. 

30.- Amasya Milletvekili Hüseyin Unsal'in, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuru
lunun gelir ve giderlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/6402) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. y \ 

Hüseyin Unsal 
Amasya Milletvekili 

1. 30.4.1992 tarihli ve 3796 Sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat 

Oyunları Kanunu kapsamında yıllar ve gelir kalemleri itibariyle Olimpiyat 

Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun gelirlerinin tutan nedir? 

2. Söz konusu Yasa kapsamında olimpiyatlar için tahsis edilmiş sportif 

amaçlı gayrimenkullerin dökümü nedir? 

3. Söz konusu Yasa kapsamında elde edilen gelirlerle hangi tarihlerde hangi 

tesisler tamamlanarak hizmete alınmıştır? Her bir tesisin maliyet tutarı 

nedir? 

4. Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun yıllar itibariyle, 

tanıtım, lobi ve gezi giderlerinin dökümü nedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/33<j 

Konu : Soru Önergesi o£ /02/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 26.01.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6402-10848/22883 sayılı yazınız. 
b) 02.02.2009 tarih ve KON/129/2009/086 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız gereği Amasya Milletvekili Hüseyin UNSAL' in tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği 7/6402 esas no'lu yazılı soru önergesine İstanbul Olimpiyat Oyunları 
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu' nun ilgi (b) cevabi yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Murat BA$ESGİOĞLU 
Devlet Bakam 

EK: İlgi (b) yazı 
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İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI 
HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 

02.02.2009 
Sayı: KON/129/2009/086 

T.C. DEVLET BAKANLIĞI 
(Sn. Murat BAŞESGİOĞLU) 

özel Kalem Müdürlüğüne 

İLGİ: 28.01.2009 tarih ve B.02.0.005/258 sayılı yazınız. 

İLGİ yazınızda cevaplandırılması istenen Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal'ın 
HDK Gelir ve Giderlerine ilişkin 7/6402 esas numaralı yazılı soru önergesinin 
cevaplan Eklice takdim olunmaktadır. 

Ek 1 : Soru 1 'in cevabı - İOOHDK 1992-2008 Dönemi Gelirleri Tablosu 
Ek 2 : Soru 2 ve 3'ün cevabı tablo 
Ek 3 : Soru 4'ün cevabı - İOOHDK 1992-2008 Dönemi Giderleri Tablosu 

.Sû " 

> İSTANBUL 
C»/ Kıtaların Buluşması 
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31.- istanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, atık bitkisel yağların toplanmasına ilişkin so
rusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6403) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05/01/2009 

J 
/ > Ayşe Jale AĞIRBAŞ 

' DSP İstanbul Milletvekili 

Türkiye'de yılda 1 milyon 500 bin ton bitkisel yağ gıda amacıyla kullanılmaktadır. Bu 
bitkisel yağların 350 bin tonu atık hale dönüşmektedir. Atık bitkisel yağların %90'ı kaçak 
imalathanelerde rengi açılarak ve kokusu giderilerek yeniden piyasaya sürülmektedir. Ucuz 
olması nedeniyle tercih edilen ve birçok tüketicinin bilmeden kullandığı kanserojen özellikler 
taşıyan bu yağların toplanması ile ilgili hükümet herhangi bir önlem almamaktadır. Çevre ve 
Orman Bakanlığı, atık yağların çevreye ve insan sağlığına vereceği zararları önlemek için 
"Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" çıkarmasına rağmen halen tam olarak atık 
yağların kaçak olarak tekrar piyasa sürülmesinin önüne geçilememiştir. 

1. Çevre ve Orman Bakanlığı, atık bitkisel yağların toplanması ve geri kazanımı 
konusunda şimdiye kadar kaç firmaya izin vermiştir? Bu firmalar atık yağın ne kadarını 
toplayabilmektedirler? 

2. Toplayıcı firmaların kimlerden ne kadar yağ aldığı ve bü yağları nasıl kullandığına 
ilişkin denetim ve incelemeler yapılmakta mıdır? 

3. Vatandaşların büyük kısmı bilgilendirilmedikleri için, evlerinde kullandıkları 
yağların büyük kısmım atık hale geldikten soma lavabolara dökmektedirler. Çevre 
kirlenmesine yol açan ve bu atık yağların yasal kullanım alanlarında işlenmesine engel olan 
bu durumun önüne geçmek için ne gibi önlemler alınması düşünülmektedir? 

4. Evlerde kullanılan atık yağların lavabolara dökülmesinin ülkemize maliyetinin 5 
milyar doları bulduğu uzmanlar tarafından iddia edilmektedir. Avrupa'da bazı ülkelerde 
uygulanan evlerden atık yağ toplama işi Türkiye'de neden uygulanmamaktadır? 

5. Her gün binlerce kişinin yemek yediği Bakanlıklar, TBMM ve kamu kurumlarının 
yemekhanelerindeki atık yağlarla ilgili nasıl işlemler yapılmaktadır? 

As 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01-Î) <D6..£).1/2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 26.01.2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10883 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman, İstanbul Milletvekili Sayın A. Jale AĞIRBAŞ' in, 7/6403 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir.' 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Ve^ 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN A. JALE AĞIRBAŞ' İN 
7/6403 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI 

SORU 1. Çevre ve Orman Bakanlığı, atık bitkisel yağların toplanması ve geri 
kazanımı konusunda şimdiye kadar kaç firmaya izin vermiştir? Bu firmalar atık yağın ne 
kadarını toplayabilmektedirler? 

CEVAP 1. Bahse konu Yönetmelik kapsamda; 20.01.2009 tarihi itibariyle 22 geri 
kazanım tesisine tpplama lisansı verilmiş olup, bunlardan 8' i bitkisel atık yağlardan biyodizel 
üretimi amacıyla faaliyet göstermektedir. 

SORU 2. Toplayıcı firmaların kimlerden ne kadar yağ aldığı ve bu yağları nasıl 
kullandığına ilişkin denetim ve incelemeler yapılmakta mıdır?. 

CEVAP 2, Bakanlığımızca lisans verilen işletmeler, hangi atık üreticisinden ne kadar 
atık yağ topladıkları, depoladıkları, ne kadarını geri kazanım ve bertaraf işlemlerine tabi 
tuttukları, elde ettikleri ürün ve miktarları ile geri kazanım sonucu oluşan proses atıklarına 
ilişkin olarak aylık beyanda bulunmaktadırlar. Ayrıca, bu işletmeler gerek Bakanlığımızca 
gerekse il çevre ve orman müdürlüklerimizce denetimlere tabi tutulmaktadır. Mevzuata aykırı 
fiil tespit edilmesi halinde ise Çevre Kanunu gereğince cezai işlem uygulanmaktadır. / 

SORU 3. Vatandaşların büyük kısmı bilgilendirilmedikleri için; evlerinde 
kullandıkları yağların büyük kısmını atık hale geldikten soma lavabolara dökmektedirler. 
Çevre kirlenmesine yol açan ve bu atık yağların yasal kullanım alanlarında işlenmesine engel 
olan bu durumun önüne geçmek için ne gibi önlemler alınması düşünülmektedir? 

CEVAP 3. Yönetmelik gereğince piyasaya sunulan bitkisel yağ ambalajlarında çevre 
bilgisi bulundurulması zorunludur. Söz konusu çevre bilgisi ile tüketicilerin bu konuda 
bilinçlendirilmesi ve yapacakları işlemlere ilişkin yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Diğer 
yandan gerek Bakanlığımızca gerek ilgili sivil toplum kuruluşlarınca yazılı ve görsel basın 
aracılığıyla halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yerel yönetimlerce halkı 
bilinçlendirmeye yönelik broşür dağıtılmakta, bilgilendirme toplantıları yapılmakta olup, bu 
çalışmalara Bakanlığımız uzman düzeyinde katılım sağlamaktadır. 

SORU 4. Evlerde kullanılan atık yağların lavabolara dökülmesinin ülkemize 
maliyetinin 5 milyar doları bulduğu uzmanlar tarafından iddia edilmektedir. Avrupa'da bazı 
ülkelerde uygulanan evlerden atık yağ toplama işi Türkiye'de neden uygulanmamaktadır? 

CEVAP 4. Belediyeler tarafından, konutlardan kullanılmış kızartmalık yağların 
toplanması çalışmaları 2008 yılından itibaren Yönetmelik ile başlatılmıştır. 

SORU 5. Her gün binlerce kişinin yemek yediği Bakanlıklar, TBMM ve kamu 
kurumlarının yemekhanelerindeki atık yağlarla ilgili nasıl işlemler yapılmaktadır? 

CEVAP 5. Yönetmeliğin 2005 yılında yayımlanmasıyla birlikte; özellikle kamu 
kurum ve kuruluşları bu konuda bilgilendirilerek, kurumlarının yemekhanelerinde oluşan 
kullanılmış kızartmalık yağlann Bakanlığımızdan lisanslı işletmelere teslim edilmesi ve bu 
konuda toplayıcı firmalar ile sözleşme yapmaları konularında uyarılmışlardır. Ayrıca özel 
sektörden yemek hizmeti alan kurumlar da uyarılarak Bakanlığımızdan lisans almış- işletmeler 
ile atık yağ teslimatı konusunda sözleşmesi olan firmaların ihalelerde terefh edilmesi 
istenmiştir. 
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32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy 'un, Almanya 'da Türk çocuklarının Alman 
ailelere verilmesine, 

- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, engellilere yönelik bazı çalışmalara, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/6430) (7/6431) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Almanya Cumhuriyetinde yaşayan Türk ailelerin çocuklarının ailelerinden koparılarak 
Alman ailelere verilmesiyle ilgili sorumun Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Sayın 
Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

v\ 
lehhıetAkifPAKSO^-

Kahramanmaraş MilletvekvH 

Son zamanlarda ulusal medyada Almanya Cumhuriyetinde yaşayan Türk ailelerin 
çocuklarının ailelerinden koparılarak Alman aileler yanına verildiğine dair haberler yer 
almaktadır. Alman polisinin hiçbir sebep göstermeksizin Türk ailelerden aldığı ve "bakıcı 
aile" olarak Alman ailelere verdiği çocukların sayılarının binleri bulduğu ifade edilmekte, sırf 
geçen yıl Duesseldorf ta tam resmi rakamlar bilinmemekle birlikte, 800 Türk çocuğunun 
ailelerinden alınarak Alman ailelere verildiği iddia edilmektedir. 

Medyada yer alan haberlere göre bu Türk çocukların ailelerinden koparılma sebepleri 
arasında her hangi bir suça veya suç teşkil etmeyecek olaya karışmış, ailesiyle sorunlu, 
ailesinden en küçük fiziki müdahale görmüş veya aile içi şiddete uğramış, komşuları veya. 
öğretmenleri tarafından ailesi şikâyet edilmiş vb nedenler sayılmaktadır. > • 

Bu konuyla ilgili başka vahim bir iddia ise ailelerinden koparılan Müslüman çocukların 
özellikle ve kasıtlı olarak Hıristiyan ailelere, bilhassa koyu dindar Hıristiyan ailelere evlatlık 
vermeyi Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin adeta "devlet politikası" haline getirdiği ve 
"Müslüman bir çocuğun Müslüman bir aileye verildiğinin örneğinin bulunmadığı" tezidir. 

Malumları olduğu üzere Anayasamız aileyi toplumun temeli saymış ve çocuğun 
yetişmesinde aileyi sorumlu tutmuştur. Bütün çağdaş ve medeni toplumlarda da ailenin 
toplumun temeli olduğu ve çocuğun maddi-manevi gelişiminin en ideal şekilde aile sayesinde 
olacağının genel kabul gördüğünü düşünüyoruz. 

Bu kapsamda ve Bakanlığınız ile Almanya Cumhuriyeti başta olmak üzere Avrupa 
başkentlerindeki Büyükelçiliklerimizin enformasyon kayıtları ışığında; 

1) Medyada yer aldığı şekilde başta Almanya Cumhuriyeti olmak üzere yurt dışında 
yaşayan Türk ailelerinin çocuklarının yukarıda zikrettiğimiz sebepler veya başka 
sebeplerle ailelerinden koparıldıkları doğru mudur? 

2) Doğru ise; bu güne kadar kaç çocuk hangi sebeplerle (suç isnatları ile) Türk 
ailelerden alınmıştır? 

3) Türk ailelerden alınan çocukların başka bir Müslüman Türk aile yerine, özellikle 
koyu Hıristiyan ailelere verildiği konusunda Bakanlığınızın bir bilgisi var mıdır? Bu 
konuda Bakanlığınıza ulaşmış bir şikâyet var mıdır? Varsa Bakanlığınızca yapılan 
bir girişim bulunmakta mıdır? 

4) Bu iddialar ışığında Bakanlığınızca yürütülmekte olan bir çalışma var mıdır? Ayrıca 
Almanya başta olmak üzere özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk çocuklarının 
sorunlarının tespiti ve çözümü ile, ailelerinden koparılarak Hıristiyan aileler yanında 
kalmaya zorlanan çocuklarımızı kaybetmemek için TBMM çatısı altında bir 
komisyon kurmayı düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

I 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 06.01.2009 

Adana Milletvekili 

AB 2008 yılı ilerleme raporunda "Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi'nin onay 

süreci beklemededir. Engeli olan kişiler ile zihinsel engellilerin bakım koşulları konusunda veri 

ve araştırma eksikliği, bilgiye dayalı politika oluşturmayı engellemektedir. Toplum temelli 

hizmetler kurumsallaşmaya alternatif olarak yeterince gelişmemiştir ve kaynaklar ihtiyaçlara 

göre sınırlı kalmayı sürdürmektedir. Zihinsel sağlık hastaneleri ve rehabilitasyon 

merkezlerinde öteden beri yetersiz genel tıbbi bakım ve tedavi sorunu bulunmaktadır" 

denilmektedir. 

Bu itibarla; 

1. Müzakereleri 2002 yılında başlatılan ve 13 Aralık 2006 tarihinde BM Genel 

Kurulunda oylamasız kabul edilen "Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme" 09.04.2007 

tarihinde Ülkemiz tarafından da imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin T.B.M.M. Genel 

Kurulunda onaylanması ve bu sürecin hızlandırılması konusunda Bakanlığınızca herhangi bir 

çalışma yapılmakta mıdır? 

2. Rehabilitasyon merkezlerindeki yetersiz genel tıbbi bakım ve tedavi sorununun 

çözümü için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

3. Engeli olan kişiler ile zihinsel engellilerin bakım koşulları konusunda veri ve 

araştırma eksikliğinin giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir? Engelli 

yurttaşlarımız için bir veri tabanı bulunmakta mıdır? 

Hulusi Güvel 
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t.c. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007.00/2Lf â?J &./2009 
KONU : Yazılı Som Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanhğı'nm 27.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10938sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL ve 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif PAKSOY'a ait yazılı soru önergeleri 
hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF PAKSOY'UN 
7/6430 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Son zamanlarda ulusal medyada Almanya Cumhuriyetinde yaşayan Türk 
ailelerin çocuklarının ailelerinden kopanlarak Alman aileler yanına verildiğine 
dair haberler yer almaktadır. Alman polisinin hiçbir sebep göstermeksizin Türk 
ailelerden aldığı ve "bakıcı aile" olarak Alman ailelere verdiği çocukların 
sayılannın binleri bulduğu İfade edilmekte, sırf geçen yıl Duesseldorf ta tam 
resmi rakamlar bilinmemekle birlikte, 800 Türk çocuğunun ailelerinden alınarak 
Alman ailelere verildiği iddia edilmektedir. 

Medyada yer alan haberlere göre bu Türk çocuklann ailelerinden 
koparılma sebepleri arasında her hangi bir suça veya suç teşkil etmeyecek 
olaya karışmış, ailesiyle sorunlu, ailesinden en küçük fiziki müdahale görmüş 
veya aile içi şiddete uğramış, komşulan veya öğretmenleri tarafından ailesi 
şikâyet edilmiş vb nedenler sayılmaktadır. 

Bu konuyla ilgili başka vahim bir iddia ise ailelerinden kopanlan 
Müslüman çocuklann özellikle ve kasıtlı olarak Hıristiyan ailelere, bilhassa 
koyu dindar Hıristiyan ailelere evlatlık vermeyi Almanya ve diğer Avrupa 
ülkelerinin adeta "devlet politikası" haline getirdiği ve "Müslüman bir çocuğun 
Müslüman bir aileye verildiğinin örneğinin bulunmadığı" tezidir. 

Malumları olduğu üzere Anayasamız aileyi toplumun temeli saymış ve 
çocuğun yetişmesinde aileyi sorumlu tutmuştur. Bütün çağdaş ve medeni 
toplumlarda da ailenin toplumun temeli olduğu ve çocuğun maddi-manevi 
gelişiminin en ideal şekilde aile sayesinde olacağının genel kabul gördüğünü 
düşünüyoruz. 

Bu kapsamda ve Bakanlığınız ile Almanya Cumhuriyeti başta olmak 
üzere Avrupa başkentlerindeki Büyükelçiliklerimizin enformasyon kayıtlan 
ışığında; 

SORULAR: 

1) Medyada yer aldığı şekilde başta Almanya Cumhuriyeti olmak üzere yurt 
dışında yaşayan Türk ailelerinin çocuklarının yukarıda zikrettiğimiz 
sebepler veya başka sebeplerle ailelerinden kopanldıklan doğru mudur? 

2) Doğru ise; bu güne kadar kaç çocuk hangi sebeplerle (suç isnatlan ile) 
Türk ailelerden alınmıştır? 

3) Türk ailelerden alınan çocuklann başka bir Müslüman Türk aile yerine, 
özellikle koyu Hıristiyan ailelere verildiği konusunda Bakanlığınızın bir 
bilgisi var mıdır? Bu konuda Bakanlığınıza ulaşmış bir şikâyet var mıdır? 
Varsa Bakanlığınızca yapılan bir girişim bulunmakta mıdır? 

4) Bu iddialar ışığında Bakanlığınızca yürütülmekte olan bir çalışma var 
mıdır? Aynca Almanya başta olmak Üzere özellikle Avrupa ülkelerinde 
yaşayan Türk çocuklannın soruniannın tespiti ve çözümü ile ailelerinden 
kopanlarak Hıristiyan aileler yanında kalmaya zorlanan çocuklarımızı 
kaybetmemek için TBMM çatısı altında bir komisyon kurmayı düşünüyor 
musunuz? 
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CEVAPLAR: 
1 Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü yurtdışında yaşayan, çalışan kişi ve ailelerin psikolojik sosyal, kültürel, 
ekonomik ve ailevi nedenlerden kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 
1963 yılından bu yana Türkiye Temsilciliğini üstlendiğimiz Uluslararası Sosyal 
Hizmetler Teşkilatı (ISS) ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Tüm dünyada branşları, bağlı büroları ve temsilcilikleri bulunan ISS Teşkilatı 
kar amacı gütmeyen hükümet dışı bağımsız bir kuruluştur. Teşkilatın tüm birimleri 
hükümetlerle, ulusal ve yerel sosyal hizmetlerle ve aynı alanda çalışan diğer gönüllü 
kuruluşlarla yakın işbirliği halinde olup, gerektiğinde söz konusu ülkelerin gençlik, 
sağlık ve sosyal kurumlarını, mahkemelerini, gönüllü yardım kuruluşlarını ve diğer 
teşkilatlarını devreye sokabilecek güce ve konuma sahiptir. 

Söz konusu teşkilat, din, dil, ırk, cinsiyet, ulusal ve etnik köken ayrımı 
gözetmemek gibi temel prensipler çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. 

AB ülkelerinde çocukların ve gençlerin korunma altına alınma şartları ve 
velayetin kaldırılmasına ilişkin kendi kanun ve yasal düzenlemeleri olup, her ülke 
kendi yasaları çerçevesinde hareket etmek durumundadır. 

Kurumumuzca sürdürülen evlat edinme işlemleri, ulusal düzeyde yasalar 
kapsamında korunma altına alınan çocukların yine yasal mevzuat çerçevesinde 
uygunlukları araştırılarak belirlenmiş ailelerin yanına yerleştirilmesi şeklinde 
gerçekleşmektedir. Yurt dışında yapılan ve evlat edinecek aile ile evlat verilecek 
çocuğun aynı ülkede yaşadığı durumlarda tesis edilen bir evlat edinme işlemine 
Kurumumuzun müdahale yetkisi bulunmamaktadır. Ülkeler kendi yasal 
düzenlemelerine göre hareket etmektedir. 

Bu konuda kanunlara aykırı davranıldığı veya ayrımcılık yapıldığına dair Genel 
Müdürlüğümüze intikal eden fazla sayıda müracaat bulunmamakla birlikte bu tür 
müracaatlar olduğunda konu Genel Müdürlüğümüzce ISS ile işbirliği içerisinde 
araştırılıp incelenerek uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde gerekli girişimlerde 
bulunulmaktadır. Bu tür iddiaların yer aldığı sınırlı sayıda vakalar araştırıldığında 
konunun ailelerin iddia ettiği gibi değil ilgili ülkenin yasa ve uygulamaları 
çerçevesinde işlemlerin yürütüldüğü anlaşılmıştır, örneğin, Almanya'da yaşamakta 
olan bir Türk annenin Bakanlığımıza yapmış olduğu başvuruda çocuğunun 
velayetinin kendilerinden alınarak Hıristiyan bir aileye verildiği ve Hıristiyan örf ve 
adetlere göre yetiştirilmek istendiği iddia edilerek yardım talep edilmiştir. Ancak, söz 
konusu vaka ISS Almanya Branşı ile işbirliği içerisinde incelendiğinde çocuğun 
Hıristiyan bir aile ile değil "sosyo-eğitsel aile" adı verilen ve diğer kültür ve dinlere 
açık olan bir koruyucu aile ile beraber yaşadığı ve çocuğun bu aile ile birlikte 
yaşamaktan dolayı memnun olduğu öğrenilmiştir. Ayrıca, annenin ruh sağlığının 
bozuk olması nedeniyle, velayetin anneden alındığı anlaşılmıştır. 

Ayrıca bu nitelikteki sorunların araştırılması ve çözüm yollarının bulunması 
için Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde bir 
çalışma yapılmaktadır. Söz konusu vakaların yoğun yaşandığı ülkelerdeinceleme 
yapılması düşünülmektedir. n / l 

Saygılarımla. İl I I / / * 

Devlet Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYİN HULUSİ GÜVEL'İN 
7/6431 ESAS NOLU YAZİLİ SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

' AB 2008 yılı ilerleme raporunda "Engellilerin Haklanna İlişkin BM 
Sözleşmesinin onay süreci beklemededir. Engeli olan kişiler ile zihinsel engellilerin 
bakım koşullan konusunda veri ve araştırma eksikliği, bilgiye dayalı politika 
oluşturmayı engellemektedir. Toplum temelli hizmetler kurumsallaşmaya alternatif 
olarak yeterince gelişmemiştir ve kaynaklar ihtiyaçlara göre sınırlı kalmayı 
sürdürmektedir. Zihinsel sağlık hastaneleri ve rehabilitasyon merkezlerinde öteden 
beri yetersiz genel tıbbi bakım ve tedavi sorunu bulunmaktadır" denilmektedir. 

Bu itibarla; 

SORULAR: 

1) Müzakereleri 2002 yılında başlatılan ve 13 Aralık 2006 tarihinde BM Genel 
Kurulunda oylamasız kabul edilen "Engellilerin Haklanna İlişkin Sözleşme" 
09.04.2007 tarihinde Ülkemiz tarafından da imzalanmıştır. Söz konusu 
sözleşmenin T.B.M.M. Genel Kurulunda onaylanması ve bu sürecin 
hızlandırılması konusunda Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmakta 
mıdır? 

2) Rehabilitasyon merkezlerindeki yetersiz genel tıbbi bakım ve tedavi 
sorununun çözümü için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmakta 
mıdır? 

3) Engeli olan kişiler ile zihinsel engellilerin bakım koşullan konusunda veri ve 
araştırma eksikliğinin giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan çalışmalar 
nelerdir? Engelli yurttaşlarımız için bir veri tabanı bulunmakta mıdır? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, özürlü bireylerin 
bakımı, korunması ve toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamaya yönelik hizmetleri 
sunmaktadır. Kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında bulunan özürlülerin sağlık 
sorunlarının giderilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı uhdesindeki kuruluşlardan sağlık ve 
tedavi hizmeti alınmaktadır. Bununla birlikte kuruluşlarımızda istihdam edilen sağlık 
personelinin sayısının arttırılması yönündeki çalışmalar devam etmektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdüriüğü'ne bağlı faaliyet 
gösteren yatılı ve gündüzlü kuruluşlarımızda özürlü bireylere sunulan hizmetlerin 
kalitesinin arttırılmasına yönelik 2007 yılında "özürlülere Sağlanan Sosyal Hizmetlerin 
Değerlendirilmesi Araştırması" yapılmıştır. Ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü Kimlik Paylaşım Sistemi çerçevesinde özürlü bireylere ilişkin veri tabanına 
ulaşılmaktadır. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Özürlüler idaresi Başkanlığınca verilen 
cevaba göre; 

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklan Sözleşmesi, 13 Aralık 2006 tarihinde yapılan 
Birleşmiş Genel Kurulu'nun 61/106 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Sözleşme, 30 Mart 
2007 tarihinde imzaya açılmış ve ülkemiz tarafından aynı tarihte 80 ülke ile birlikte 
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imzalanmıştır. 20 ülkenin onayını takiben onaylayan ülkeler açısından 03 Mayıs 2008 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen onaylama süreci Başbakanlık özürlüler 
idaresi Başkanlığı tarafından takip edilmiş ve onaylama gerekçeleri hazırlanmış olup 
sözleşmenin uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış ve ilgili komisyonlardan geçtikten 
sonra Yüce Meclisimiz, Dünya özürlüler Günü olan 3 Aralık 2008 tarihinde Sözleşmeyi 
5825 sayılı Kanunla onaylamıştır. 

Ayrıca, Sözleşmenin Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girmesi için Dışişleri 
Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar devam etmekte olup gerekli hazırlıklar 
tamamlandıktan sonra adı geçen Bakanlık tarafından Başbakanlığa gönderilecektir. 

Engellilerin Haklan Sözleşmesine Ek ihtiyari Protokolün imzalanması süreci Devlet 
Bakanlığı (Sn. Nimet Çubukçu) tarafından Dışişleri Bakanlığına yazılan 22/09/2008 tarihli 
yazıyla başlatılmıştır. 

Ülkemizde, Özürlülerin bakım alanında artan ihtiyaçlarını ve çeşitlenen talepleri 
karşılamak üzere bakıma muhtaç özürlü bireyi ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttırmak, 
ailelere destek vermek, sistemli ve nitelikli bakım hizmetlerinin sunulabilmesi için uygun 
politikaların geliştirilmesine yönelik "Bakım Hizmetleri" ana temasıyla III. özürlüler Şûrası 
(19-23 Kasım 2007) gerçekleştirilmiştir. Şuranın alt temaları olarak belirlenen Bakım 
Hizmet Türleri, Eğitici ve Bakım Personelinin Eğitimi, Bakım ve Rehabilite Edici Destek 
Teknolojileri, Bakım Güvence Sistemleri ve Finansmanı konularında önemli kararlar 
alınmıştır. 

III. özürlüler Şurası'nın kararlarının ivedilikle gerçekleştirilebilmesi amacıyla Şûra 
kararları 13.02.2008 tarihinde yapılan 23. özürlüler Yüksek Kurulu'nun gündemine alınmış 
ve Kurulda alınan karar gereğince özürlüler idaresi Başkanlığı tarafından ilgili kurum ve 
kuruluşların da katkılarıyla "Bakım Hizmetleri Eylem Planı Taslağı" hazırlanmıştır. 
Hazırlanan Taslak konuyla ilgili tüm kamu kurumlarına, üniversitelere, sivil toplum 
kuruluşlarına, meslek örgütlerine, özel bakım merkezlerine, bakım ve rehabilite edici 
destek teknolojileri üreten veya satan firmalara gönderilmiş olup alınan görüş ve öneriler 
doğrultusunda son şekli verilmiştir. Bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılması, 
yaygınlaştırılması ve finansmanının yapılandırılması amacıyla hazırlanan Bakım Hizmetleri 
Eylem Planı taslağı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına (Yüksek Planlama Kurulu) 
sunulmuştur. 

Başbakanlık Özürlüler idaresi Başkanlığı tarafından Ulusal özürlüler Veri Tabanı 
Projesi yürütülmektedir. Bu projenin temel amacı, çeşitli kurumların elde ettiği özürlülere 
ilişkin bilgileri tek bir yerde toplayacak "Ulusal özürlüler Veritabam'nın oluşturularak, 
özürlülere ait bilgilerin etkin bir şekilde kullanılmasıdır. "Ulusal özürlüler Veritabanı", 
özürlülere hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları tarafından ortak kullanılacak, her 
kurum yetkileri ve hizmet alanı kapsamında veritabanına ulaşabilecektir. 

Veritabanı ndaki özürlülere ait bilgiler, ülkemizde özürlülük alanında hizmet veren 
kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve öze] sektör kuruluşları 
arasında hızlı ve doğru bir şekilde paylaşılabilecektir. Bunun sonucu olarak da ülkemizde 
özürlülük konusundaki politikalar doğru belirlenecek ve özürlülere yönelik hizmetler planlı, 
düzenli ve hızlı bir şekilde sağlanacaktır. 

Söz konusu veri tabanında özürlülere hizmet veren bazı kamu kurum ve 
kuruluşlarından alınan bilgiler yer almakta olup, tüm kurumlardan veri aktarılmasını 
sağlamak üzere diğer kamu kurumlarının veri altyapısı ile veri tabanının uyumlaştırılması 
ve ulaşılan verilerin eklenmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

Saygılarımla. 
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33.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'in, ithal buzağı maması ve süt tozu miktarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen 'in cevabı (7/6480) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorumun Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince 
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur Milletvekili 

2003 yılından bu güne kadar yıllar bazında yurt dışından ithalatı 
gerçekleştirilen "Buzağı Maması" ve "Süt Tozu" miktarları ne 
kadardır ? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

, , 09.02.2009* 5 2 6 C 
Sayı : B.02.1 .DTM.0.09.00.00 - / Of 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi i 27/01/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6480-11044/ 23251 sayılı yazılan. 

îlgi'de kayıtlı yazıları konusu Burdur Milletvekili Sn. Ramazan Kerim ÖZKAN tarafından 
tevcih edilen 7/6480 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

tU/tAO\) 
Kürşad TÜZMEN 

EKLER: Devlet Bakanı 
1- Soru önergesi cevabı ve Tablolar 
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Soru 1: 
2003 yılından bugüne kadar yıllar bazında yurt dışından ithalatı gerçekleştirilen 
"Buzağı Maması" ve "Süt Tozu" miktarı ne kadardır? 

Cevap 1: 
Dış Ticaret İstatistikleri ve Endeksleri, Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
üretilen mal ticareti istatistikleri ile dış ticaret birim değer ve miktar endekslerinden 
oluşmaktadır. 

Dış ticaret istatistiklerinin ana veri kaynağı Gümrük Müsteşarlığı 'nın idari kayıtlandır. 
Ham petrol, doğalgaz ve elektrik dış ticaretine ilişkin bilgiler doğrudan ihracat ve ithalat 
yapan kuruluşlardan derlenmektedir. Türkiye'nin dış ticaret istatistiklerinin 
derlenmesinde, AB Kombine Nomanklatörü ile uyumlu Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyonu (GTİP) kodları kullanılmakta, HS 2002, SITC Rev.3, ISIC Rev.3.1, BEC ve 
CPA 2002 sınıflamalarına göre de tasnif edilmektedir. 

Talep edilen bilgilerden buzağı mamasına ilişkin herhangi bir GTİP bulunmadığından, bu 
ürünün ithalatında kullanılabilecek muhtemel GTİP numaralarına ilişkin bilgiler ile süt 
tozu ithalatı bilgileri Tablo 1 ve Tablo 2'de verilmiştir. 

Tablo 1. Süt tozu ithalatı, 2003-2008 

İthalat 

Yıl 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008(1) 

Süt, krema (toz granül vs) 
Süt, krema (toz granül vs) 
Süt, krema (toz granül vs) 
Süt, krema (toz granül vs) 
Süt, krema (toz granül vs) 
Süt, krema (toz granül vs) 

KG 
12.034.020 
11.881.684 
9.702.759 

16.826.633 
13.469.796 
17.567.423 

Dolar 
20.650.612 
25.228.819 
23.031.580 
38.724.214 
51.663.004 
63.993.271 

(1) 2008 yılı verileri geçicidir. 
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34.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol 'un, Bergama 'daki altın madenciliği faaliyetlerinde yargı ka
rarlarına uyulmamasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6494) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Çevre ve Orman Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için 
gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 12.01.2009 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili 

Bergama'da, onurlu yurttaşlarımızın verdiği 20 yıllık çevre mücadelesi, Danıştay 6. Dairesi'nin 
3 Kasım 2008 tarihinde verdiği kararla bir bakıma "zafer"le sonuçlanmış ve 20 yıllık süreçte alınan 
tüm yargı kararlarına karşın Bergama'da kanunsuzca altın çıkarmak isteyen şirkete ve ona zemin 
hazırlayan Çevre ve Orman Bakanlığı'na net bir şekilde "dur" denmiştir. 

Danıştay tarafından 1997 yılında verilen kesinleşmiş yargı kararının yerini alacak yeni bir karar 
olmamasına rağmen, çeşitli hilelerle 10 yıl daha faaliyeti sürdürülen Bergama Ovacık Altın Madeni 
İşletmesi için Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen bu son kararın, başvurulacak başka bir hileli yol da 
bırakmadığı ortadadır. 

Hatırlanacağı üzere, 1997 yılında Danıştay 6. Dairesi tarafından şirketin ÇED Raporu iptal 
edilince Çevre Bakanlığı, yargı kararları açık olmasına rağmen ÇED YönetmeligTnin geçici 3. ve 6. 
maddesini gerekçe göstererek şirketin ÇED'ten muaf olduğu yönünde bir görüş, oluşturmuştu. Bunun 
üzerine şirket Çevresel Durum Değerlendirme Raporu hazırlayarak bir kez daha hukuku atlatmıştı. 
Buna göz yummayan Danıştay, önce ÇED yönetmeliğinin geçici 6. maddesini iptal etti, daha sonra 
30.12.2008 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı'na da tebliğ edilen bu son kararla, dayanaksız kalan 
şirketin Çevresel Durum Raporu hakkında Yürütmeyi Durdurma kararı verdi. 

1) Danıştay 6. Dairesi'nin almış olduğu 3.11.2008 gün ve 2008/6795 sayılı Yürütmenin 
Durdurulması kararının üzerine, şayet hukuka saygılı bir Bakan iseniz, 10 yıldır kanunsuz olarak 
çalıştığı yargı kararıyla kesinleşmiş olan bu işletmenin tüm faaliyetlerine derhal son verilmesi, maden 
ve işletme sahasının eski haline getirilmesi için gerekli çalışmaları başlatmayı düşünüyor musunuz? 

2) Kesinleşmiş yargı kararlarıyla hukuka aykırılığı defalarca ispatlanmış olan söz konusu 
maden işletmesinin yeniden açılmasına yönelik her türlü idari tasarrufun Anayasal suç olduğunu 
biliyor musunuz? 

3) Danıştay'ın söz konusu kararının Bakanlığı'nıza tebliğ edilmesinden önce Koza Altın 
İşletmesi'nin, sanki 20 yıldır Bergama'da maden faaliyetleri ve bu konuda verilmiş 100'e yakın 
mahkeme kararı yokmuş gibi, yeni baştan ÇED Raporu için başvurması sizce "hukuk devleti"yle dalga 
geçmek değil midir? 

4) Hukuka saygılı bir Bakan'sanız Koza Altın İşletmesi'nin "hukuk"la dalga geçen 30.12.2008 
tarihili "Ovacık Altın Madeni ÇED Başvuru Dosyası"nı reddedecek misiniz? Bu kapsamda 14 Ocak 2009 
tarihinde yapılacağı belirtilen "Halkın Katılımı ve Bilgilendirme Toplantısı"™ da iptal edecek misiniz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01- Y\ $Mâ2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 27.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11084 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın Kemal ANADOL' un, 7/6494 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL ANADOL' UN 
7/6494 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI 

SORU 1. Bergama Ovacık Altın Madeni işletmesi için, Danıştay 6. Dairesi'nin almış 
olduğu 3.11.2008 gün ve 2008/6795 sayılı Yürütmenin Durdurulması hararının üzerine, şayet 
hukuka saygılı bir Bakan iseniz, 10 yıldır kanunsuz olarak çalıştığı yargı kararıyla 
kesinleşmiş olan bu işletmenin tüm faaliyetlerine derhal son verilmesi, maden ve işletme 
sahasının eski haline getirilmesi için gerekli çalışmaları başlatmayı düşünüyor musunuz? 

SORU 2. Kesinleşmiş yargı kararlarıyla hukuka aykırılığı defalarca ispatlanmış olan 
söz konusu maden işletmesinin yeniden açılmasına yönelik her türlü idari tasarrufun 
Anayasal suç olduğunu biliyor musunuz? 

SORU 3. Danıştay'ın söz konusu kararının Bakanlığınıza tebliğ edilmesinden önce 
Koza Altın işletmesi'nin, sanki 20 yıldır Bergama'da maden faaliyetleri ve bu konuda verilmiş 
100' e yakın mahkeme kararı yokmuş gibi, yeni baştan ÇED Raporu için başvurması sizce 
"hukuk devleti" yle dalga geçmek değil midir? 

CEVAP 1,2,3. Söz konusu Projeye ilişkin olarak; Danıştay 6. Dairesinin 03.11.2008 
tarihli 2008/3277 ve 2008/6795 Kararının, ÎYUK' un 28 inci maddesi uyarınca, 
Bakanlığımıza tdbliğ edildiği tarihten itibaren, 30 gün içerisinde yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Dolayısıyla Bakanlığımız Danıştay Kararının uygulanmasıyla ilgili işlemleri 
başlatmış olup; söz konusu durdurma kararının yasal süresi içerisinde yerine getirilmesine 
yönelik, iş ve işlemlerin yapılması gerektiği İzmir Valiliği'ne bildirilmiştir. 

Bakanlığımız, hukukun üstünlüğü ilkesini göz önünde bulundurarak, her türlü yargı 
kararına uymaktadır. Danıştay 6. Dairesinin Bergama altın madenine ilişkin olarak verdiği 
karar; faaliyetin yapılmaması anlamına gelmemekte olup, faaliyet için Bakanlığımızca ÇED 
Yönetmeliğinin Gpçici 6. maddesine göre tesis edilen işlemin yürütmesinin durdurulmasıdır. 

SORU 4. Hukuka saygılı bir Bakan' sanız Koza Altın îşletmesi'nin "hukuk" la dalga 
geçen 30.12.2008 tarihili "Ovacık Altın Madeni ÇED Başvuru Dosyası"nı reddedecek 
misiniz? Bu kapsamda 14 Ocak 2009 tarihinde yapılacağı belirtilen "Halkın Katılımı ve 
Bilgilendirme Toplantısı"nı da iptal edecek misiniz? 

CEVAP 4. Anılan Karar, Bakanlığımızca tesis edilen idari işlemi usul yönünden iptal 
ettiğinden; söz konusu projeye ilişkin yapılan yeni ÇED başvurusu üzerine Danıştay Karan 
uyarınca yeniden işlem tesis edilmesi gerektiğinden, yeni ÇED süreci başlatılmıştır. 

ÇED Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince; ÇED sürecine halkın katılımını 
sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla; 
14.01.2009 tarihinde halkın Katılım toplantısı yapılmış, bahse konu Yönetmelik gereğince 
16.01.2009 tarihinde oluşturulan Komisyon tarafından, kapsam ve özel format belirleme 
toplantısı yapılmış ve ÇED raporu formatı.hazırlanarak Proje sahibine gönderilmiştir. Bu 
itibarla, Bakanlığımızca yapılan iş ve işlemler mevzuata ve yargı kararlarına tamamen uygun 
yapılmış olup, hukuka aykırı bir durum söz konusu değildir. 
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35.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, hipermarketlere yönelik yasa çalışmasına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'in cevabı (7/6533) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıda yer alan soruların Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. ,,, ,, 

Özldr/ÇE^ÇİOĞLU 
C H M y d ı n Milletvekili 

Yaşanan ekonomik kriz en fazla küçük ve orta boy ölçekli işletmeler ve esnafı mağdur 
etmiştir. Son zamanlarda birbiri ardına açılan büyük alış veriş merkezlerinde faaliyete giren 
hiper marketler, zar zor yaşamını idame ettiren esnafa bir darbe de bunlar vurmaktadır. Buna 
göre; 

1 Uzun zamandır çıkması beklenen market bakkal ve küçük esnafı koruyacak olan hiper 
market yasası ne zaman çıkacaktır? 

2 Bu yasanın bu kadar geciktirilmesinin sebebi büyük ölçekli şirketlerin baskısı sonucu 
mudur? 

3 Bu hiper marketler karşısında mağdur olan küçük esnafa teşvik amaçlı yeni bir yardım 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHİ 0 00 00 02- lir 0 4 -02- *nm 
KONU : Yazılı Soru Önergesi ü y 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
İlgi: 27.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6533-11055/23264 sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili özlem ÇERÇİOĞLU'NUN, "Hipermarketlere yönelik yasa 
çalışmasına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6533) esas nolu yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı .. 

Ek: önerge cevabı 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Yaşanan ekonomik kriz en fazla küçük ve orta boy işletmeler ve esnafı mağdur etmiştir. Son 
zamanlarda birbiri ardma açılan büyük alışveriş merkezlerinde faaliyete giren hiper 
marketler, zar zor yaşamını idame ettiren esnafa bir darbe de bunlar vurmaktadır. Buna 
göre; 

SORU 1- Uzun zamandır çıkması beklenen market bakkal ve küçük esnafı koruyacak olan 
biper market yasası ne zaman çıkacaktır. 

SORU 2-Bu yasanın bu kadar geciktirilmesinin sebebi büyük ölçekli şirketlerin baskısı 
sonucu mudur? 

CEVAP 1,2-Ülkemizde 1990'lı yılların başlarında ivme kazanan marketleşme süreci, zaman 
içerisinde büyük bir gelişim göstermiştir. Her türlü tüketim maddesi ve ihtiyaç malzemesinin 
perakende ticaretinin yapıldığı ve büyük mağaza diye adlandırılan bu alış/veriş merkezlerinin 
sayılarındaki artış beraberinde bazı problemleri de ortaya çıkarmıştır. 

Avrupa ülkeleri ve Amerika'da yapılan hukuki düzenlemelerle önlenen problemlerin, ülkemizde 
de önüne geçilmesi maksadıyla; Bakanlığımızca "Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve 
Zincir Mağazalar Kanunu Tasarısı Taslağı" hazırlanarak 31.01.2008 tarihinde Başbakanlığa sevk 
edilmiş olup, yasalaşma süreci devam etmektedir. 

Tasan taslağında; 

- Küçük ve büyük ölçekli perakendeci işletmelerin, rekabet şartlarında bir arada 
faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir ortamın oluşturulması, 

- Perakende ve üretim sektöründe tekelleşmeye giden yoğunlaşmaların engellenmesi, 
- Haksız rekabetin önlenmesi, 
- KOBİ'ler ile küçük tedarikçilerin, büyük ölçekli perakendeci işletmelerin kısa ve uzun 

vadeli suistimallerine karşı korunması, 
- Büyük ölçekli perakendeci işletmeler ile alışveriş merkezlerinin imar planlarında ayrılmış 

alanlarda veya uygun alanlarda kurulmalarının ve faaliyette bulunmalarının sağlanması, şehir ve 
çevre planlamasına fayda sağlayıcı bir katkıda bulunulması, çevre kirliliği ve trafik yoğunluğunun 
engellenmesi, 

- Tüketici haklarının korunması ve memnuniyetinin artırılması, 
- Tedarikçi veya üreticilere ürettirip satın aldıkları private label ürünlerine sınırlama 

getirilmesi, 
- Tedarikçi ve üreticilerin mağduriyetlerinin önlenebilmesi için, ödemeler konusunda 

ürünün raf ömrüne göre düzenleme yapılması, 
- Tedarikçi veya üreticiden yeni mağaza açılışı veya tadilatı, sezon açılışı, yıl dönümü 

bedeli, banka ve kredi kartı katılım bedeli gibi taleplerde bulunulması ile ilgili düzenleme 
getirilmesi, 

- Tedarikçi veya üreticiden raf, katılım, reklâm ve anons bedeli veya çeşitli adlar altında 
prim taleplerine ilişkin düzenleme getirilmesi, 

- Müşterilerinin kullanımı için belli bir büyüklükte kapalı ve açık otopark düzenlemeleri, 
gibi hususlar dikkate alınmıştır. 
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Ayrıca; bu Tasarıyla mevcut ve ileride doğması muhtemel olan sorunlara çözüm getirilmesi 
amaçlanmıştır. Dünya örnekleri, ülkemiz gerçekleri kapsamında değerlendirilerek kamu yararını 
ön planda tutan ve serbest piyasa şartları ile uyumlu düzenlemeler yapılmaya özen gösterilmiştir. 

SORU 3-Bu hipermarketler karşısında mağdur olan küçük esnafa teşvik amaçlı yeni bir 
yardım yapmayı düşünüyor musunuz? 

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. 

Esnaf ve sanatkârlar, özellikle işletme sayılarının çokluğu, ülke çapında istihdam seviyesi, 
bölgesel kalkınma ve gelişmeye katkıları yönüyle de üzerinde durulması gereken bir kesimdir. 

Mesleki geleneklerini Ahilik kültüründen alan esnaf ve sanatkârların sosyal, siyasal ve ekonomik 
dengeler üzerindeki tartışılmaz önem ve etkinlikleri nedeniyle gelişmeleri için hiçbir fedakârlıktan 
kaçınılmamaktadır. 

Bu bağlamda; 

—2002'de %59 seviyelerinde olan esnaf ve sanatkârlarımıza verilen kredi faiz oranı %12 
ye düşürülmüştür (10 ocak 2009 tarih ve 27106 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren "Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu 
Kararı" ile esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması 
amacıyla, cari faize gösterge faiz oram %65'den %50'ye düşürülmüş, %35 olan sübvanse oranı da 
%50'ye çıkarılmıştır. Bu durumda cari faiz oram düştükçe esnaf ve sanatkârlara uygulanacak faiz 
oranı da düşecektir.) 

—Esnaf ve sanatkârlara verilen kredi tutarlarının toplam kredi hacmindeki payı 
artırılmıştır. 2002 yılında 153 milyon TL kredi verilmiş iken, bu miktar 2008 yıl sonu itibariyle 
3.3 milyar TL olmuştur. 

—2002 yılında 5.000 TL olan kredi limiti, 35.000 ve 50.000 TL' ye yükseltilmiştir. 

—Bakanlığımızın girişimleri üzerine, Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme Ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla ilk defa imalatçı esnaf ve sanatkârlar ile 
KOBİ'lere yönelik sıfır faizli 25.000 TL., imalatçı bayan girişimcileri ise 30.000 TL.'ye kadar 
kredi desteği sağlanmıştır. Ayrıca,2009 yılında Bakanlığıma bağlı KOSGEB'in hem bütçesini 
artırarak hem de kanunda değişiklik yaparak imalatçı olmayan esnaf ve sanatkarlarımızın da "Sıfır 
ve düşük faizli cansuyu kredi desteklerinden yararlanmalarını sağlayacağız. 

Esnaf ve sanatkârların esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle Halk 
Bankasından kullandıkları kredilerden ödeme güçlüğüne düşenler için Bakanlığımız 
koordinasyonunda TESKOMB tarafından yeniden yapılandırmaya gidilmiştir. 

Buna göre; kredi borcu 31.12.2008 tarihinden önce kooperatif takibine intikal etmiş ortakların 
takipte bulunan anapara tutarlarını defaten ödemeleri kaydıyla ödemenin yapıldığı güne kadar 
işlemiş olan gecikme faiz tutarları 48 aylık süreyi aşmamak üzere kooperatifçe ortakların ödeme 
gücü göz önünde bulundurularak ve ayrıca herhangi bir faiz hesaplanmaksızın taksitlendirileceği, 
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son başvuru tarihinin 31.03.2009 olduğu ve bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

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 (3 D) 
Strateji Belgesi" hazırlanmıştır. 

Esnaf ve sanatkârların sorunları ve yapısal dönüşüm ve değişim için gerekli olan destek 
mekanizmalarının geliştirildiği "Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) 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. 

Stratejik amaçlar çerçevesinde esnaf ve sanatkârlara; 

•Ortak hareket etmeleri halinde teşvik edilmeleri, 
•Esnaf ve sanatkârların mesleki eğitimi ve danışmanlık hizmeti, 
•İhtiyaç duyulan alanlarda mesleki dönüşüm eğitimi, 
•Tüketici tercihlerini dikkate alan işyeri iyileştirmeleri ve geliştirmeleri, 
•Bazı mesleklerde yeni iş alanları yaratılması 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. 

Esnaf ve sanatkârların problemlerinin çözülmesi ve sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesi 
çalışmalarında önemli bir adım da 2009 yılı içinde yapılması planlanan "Esnaf ve Sanatkârlar 
Şûrası"dır. 

Şûra için bakanlıkların, üniversitelerin, mesleki kuruluşların ve ilgili gerçek ve tüzel kişilerin bilgi 
ve tecrübelerinden yararlanılarak, 

Vergi Komisyonu, 
Kredi, Finansman ve Teşvik Komisyonu, 
Kümelenme ve Küçük Sanayi Siteleri Komisyonu, 
Sosyal Güvenlik Komisyonu, 
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Avrupa Birliği ve Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu, 
Rekabet, Verimlilik ve înovasyon Komisyonu, 
Mesleki Eğitim ve İstihdam Komisyonu, 

I 

raporları hazırlanmıştır. 

Şura'da esnaf ve sanatkârların sorunlarına çözüm aranacak, yeni açılımlar ve yaklaşımlar 
geliştirilecektir. 

Ayrıca; kamuoyunda "Sicil Affı" olarak bilinen; "Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler İle Kredi 
Ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun" 28.01.2009 
tarih ve 27124 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kabul edilen bu Yasa ile vatandaşlarımızın, esnaf ve sanatkar ile her türlü işletmenin, nakdi ve 
gayri nakdi kredileri, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi kartları 
borçlarına ilişkin kayıtları, ilgili borcun bugüne kadar ödenmiş olması ya da Yasanın yürürlüğe 
girmesinden sonra 6 ay içinde ödenmesi veya banka ve özel finans kurumlarınca yeniden 
yapılandırılması halinde, borcunun tamamının ödenmesinin ardından bu Kanun kapsamında 
silinecektir. 

Merkez Bankası ve bankalar ile özel finans kurumlarınca kayıtların silinmesinden sonra, bankalar 
ve özel finans kurumlarınca yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer bankacılık 
işlemlerinde silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacaktır. 

36.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Diyanet İşleri Başkanlığının bazı lojmanlarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/6566) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
I . 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Sait YAZICIOĞLU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.01.2009 

Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

1- Mülkiyeti hazineye ait olup Diyanet işleri Başkanlığı olarak tahsisli Ankara; 
Bahçelievler'deki lojmanda kim oturmaktadır? 

2- Beysukent'te bulunan Real mağazası yakınında bulunan ve Diyanet İşleri Başkanı 
tarafından kullanılmakta olan, 450 bin YTL veya ABD doları ödenerek alındığı 
söylenen lojmanın mülkiyeti kime aittir? 

3- Denetimi sorumluluğu Diyanet İşleri Başkanlığına ait, hacılardan ahrçan/ paralardan 
artan paradan bu lojmanının iç bakım ve tefrişi için 175.000 (yüzyetmişbeş bin YTL) 
harcandığı doğru mudur? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı :B.02.0.009/031/O2.96 
I 

Konu : Soru Önergesi 

06/02/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 27.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11114 sayılı yazı. 
b) 06.02.2009 tarih ve B.02.1.DİB.0.74.01-610-1468 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/6566 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU 
Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b) yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DİB.0.74.01-610 
Konu : Soru Önergesi. 

06.Ü2.2009* 1 4 G 8 

DEVLET BAKANLIĞINA 

İlgi: a) 14/01/2009 tarihli ve 7/6566 sayılı Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK'in yazılı soru 
önergesi. 

b) 27/01/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11114 sayılı yazı. 
c) 29/01/2009 tarihli ve B.02.0.009/0296sayılı yazı. 

Bakanlıklarının ilgi (c) yazılan ekinde Başkanlığımıza intikal eden Mersin Milletvekili Behiç 
ÇELİK'in yazılı soru önergesine ilişkin verilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan bilgi notu 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr.TOTBARDAKOĞLU / 
Diyanet İşleri Başkanı / 

Ek : 
Bilgi Notu 
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T.C. 
T.B.M.M. 

YAZILI SORULARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen Bahçelievler'deki 
lojmanda kimin oturduğu ile Beysukent'te bulunan Diyanet 
İşleri Başkanı tarafından kullanılmakta olan lojmanın 
mülkiyetinin kime ait olduğu hakkında. 

7/6566 

SORULAR 

1- Mülkiyeti Hazineye ait olup Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tahsisli Ankara 
Bahçelievler'deki lojmanda kim oturmaktadır? 

2- Beysukent'te bulunan Real mağazası yakınında bulunan ve Diyanet İşleri Başkanı 
tarafından kullanılmakta olan, 450 bin YTL veya ABD dolan ödenerek alındığı söylenen 
lojmanın mülkiyeti kime aittir? 

3- Denetimi sorumluluğu Diyanet İşleri Başkanlığına ait, hacılardan alman paralardan artan 
paradan bu lojmanın iç bakım ve tefrişi için 175.000 (yüzyetmişbeşbin YTL) harcandığı 
doğrumudur? 

CEVAPLAR 

1- Mülkiyeti Hazine'ye ait olup Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisli Ankara İli Çankaya 
İlçesi Bahçelievler Mahallesi 7. Caddedeki apartman dairesi, Kamu Konutları Yönetmeliği 
hükümleri uyarınca Diyanet İşleri Başkanı'na "Özel tahsisli konut" şeklinde tahsisli iken; 
mülkiyeti Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na ait Bilkent'teki konut, her iki 
kurumun karşılıklı mutabakatıyla tahsis değişikliği yapılarak Diyanet İşleri Başkanı'nın 
ikametine, Bahçelievler'deki apartman dairesi de Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi 
Başkanlığına tahsis edilmiştir. 

2- Yukarıda açıklandığı üzere bu konutun mülkiyeti Türk İşbirliği Kalkınma İdaresine aittir. 
Dolayısıyla halen Diyanet İşleri Başkanı'nın ikamet ettiği bu konut satın alınmamış ve 
herhangi bir bedel de ödenmemiştir. Ancak iki kurumun uygun mütalaası üzerine 
düzenlenen protokol hükümlerine göre karşılıklı tahsis işlemi tesis edilmiştir. 

3- Tahsis işlemi tamamlanan ve uzunca bir süredir kullanılmamış olan söz konusu konutun 
tamir ve onarımına zaruri olarak ihtiyaç duyulmuştur. Buna göre; Hac ve Umre 
Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine dair yönetmelik 
gereğince, hac ve umre hesabından bir meblağ artması halinde, Türkiye Diyanet Vakfıyla 
işbirliği yapılarak bütçede ödeneği olmayan hizmetler için harcanabileceği ifade 
edilmektedir. Bu faaliyet kapsamında; söz konusu lojmanın tamir, tadilat ve donanımı için 
soru önergesinde sözü edilen meblağ ayrılmış ve anılan mevzuata uygun olarak konutun 
tamir ve tadilatı Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılmıştır. Başkanlıkça, geçmişte 
olduğu gibi bugün de, ilgili bütçe kaleminde ödenek bulunmadığı takdirde merkez ve taşra 
ayırımı yapılmadan ilgili mevzuata uygun şekilde anılan komisyon karan doğrultusunda 
harcama yapılmaktadır. 
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37.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik 'in, Diyanet İşleri Başkanlığının aile büroları açmasına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/6567) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Sait YAZICIOĞLU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.01.2009 

Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Hukuk devletinde devlet kurumlarının görev ve yetkileri anayasa ve kanunlarla 
düzenlenir ve kurumlardan hiçbiri diğerinin görevlerine müdahale etmez. Çünkü devlet insan 
aklının bulduğu en büyük ve en gelişmiş organizasyondur. 

Hal böyle iken Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve kanunla kurulmuş iki 
genel müdürlük varken diyanet işleri Başkanlığınca bütün illerde Aile Bürosu adıyla yeni bir 
örgütlenme yapılmaktadır. 

Buna göre; 

1 - Kadm ve Aileden Sorumlu Bakanlık ve kurumlan görevlerini yapamâ1iı|ı 
için mi bu yeni Örgütlenmeye ihtiyaç duyulmuştur? 

2- Böyle bir gerekçe varsa, başansiz dediğiniz bu kurumlan Diyanet bünyesine 
mi almayı düşünüyorsunuz? 

3- Yukandaki hususlar doğru değilse, Diyanet İşleri Başkanlığı $n|e • 
irtibatlandırdığı başka bakanlıklann konulannda da birimler veya bürblâr 
açmayı planlamakta mıdır? *; 

4- Bir kısmı bekâr (henüz evlenmemiş) Kuran Kursu öğreticilerince faaliyet 
gösteren bu bürolar, eğitimini almadıkları, yaşamadıkları ve tecrübeleri 
bulunmayan bir alanda ne yapmaktadırlar? 

5- Diyanet İşleri Başkanlığının müftü ve vaizleri aile konusunda vaaz ve irşat 
faaliyetinde yetersiz kalmalanndan dolayı böyle bir uygulama tercih 
edilmiştir? 

-466 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.009/031/Ol 05 Oh I OZ/2009 
I 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 27.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11114 sayılı yazı. 
b) 05.02.2009 tarih ve B.02.1.DİB.0.12.01-0178 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/6567 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığından alman ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

\U 
Jr. Mustafa SaidYAZfi 

Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b) yazı 
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Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
Sayı :B.02.1.DÎB.0.12.01-
Könu :Soru Önergesi. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

C5.02.2ÖÖ9 U i l ü 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU) 

İlgi : 27/01/2009 tarihli ve A01.0.GNS.0.10.00.02-11114 sayılı yazı eki soru önergesi. 

Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK'e ait ilgi yazı eki soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili 
olarak hazırlanan bilgi notu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Âli BARDAKOĞLÜ 
Diyanet İşleri Başkanı 

Ek-1 Bilgi notu. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

T.B.M.M. 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Önergeyi veren Milletvekili :Behiç ÇELİK 

Mersin Milletvekili 

önergenin konusu :Diyanet İşleri Başkanlığı Aile îrşat ve Rehberlik Büroları Hk. 

Önerge esas no :7/6567 

SORULAR 

Hukuk devletinde devlet kurumlarının görev ve yetkileri anayasa ve kanunlarla düzenlenir ve 

kurumlardan hiçbiri diğerinin görevlerine müdahale etmez. Çünkü devlet, insan aklının bulduğu en 

büyük ve en gelişmiş organizasyondur. 

Hal böyle iken Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve kanunla kurulmuş iki genel 

müdürlük varken Diyanet İşleri Başkanlığınca bütün illerde Aile Bürosu adıyla yeni bir örgütlenme 

yapılmaktadır. 

Buna göre, 

1- Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlık ve kurumlan görevlerini yapamadığı için mi bu yeni 

örgütlenmeye ihtiyaç duyulmuştur? 

2- Böyle bir gerekçe varsa, başarısız dediğiniz bu kurumları Diyanet bünyesine mi almayı 

düşünüyorsunuz? 

3- Yukarıdaki hususlar doğru değilse, Diyanet İşleri Başkanlığı dinle irtibatlandırdığı başka 

bakanlıkların konularında da birimler veya bürolar açmayı planlamakta mıdır? 

4- Bir kısmı bekar (henüz evlenmemiş) Kuran Kursu Öğreticilerince faaliyet gösteren bu 

bürolar, eğitimini almadıkları, yaşamadıktan ve tecrübeleri bulunmayan bir alanda ne 

yapmaktadırlar? 

5- Diyanet İşleri Başkanlığının müftü ve vaizleri aile konusunda vaaz ve irşat faaliyetinde 

yetersiz kalmalarından dolayı böyle bir uygulama tercih edilmiştir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

CEVAPLAR 

I s Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun geniş kesimlerini etkileyen kadın, aile, şiddet, kız 

.•«ınıklarmin eğitimi gibi temel konular ile toplumun manevi hayatını olumsuz yönde etkileyen 

..eUşmeler hakkında duyarlı davranmakta ve bu alanda karşılaşılan sorunların çözümünde kendi 

hi/ınet alanı ve sorumluluğu içinde rol almaya önem vermektedir. 

Başkanlığımızca halen 49 il müftülüğümüz bünyesinde oluşturulan"Aile İrşat ve Rehberlik 

llilrolan". aile ile ilgili konularda faaliyet gösteren diğer kamu kurumlarına alternatif olarak veya 

tlUVr kurumların görevlerini yapıp yapmadıklarına göre değil, kanunla Başkanlığımıza tevdi edilen 

«Toplumu Din Konusunda Aydınlatma" görevinin bir parçasını teşkil etmektedir. "Aile İrşat ve 

Kdıherlik BürolarTnda bulunan görevlilerimiz, başvuran vatandaşlarımızı kadın ve aile konusunda 

dini bilgi eksikliği, yanlış dini bilgi, hurafe ve batıl inançlardan kaynaklanan sorunlarla ilgili olarak 

ilini yönden aydınlatmaktadır. Aile Bürolarında görevlendirilen personelimiz, dini yüksek öğretim 

yanını? ve konuyla ilgili tüm hizmet içi eğitim seminerlerini almış kişilerden seçilmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, topluma din hizmetini sunma görevini din görevlisi, Kur'an Kursu 

ihyeticisi, vaiz ve müftüler marifetiyle yerine getirmektedir. Bu hizmet, cami içi ve cami dışı din 

hizmetleri olarak birbirini tamamlayan iki ana unsur şeklinde yerine getirilmektedir. Vaaz ve irşat 

|-;l;,Ijyelleri cami içerisinde îfâ edilen faaliyetlerdir. "Aile İrşat ve Rehberlik BürolarTnda ise 

vatandaşlarımızla yüz yüze görüşerek hizmet sunulabilmektedir. Bu da cami dışı din hizmetleri 

kapsamında değerlendirilmekte ve her iki faaliyet alam birbirini tamamlamaktadır. 

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığının, soru önergesinde istihzaî bir üslupla sözü edildiği 

sekliyle "bu konuyla ilgili ve başarısız diğer kamu kurumlarını bünyesine almak, "diğer 

bakanlıkların dinle irtibatlı konularında da birim/büro açmak" gibi bir amacının olamayacağı 

i/ahıan vareste bir husus olduğu gibi, soru önergesinde bu tür ifadelere yer verilmesinin konunun ve 

muhatap kurumun ciddiyetiyle bağdaşmayacağı da açıktır. 

Aynı şekilde, soru önergesinde yer alan "Aile bürolarının, eğitimini almadıkları ve 

tecrübesinin bulunmadığı bir alanda faaliyet gösterdiği", "müftü ve vaizlerin aile konusunda vaaz 

ve irşat faaliyetinde yetersiz kaldığı için bu büroların açıldığı" gibi sorudan ziyade önyargıyı içeren 

ifadelere katılmak da mümkün değildir. 
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38.-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut 'un, bir kimyasalın TBMM mutfaklarında kullanılıp kullanıl
madığına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/6632) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Koksal TOPTAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla talep ederim. 

Yılmaz TANKUT , 
MHP Adana Milletvekili 

Bir gıda kuruluşunun Tarım ve Köy îşleri Bakanlığı'nın Mayıs 2008 tarihli izniyle 
Amerika'dan ithal ettiği Magnesol XL adlı kimyasal, aylardır ülkemizdeki hızlı yemek zincirlerine 
pazarlanmakta ve kullanılmaktadır. "Kızartmalık yağlarınızı dökmeyin! Artık MagnesoDCL var" 
sloganıyla pazarlanan bu kimyasal, kapkara da olsa yanmış yağlara katıldığında, rengi sapsarıya 
dönüştürdüğü ve yanık yağ kokusunu yok etmeyi başardığı belirtilmektedir. 

Gıda Mühendisliği Profesörü Muammer Kayahan, kızartma yağlarında Magnezyum Silikat 
kullanılıp, kullanılmadığımn ancak analizler sırasında belirlenebildiğihe"dikkat çekerek, "Bu 
kimyasallarla rengi açılan yağlar tüketicinin midesinde rahatsızlığa neden olur. Gençlerin ve 
çocukların tüketim yerlerinde kontrol yapılması gerekiyor. Kızartma yapılırken,kızartmanın 
yaratacağı kötü sonuçların gölgelenmesini sağlayan bu maddelerin kullanımı yasaklanmalıdır" 
ifadesinde bulunmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, günümüzde 140.00C 
kanser hastasının bulunduğunu hatırlatarak, "Bitkisel yağların kızartmada en fazla 1 kez' 
kullanılması gerekiyor. Bir kere kullanıldığında dahi kanserojen etkiler yanmış yağlarda ortaya 
çıkıyor. Magnezyum Silikat gibi bir maddenin kızartma yağlarda kullanılıyor olması, insan sağlığı 
açısından son derece tehlike oluşturuyor. Bunun araştırılması ve önlenmesi gerekiyor" diye 
konuşmaktadır. 

Bu bilgiler çerçevesinde; 

1- Bu kimyasal ürün Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ek binalarındaki mutfaklarda 
kullanılmakta mıdır? -

2- Eğer kullanılıyorsa çok sayıda milletvekili ile binlerce meclis personeli ve ziyaretçinin 
faydalandığı meclis mutfağından bu ürünün kullanılmasının engellenmesi için bir çalışma yapacak 
mısınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6632-11277/23815 
0 9 şubat 2009 

Sayın Yılmaz TANKUT 
Adana Milletvekili 

ilgi: 20/1/2009 tarihli ve (7/6632) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

İlgi önergenizle, bir kimyasalın Türkiye Büyük Millet Meclisi mutfaklarında 
kullanılıp kullanılmadığı sorulmaktadır. 

TBMM mutfaklarında Magnesol XL (Magnezyum Silikat) adlı kimyasal 
kullanılmamaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Nevzat PAKDÎL 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı :B.02.0.009/031/O2.96 
I 

Konu : Soru Önergesi 

06/02/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 27.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11114 sayılı yazı. 
b) 06.02.2009 tarih ve B.02.1.DİB.0.74.01-610-1468 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/6566 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU 
Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b) yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DİB.0.74.01-610 
Konu : Soru Önergesi. 

06.Ü2.2009* 1 4 G 8 

DEVLET BAKANLIĞINA 

İlgi: a) 14/01/2009 tarihli ve 7/6566 sayılı Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK'in yazılı soru 
önergesi. 

b) 27/01/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11114 sayılı yazı. 
c) 29/01/2009 tarihli ve B.02.0.009/0296sayılı yazı. 

Bakanlıklarının ilgi (c) yazılan ekinde Başkanlığımıza intikal eden Mersin Milletvekili Behiç 
ÇELİK'in yazılı soru önergesine ilişkin verilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan bilgi notu 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr.TOTBARDAKOĞLU / 
Diyanet İşleri Başkanı / 

Ek : 
Bilgi Notu 
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T.C. 
T.B.M.M. 

YAZILI SORULARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen Bahçelievler'deki 
lojmanda kimin oturduğu ile Beysukent'te bulunan Diyanet 
İşleri Başkanı tarafından kullanılmakta olan lojmanın 
mülkiyetinin kime ait olduğu hakkında. 

7/6566 

SORULAR 

1- Mülkiyeti Hazineye ait olup Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tahsisli Ankara 
Bahçelievler'deki lojmanda kim oturmaktadır? 

2- Beysukent'te bulunan Real mağazası yakınında bulunan ve Diyanet İşleri Başkanı 
tarafından kullanılmakta olan, 450 bin YTL veya ABD dolan ödenerek alındığı söylenen 
lojmanın mülkiyeti kime aittir? 

3- Denetimi sorumluluğu Diyanet İşleri Başkanlığına ait, hacılardan alman paralardan artan 
paradan bu lojmanın iç bakım ve tefrişi için 175.000 (yüzyetmişbeşbin YTL) harcandığı 
doğrumudur? 

CEVAPLAR 

1- Mülkiyeti Hazine'ye ait olup Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisli Ankara İli Çankaya 
İlçesi Bahçelievler Mahallesi 7. Caddedeki apartman dairesi, Kamu Konutları Yönetmeliği 
hükümleri uyarınca Diyanet İşleri Başkanı'na "Özel tahsisli konut" şeklinde tahsisli iken; 
mülkiyeti Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na ait Bilkent'teki konut, her iki 
kurumun karşılıklı mutabakatıyla tahsis değişikliği yapılarak Diyanet İşleri Başkanı'nın 
ikametine, Bahçelievler'deki apartman dairesi de Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi 
Başkanlığına tahsis edilmiştir. 

2- Yukarıda açıklandığı üzere bu konutun mülkiyeti Türk İşbirliği Kalkınma İdaresine aittir. 
Dolayısıyla halen Diyanet İşleri Başkanı'nın ikamet ettiği bu konut satın alınmamış ve 
herhangi bir bedel de ödenmemiştir. Ancak iki kurumun uygun mütalaası üzerine 
düzenlenen protokol hükümlerine göre karşılıklı tahsis işlemi tesis edilmiştir. 

3- Tahsis işlemi tamamlanan ve uzunca bir süredir kullanılmamış olan söz konusu konutun 
tamir ve onarımına zaruri olarak ihtiyaç duyulmuştur. Buna göre; Hac ve Umre 
Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine dair yönetmelik 
gereğince, hac ve umre hesabından bir meblağ artması halinde, Türkiye Diyanet Vakfıyla 
işbirliği yapılarak bütçede ödeneği olmayan hizmetler için harcanabileceği ifade 
edilmektedir. Bu faaliyet kapsamında; söz konusu lojmanın tamir, tadilat ve donanımı için 
soru önergesinde sözü edilen meblağ ayrılmış ve anılan mevzuata uygun olarak konutun 
tamir ve tadilatı Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılmıştır. Başkanlıkça, geçmişte 
olduğu gibi bugün de, ilgili bütçe kaleminde ödenek bulunmadığı takdirde merkez ve taşra 
ayırımı yapılmadan ilgili mevzuata uygun şekilde anılan komisyon karan doğrultusunda 
harcama yapılmaktadır. 
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37.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik 'in, Diyanet İşleri Başkanlığının aile büroları açmasına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/6567) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Sait YAZICIOĞLU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.01.2009 

Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Hukuk devletinde devlet kurumlarının görev ve yetkileri anayasa ve kanunlarla 
düzenlenir ve kurumlardan hiçbiri diğerinin görevlerine müdahale etmez. Çünkü devlet insan 
aklının bulduğu en büyük ve en gelişmiş organizasyondur. 

Hal böyle iken Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve kanunla kurulmuş iki 
genel müdürlük varken diyanet işleri Başkanlığınca bütün illerde Aile Bürosu adıyla yeni bir 
örgütlenme yapılmaktadır. 

Buna göre; 

1 - Kadm ve Aileden Sorumlu Bakanlık ve kurumlan görevlerini yapamâ1iı|ı 
için mi bu yeni Örgütlenmeye ihtiyaç duyulmuştur? 

2- Böyle bir gerekçe varsa, başansiz dediğiniz bu kurumlan Diyanet bünyesine 
mi almayı düşünüyorsunuz? 

3- Yukandaki hususlar doğru değilse, Diyanet İşleri Başkanlığı $n|e • 
irtibatlandırdığı başka bakanlıklann konulannda da birimler veya bürblâr 
açmayı planlamakta mıdır? *; 

4- Bir kısmı bekâr (henüz evlenmemiş) Kuran Kursu öğreticilerince faaliyet 
gösteren bu bürolar, eğitimini almadıkları, yaşamadıkları ve tecrübeleri 
bulunmayan bir alanda ne yapmaktadırlar? 

5- Diyanet İşleri Başkanlığının müftü ve vaizleri aile konusunda vaaz ve irşat 
faaliyetinde yetersiz kalmalanndan dolayı böyle bir uygulama tercih 
edilmiştir? 

-466 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.009/031/Ol 05 Oh I OZ/2009 
I 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 27.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11114 sayılı yazı. 
b) 05.02.2009 tarih ve B.02.1.DİB.0.12.01-0178 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/6567 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığından alman ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

\U 
Jr. Mustafa SaidYAZfi 

Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b) yazı 
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Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
Sayı :B.02.1.DÎB.0.12.01-
Könu :Soru Önergesi. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

C5.02.2ÖÖ9 U i l ü 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU) 

İlgi : 27/01/2009 tarihli ve A01.0.GNS.0.10.00.02-11114 sayılı yazı eki soru önergesi. 

Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK'e ait ilgi yazı eki soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili 
olarak hazırlanan bilgi notu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Âli BARDAKOĞLÜ 
Diyanet İşleri Başkanı 

Ek-1 Bilgi notu. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

T.B.M.M. 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Önergeyi veren Milletvekili :Behiç ÇELİK 

Mersin Milletvekili 

önergenin konusu :Diyanet İşleri Başkanlığı Aile îrşat ve Rehberlik Büroları Hk. 

Önerge esas no :7/6567 

SORULAR 

Hukuk devletinde devlet kurumlarının görev ve yetkileri anayasa ve kanunlarla düzenlenir ve 

kurumlardan hiçbiri diğerinin görevlerine müdahale etmez. Çünkü devlet, insan aklının bulduğu en 

büyük ve en gelişmiş organizasyondur. 

Hal böyle iken Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve kanunla kurulmuş iki genel 

müdürlük varken Diyanet İşleri Başkanlığınca bütün illerde Aile Bürosu adıyla yeni bir örgütlenme 

yapılmaktadır. 

Buna göre, 

1- Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlık ve kurumlan görevlerini yapamadığı için mi bu yeni 

örgütlenmeye ihtiyaç duyulmuştur? 

2- Böyle bir gerekçe varsa, başarısız dediğiniz bu kurumları Diyanet bünyesine mi almayı 

düşünüyorsunuz? 

3- Yukarıdaki hususlar doğru değilse, Diyanet İşleri Başkanlığı dinle irtibatlandırdığı başka 

bakanlıkların konularında da birimler veya bürolar açmayı planlamakta mıdır? 

4- Bir kısmı bekar (henüz evlenmemiş) Kuran Kursu Öğreticilerince faaliyet gösteren bu 

bürolar, eğitimini almadıkları, yaşamadıktan ve tecrübeleri bulunmayan bir alanda ne 

yapmaktadırlar? 

5- Diyanet İşleri Başkanlığının müftü ve vaizleri aile konusunda vaaz ve irşat faaliyetinde 

yetersiz kalmalarından dolayı böyle bir uygulama tercih edilmiştir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

CEVAPLAR 

I s Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun geniş kesimlerini etkileyen kadın, aile, şiddet, kız 

.•«ınıklarmin eğitimi gibi temel konular ile toplumun manevi hayatını olumsuz yönde etkileyen 

..eUşmeler hakkında duyarlı davranmakta ve bu alanda karşılaşılan sorunların çözümünde kendi 

hi/ınet alanı ve sorumluluğu içinde rol almaya önem vermektedir. 

Başkanlığımızca halen 49 il müftülüğümüz bünyesinde oluşturulan"Aile İrşat ve Rehberlik 

llilrolan". aile ile ilgili konularda faaliyet gösteren diğer kamu kurumlarına alternatif olarak veya 

tlUVr kurumların görevlerini yapıp yapmadıklarına göre değil, kanunla Başkanlığımıza tevdi edilen 

«Toplumu Din Konusunda Aydınlatma" görevinin bir parçasını teşkil etmektedir. "Aile İrşat ve 

Kdıherlik BürolarTnda bulunan görevlilerimiz, başvuran vatandaşlarımızı kadın ve aile konusunda 

dini bilgi eksikliği, yanlış dini bilgi, hurafe ve batıl inançlardan kaynaklanan sorunlarla ilgili olarak 

ilini yönden aydınlatmaktadır. Aile Bürolarında görevlendirilen personelimiz, dini yüksek öğretim 

yanını? ve konuyla ilgili tüm hizmet içi eğitim seminerlerini almış kişilerden seçilmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, topluma din hizmetini sunma görevini din görevlisi, Kur'an Kursu 

ihyeticisi, vaiz ve müftüler marifetiyle yerine getirmektedir. Bu hizmet, cami içi ve cami dışı din 

hizmetleri olarak birbirini tamamlayan iki ana unsur şeklinde yerine getirilmektedir. Vaaz ve irşat 

|-;l;,Ijyelleri cami içerisinde îfâ edilen faaliyetlerdir. "Aile İrşat ve Rehberlik BürolarTnda ise 

vatandaşlarımızla yüz yüze görüşerek hizmet sunulabilmektedir. Bu da cami dışı din hizmetleri 

kapsamında değerlendirilmekte ve her iki faaliyet alam birbirini tamamlamaktadır. 

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığının, soru önergesinde istihzaî bir üslupla sözü edildiği 

sekliyle "bu konuyla ilgili ve başarısız diğer kamu kurumlarını bünyesine almak, "diğer 

bakanlıkların dinle irtibatlı konularında da birim/büro açmak" gibi bir amacının olamayacağı 

i/ahıan vareste bir husus olduğu gibi, soru önergesinde bu tür ifadelere yer verilmesinin konunun ve 

muhatap kurumun ciddiyetiyle bağdaşmayacağı da açıktır. 

Aynı şekilde, soru önergesinde yer alan "Aile bürolarının, eğitimini almadıkları ve 

tecrübesinin bulunmadığı bir alanda faaliyet gösterdiği", "müftü ve vaizlerin aile konusunda vaaz 

ve irşat faaliyetinde yetersiz kaldığı için bu büroların açıldığı" gibi sorudan ziyade önyargıyı içeren 

ifadelere katılmak da mümkün değildir. 
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38.-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut 'un, bir kimyasalın TBMM mutfaklarında kullanılıp kullanıl
madığına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/6632) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Koksal TOPTAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla talep ederim. 

Yılmaz TANKUT , 
MHP Adana Milletvekili 

Bir gıda kuruluşunun Tarım ve Köy îşleri Bakanlığı'nın Mayıs 2008 tarihli izniyle 
Amerika'dan ithal ettiği Magnesol XL adlı kimyasal, aylardır ülkemizdeki hızlı yemek zincirlerine 
pazarlanmakta ve kullanılmaktadır. "Kızartmalık yağlarınızı dökmeyin! Artık MagnesoDCL var" 
sloganıyla pazarlanan bu kimyasal, kapkara da olsa yanmış yağlara katıldığında, rengi sapsarıya 
dönüştürdüğü ve yanık yağ kokusunu yok etmeyi başardığı belirtilmektedir. 

Gıda Mühendisliği Profesörü Muammer Kayahan, kızartma yağlarında Magnezyum Silikat 
kullanılıp, kullanılmadığımn ancak analizler sırasında belirlenebildiğihe"dikkat çekerek, "Bu 
kimyasallarla rengi açılan yağlar tüketicinin midesinde rahatsızlığa neden olur. Gençlerin ve 
çocukların tüketim yerlerinde kontrol yapılması gerekiyor. Kızartma yapılırken,kızartmanın 
yaratacağı kötü sonuçların gölgelenmesini sağlayan bu maddelerin kullanımı yasaklanmalıdır" 
ifadesinde bulunmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, günümüzde 140.00C 
kanser hastasının bulunduğunu hatırlatarak, "Bitkisel yağların kızartmada en fazla 1 kez' 
kullanılması gerekiyor. Bir kere kullanıldığında dahi kanserojen etkiler yanmış yağlarda ortaya 
çıkıyor. Magnezyum Silikat gibi bir maddenin kızartma yağlarda kullanılıyor olması, insan sağlığı 
açısından son derece tehlike oluşturuyor. Bunun araştırılması ve önlenmesi gerekiyor" diye 
konuşmaktadır. 

Bu bilgiler çerçevesinde; 

1- Bu kimyasal ürün Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ek binalarındaki mutfaklarda 
kullanılmakta mıdır? -

2- Eğer kullanılıyorsa çok sayıda milletvekili ile binlerce meclis personeli ve ziyaretçinin 
faydalandığı meclis mutfağından bu ürünün kullanılmasının engellenmesi için bir çalışma yapacak 
mısınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6632-11277/23815 
0 9 şubat 2009 

Sayın Yılmaz TANKUT 
Adana Milletvekili 

ilgi: 20/1/2009 tarihli ve (7/6632) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

İlgi önergenizle, bir kimyasalın Türkiye Büyük Millet Meclisi mutfaklarında 
kullanılıp kullanılmadığı sorulmaktadır. 

TBMM mutfaklarında Magnesol XL (Magnezyum Silikat) adlı kimyasal 
kullanılmamaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Nevzat PAKDÎL 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

55 İNCİ BİRLEŞİM 
10 ŞUBAT 2009 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER 

6_ 

7 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



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.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Adalet Komisyonu 
11.2.2009 Çarşamba Saat: 10:30 
12.2.2009 Perşembe Saat: 10:30 

* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
11.2.2009 Çarşamba Saat: 10:30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
5 5 İ N C İ BİRLEŞİM 10 Ş U B A T 2 0 0 9 SALI SAAT: 15 .00 

1 _ BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı 
Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, 
Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali 
Karasuları ve Açıklan, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili 
Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasanın 
92 nci Maddesi Uyarınca Hükümete Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/682) 

2.- İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz'ın; 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/307), İçtüzüğün 
37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 _ SEÇİM 

sCtk 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

sCfck 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 

Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının 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'in ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın 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) 

(*) Hükümet bulunmadığından görüşmesi ertelenmiştir. 
(**) Görüşmesi yarım kalmıştır. 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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 uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

13. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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 uyarınca 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 piyasalarındaki 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 
araştırılarak çözüm yollarının 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 
farklarının 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 sorunların 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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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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 uyarınca 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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6- GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
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) 
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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 uyarınca 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/90) 

48. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak 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 Abdülkadir 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

56. - Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık 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 (10/104) 
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57. - Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, patates üretimi ve pazarlamasında 

yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/105) 

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 sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 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 uyarınca 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 araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca 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 araştırması 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 
Süha 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 uyarınca 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 uyarınca 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 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

81. - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak 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 araştırılarak 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 uyarınca 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

86. - Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Muş Ovasındaki tarımsal 
üretimin araştırılarak verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

87. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel 
kredi alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

88. - Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu-Çaldağ 
nikel yatağının işletilmesi konusunun araştırılması 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 
araştırılarak 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 araştırılarak 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 sorunlarının araştırılarak 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 araştırılarak 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 sorunların araştırılarak 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 uyarınca 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 araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 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 almması 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 uyarınca 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 araştırılarak 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 olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 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 
araştırılarak 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 araştırılarak 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 sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

122. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, SHÇEK'e bağlı yerlerde 
yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 
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123. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

124. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, Tunceli'de ölümle 
sonuçlanan bazı olaylarla ilgili iddiaların 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 çalışmaları 
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 tarım 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 sorunları 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) 

129. - Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı'nın 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 fiyatlarındaki 
artışın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 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 
araştırılarak 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

134. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 29 Milletvekilinin, kıyıların korunması ve 
kullanılmasında yaşanan sorunların araştırılarak sürdürülebilir kıyı yönetimi için almması 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 uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

141.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, demografik verilerin ve 
projeksiyonların 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 uyarınca 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 uyarınca 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) 
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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 
araştırılarak 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 
araştırılarak 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 Ertemür 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 sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 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 uygulamaların 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 uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 
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159. - Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, Mersin İlinin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

160. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda ürünleri 
üretiminde insan sağlığını etkileyen uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

161.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 28 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/216) 

162. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 36 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen Kızılırmak 
suyu 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 (10/217) 

163. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara'ya verilen 
Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

168. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tuzun ve 21 Milletvekilinin, TOKİ'nin kurumsal yapısı ve 
faaliyetleri ile bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

169. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 19 Milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik 
İhalesi 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 (10/224) 

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 
uyarınca 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

172.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 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 
sorunların 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 
araştırılarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

177. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 Milletvekilinin, Kırım Kongo kanamalı ateşi 
hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/232) 

178. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

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 uyarınca 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 araştırılarak 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 uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

185. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ve 19 Milletvekilinin, Aksaray İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

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. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Edime İlinin sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

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 Yalçmkaya 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 uyarınca 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 uyarınca 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 Süha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'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 iddiaların araştırılarak alınması 
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gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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 sorunların 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 hastalıkları 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 araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

211. - 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 sorunlarının 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 Olimpiyatlarında alman 
sonuçların nedenlerinin araştırılarak spor politikasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/267) 

214. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, enerji politikası konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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 yangınlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

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 kurdukları şirketlere yönelik haksız rekabet ve rant dağıtımı 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 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 uyarınca 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 uyarınca 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 araştırılarak 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 
Süha 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 
Süha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, 
doğalgaz fiyatlarındaki artışın ve topluma etkisinin araştırılarak 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 araştırılarak 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) 

231. - 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 
araştırılarak 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'm bombalı saldın sonucu ölümü olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 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 uyarınca 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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241. - 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 uyarınca 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 iddialarının 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 olaylarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) 

248. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 22 Milletvekilinin, seçmen kütüklerinin sağlıklı 
oluşturulmadığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 

249. - 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) 

250. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 26 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 (10/302) 

251. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 35 Milletvekilinin, kadın girişimciliği ve 
kadın istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/303) 

252. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 37 Milletvekilinin, madencilik sektöründeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/304) 
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253. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, bir Alman şirketine yönelik 

rüşvet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/305) 

254. - İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerinde 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/306) 

255. - Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 20 Milletvekilinin, suç örgütleriyle 
mücadeledeki son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

256. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemi ve seçmen kütüklerine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/307) 

257. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 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 
(10/308) 

258. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki 
sorunların'ın araştırılarak bor kaynaklarının etkin değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/309) 

259. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın 
kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/310) 

260. - İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerindeki 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/311) 

261. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel taciz 
ve istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/312) 

262. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 20 Milletvekilinin, JİTEM ile Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanmış faili meçhul cinayetler konularında Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/313) 

263. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, 2-B olarak bilenen arazilerin 
durumu ile ormanların sürdürülebilir yönetimi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314) 
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264. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta 

yaşanan olayların ve sorumlularının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315) 

265. - Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik 
işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/316) 

266. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, Tokat İlinde kırsal alanda yaşayan 
halkın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/317) 

267. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumuna yönelik 
iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/318) 
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1. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

2. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/426) 

3. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

4. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vize alımında yaşanan sorunlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

5. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yurt dışından satın alınan ve satılan elektriğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

6. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

7. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk 
yapan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

8. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir üsteğmene 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

9. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kaçak akaryakıt kullanımına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

10. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özelleştirilen kuruluşların değerlerine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

11. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, dövizli askerlik hizmeti uygulamasına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

12. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tüketicilerin yaygın şikayetlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/524) 

13. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

14. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

15. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iplik ithalatında uygulanan vergi 
oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi 
(6/530) 

16. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçm'ın, SHÇEK yurtlarında yaşanan bazı olaylara ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/536) 

17. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 

18. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TCDD arazilerindeki imar değişikliklerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

19. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Kemer karayoluna yapılacak tünellere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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20. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, İzmir-Ankara hızlı tren projesine ve tren 
kazalarına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

21. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

22. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

23. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki bir karayolunun bölünmüş yol 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

24. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde'deki yatırımlara, yeşil kartlılara ve yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/562) 

25. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/568) 

26. - Antalya Milletvekili Mehmet Günal'm, İller Bankası Genel Müdür Yardımcılarının 
atama şartlarına uyup uymadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/569) 

27. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karayolu yük taşımacılığı belgelerinden dolayı 
kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

28. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Karayolu Taşıma YÖnetmeliğindeki bir düzenlemeye 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

29. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, doktorların aldıkları ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/575) 

30. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'm, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/576) 

31. -Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, cep telefonu kullanımındaki vergilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

32. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/585) 

33. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile Adliyesinin lojman ihtiyacına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

34. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs'a 
düzenlediği geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

35. - İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

36. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyonun yayınının kesilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/602) 

37. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirilen Türk Telekom'un ismine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

38. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, malvarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/610) 

39. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/618) 

40. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bazı kamu kurumlarının internet sitelerindeki bazı 
şahıslarla ilgili tanıtıcı bilgilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 
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41. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin 
vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/621) 

42. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 

43. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir kredi değerlendirme kuruluşunun notuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 

44. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/625) 

45. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, infaz ve koruma memurlarının özlük haklarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

46. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, mısır prim fiyatlarına ve mısır ithalatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

47. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'nin teşkilat yapısı ve yayınlarıyla ilgili iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/633) 

48. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

49. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, fiyat artışları karşısında piyasa denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

50. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

51. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilerin ekonomik durumuna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

52. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve ürün destek
lemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

53. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Avrupa'dan Konya'ya direkt uçak seferleri 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

54. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'deki personel alımına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/660) 

55. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

56. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama 
kuyularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/662) 

57. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

58. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

59. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

60. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir holdingin kredi kullanımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

61. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 
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62. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

63. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

64. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik İlçesinde orman alanında taş ocağı 
kurulacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

65. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, Ermenistan'da resmi törende Türk Bayrağına 
yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

66. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, bir ders kitabında Ağrı Dağının farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

67. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Ermenistan'da düzenlenen törende 
Türk Bayrağına yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

68. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler konusundaki 
iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

69. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
dağıtılmayan temettülere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

70. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin 
verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/698) 

71. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'da dondan zarar gören fındık üreticilerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

72. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

73. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

74. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

75. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ÇEAŞ'ın küçük hissedarlarına 
kâr dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 

76. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, ekonomik sıkıntılara yönelik çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712) 

77. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van F Tipi Cezaevinde bazı televizyon kanallarının 
izlenmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

78. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara 
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

79. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da karayolu ağından çıkarılan bazı yollara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

80. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eskişehir-Kütahya hızlı tren projesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

81. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa-Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) 

82. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) 
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83. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 
84. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'yı komşu illere bağlayan karayolu 

çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 
85. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya bağlantılı bölünmüş yol çalışmalarına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) 
86. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar İlçesine tren ulaşımının sağlanmasına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 
87. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Merkezdeki bir üst geçit ihtiyacına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 
88. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 

fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 
89. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, internet kullanımındaki fiyatların yüksekliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 
90. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 
91. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 

ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 
92. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, demir başta olmak üzere inşaat girdilerindeki 

fiyat artışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/734) 
93. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 
94. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 

azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 
95. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı-Tunçbilek-Domaniç Karayoluna ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 
96. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 
97. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yaşlılık aylığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/748) 
98. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü aylıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/749) 
99. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Gazprom'dan alınan doğalgaza ilişkin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 
100. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 

gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 
101. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 
102. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, özelleştirme kapsamında gelen yabancı 

sermayeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 
103. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 

Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 
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104. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'm, yardım olarak dağıtılan kömürlerin bedeline 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

105. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

106. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Belediyesine İller Bankasından kredi verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

107. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 
kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

108. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, "Sınırlar Arasında" Programının sonlandırılmasma 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/780) 

109. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, "Sınırlar Arasında" programının yayından 
kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/781) 

110.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te Kültür Parkı alanındaki 
uygulamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

111.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

112.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yeni bir Nato Üssü kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/784) 

113.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu Valisinin görevden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

114.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Dışişleri Bakanının bir konuşmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

115.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çalışanların ücretlerinin artırılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

116. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, çocuk nörologu olmayan ilimize ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

117. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz zammının etkisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 

118.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elektrik kesintisine ve kayıp-kaçak elektrik 
kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/798) 

119.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

120. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarıyla ilgili bazı hususlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 

121. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarının kredilendirilmesine ve 
eşgüdüm sorunlarının çözümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/801) 

122. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, enerji yatırımlarındaki imalat ve mühendisliğe 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

123. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, BOTAŞ eski Genel Müdürü'nün bir iddiasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

124. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bazı yerlerdeki yatırımlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/806) 

125. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 
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126. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'ya geçici fındık alım merkezi açılmasına 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 
127. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'in, patates üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
128.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 
129. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, iletişimin izlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/812) 
130. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, karayollarında hız sınırlarının 

artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 
131. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 
132.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, uygulama imkânı kalmayan kanunların 

yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 
133. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı bir firmanın teşvikten yararlanarak 

yatırım yapmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 
134.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, faiz oranlarındaki artışın etkilerine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
135. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ihale ilanlarının yerel gazetelerde yayımına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 
136.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı televizyon programlarına ilişkin Devlet 

Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/823) 
137.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ithalatta koruma önlemlerine ilişkin Devlet 

Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/824) 
138.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yerel gazetelerde ilan yayımına ilişkin Devlet 

Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/825) 
139. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kutlamalarda silah kullanımına yönelik yaptırımlara 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 
140.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Oyak Sigortanın yabancı bir sigorta şirketine 

satışına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 
141. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, motorlu araçlarda farklı yağlar kullanımına ilişkin 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 
142. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancı bankalardan ipotek karşılığı zirai kredi 

kullanılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 
143. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, girdi desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 
144. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, halkın beslenme biçim ve alışkanlıklarının 

araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 
145. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, açılan hipermarket ve süpermarket sayısına ilişkin 

Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 
146. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeme-içme yerlerinin denetimlerine ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 
147. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 
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148. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hayvancılıkta kaba yem sıkıntısı riskine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

149. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/847) 

150. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KİT'lerin ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/849) 

151. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihraç edilmek üzere ithal edilen çayın iç piyasaya 
sürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

152.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yüksekokul mezunu genç işsizlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

153. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kırmızı et tüketimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/853) 

154.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO yönetiminin ödüllendirilmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 

155. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray Olimpik Yüzme Havuzu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/855) 

156. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, infaz koruma memurlarının özlük haklarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

157. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, alternatif enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

158. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

159. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/861) 

160.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sabah Gazetesi ve ATV'nin bazı ödemelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/862) 

161.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, milletvekillerinin Hükümet üyeleri ile birlikte 
katıldığı yurt dışı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

162. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, elektrik zammına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

163.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 2 Temmuz Sivas olayları davasına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/865) 

164. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar OSB'deki tapu sorununa ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 

165. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Soma Termik Santralindeki filtre sorununa ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

166. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından 
hayatını kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

167. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
bilinçlendirmeye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) 

168. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 
uluslararası çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 
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169. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı aşı 
geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

170.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

171. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal proje hibelerinin kullanımına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/877) 

172.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, veteriner hekimlerin mali haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

173. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sektörlerdeki iş güvenliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/879) 

174. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi 
uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

175. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, standart dışı mallara karşı alınan ithalat tedbirlerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/884) 

176. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/885) 

177. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik 
yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

178. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/887) 

179. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dış borçla edinilen kaynağın kullanım alanlarına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/888) 

180. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde-Kayseri demiryolundan OSB'lere bağlantı 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

181.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

182.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

183. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

184. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

185. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ikili ticaret anlaşması yapılan ülkelere ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/894) 

186. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, tüketiciyi mağdur eden ithal mallara karşı tedbir 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/895) 

187. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dahilde işleme rejiminin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/896) 

188.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ihracatçıların karşılaştıkları bürokratik işlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/897) 

189. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

190. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuraklıktan etkilenen illere mazot ve gübre 
desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
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191. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, enflasyondaki düşüşe ve esnafın sıkıntılarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/902) 

192. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İslam Konferansı Örgütü ile imzalanan bir 
anlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

193. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, tarım sektöründeki olumsuz gelişmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

194. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, beyaz eşya fiyatlarındaki artışın evliliklere 
etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

195.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kredi kartı borçlularına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/906) 

196. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, Merkez Bankasının kara listesine giren esnafa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) 

197. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, emeklilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/908) 

198. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, kaçak kol saatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/909) 

199. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Mersin'e havaalanı yapımına ve Adana 
Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

200. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sağlık kurumlarındaki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

201.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alınan personele ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/914) 

202. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/915) 

203. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aydınspor hakkında verilen cezanın zamanlamasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/916) 

204. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/918) 

205. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, yerli kömür rezervlerinin 
kullanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

206. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Türk bayrağının indirildiği bazı olaylara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/920) 

207. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'm, bazı yol yapımı projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/921) 

208. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulama suyunda kullandıkları 
elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

209. - 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) 

210. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ 
arasındaki kaçak yapı sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

211.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, kaçak etlere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) 

212. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, keneye karşı bazı önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 
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213. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, şehit aileleri yardımlaşma derneklerine yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/929) 

214. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve KOBİ'lerin kredi kullanımında sicil affına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

215. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 

216. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TRT'nin Güngören'deki terör olayıyla ilgili 
yayınına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 

217. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'in eğitimdeki başarı düzeyine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 

218. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ hakkında düzenlenen YDK raporlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/942) 

219. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/944) 

220. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

221. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, esnafın ekonomik durumunun iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) 

222. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'daki bir kavşağın karayolu projesine 
alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/947) 

223. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

224. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Turhal bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

225. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Alaca karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

226. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat çevre yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/951) 

227. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, YAŞ toplantısında ihraç kararı alınmamasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) 

228. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, fıstık ürünündeki alım politikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

229. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te böbrek nakli merkezi kurulmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

230. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin arsa değerlendirmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) 

231. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil İlçesinde yapılacak TOKİ projesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) 

232. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin imar değişikliklerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

233. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir arazideki imar değişikliğiyle ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

234. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Kastamonu'daki yol yapım 
çalışmalarının uzamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/964) 
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235. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir yol yapım çalışmasına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 
236. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili dava 

çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 
237. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanenin 

denetimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
238. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir dernekle ilgili iddialara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 
239. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir derneğin reklamlarına ilişkin Devlet 

Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/970) 
240. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Silopi'deki öğretmenlere banka promosyonu 

ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 
241. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'daki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 
242. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şırnak'da öğretmen ve idarecilerin görev 

yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 
243. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin incelenmesine ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 
244. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 
245. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık alım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 
246. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımındaki bazı sorunlara ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 
247. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alım merkezlerine ve kayıt dışı 

üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 
248. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir siyasi parti ilçe kongresinin TRT'de 

yayınlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/981) 
249. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Devlet Hastanesine MR cihazı alımına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/984) 
250. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki domates üreticilerinin mağduriyetine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanında sözlü soru önergesi (6/985) 
251. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki yatak işgal oranlarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 
252. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 
253. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeni ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 
254. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki sağlık personeli açığına 

ilişkin Sağlık Bakanında sözlü soru önergesi (6/989) 
255. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun güneş enerjisinden elektrik üretim çalışmalarına 

ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 
256. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DSİ'nin verdiği HES yapım izinlerine ilişkin Çevre 

ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 
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257. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) 

258. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özel kalem müdürlüklerine yapılan atamalarla 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) 

259. - Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'm, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara 
yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

260. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin soruşturulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) 

261.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya 
seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) 

262. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının 
ihalesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

263. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emeklilere ikramiye verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

264. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin 
kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) 

265. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY çağrı merkezindeki işten 
çıkarmalara ilişkin Maliye Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1006) 

266. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, TRT Antalya radyosunun kapatılacağı iddiasına 
ve TRT'nin arazilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1007) 

267. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir şirketin bazı iş ve işlemlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) 

268. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) 

269. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, gözaltına alınan bir kişinin ölümüne ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1010) 

270. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihracattan sağlanan dövize ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1011) 

271. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TAEK'e personel alındığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) 

272. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir 
raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) 

273. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

274. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin sulama birliklerine 
devrettiği su kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 

275. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, çek alacaklılarının mağduriyetine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1019) 

276. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İETT'nin VIP otobüsü kiralamasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) 

277. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TRT'de Türk Dünyasına yönelik dil programları 
yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1022) 

278. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, aile kurumunun korunması ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/1025) 
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279. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim 
veren okulların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) 

280. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çocuklara yönelik yayınların denetimine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 

281. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, anaokullarında Türkçe ile ilgili çalışmalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 

282. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Bakanlık logosuyla birlikte kullanılan bir slogana 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 

283. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) 

284. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) 

285. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

286. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ek ödemeler sonrasında kamu çalışanları 
arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 

287. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki okulların spor salonu ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 

288. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

289. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin 
alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) 

290. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, Topkapı Sarayındaki personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

291. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ulaşımda akaryakıt desteği sağlanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

292. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kuraklık tespit çalışmalarına ve ödemelere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) 

293. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, çiftçilerin kuraklık zararlarının 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

294. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, vergi cenneti ülkeler listesinin ilanına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 

295. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK Başkanına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1046) 

296. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'deki çağrı merkezlerinde çalışanlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

297. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planı değişikliklerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 

298. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TV dizilerine ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1049) 

299. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, asansörlerin denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
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300. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

301.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yağlı tohum ithalatına ve yağlı tohumların 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

302. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KÖYDEŞ Projeleri için aktarılan ödeneğe ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

303. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, biyogüvenlik ve biyoçeşitlilik çalışmalarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 

304. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kayıt dışı gıda üretiminin denetimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) 

305. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni bal üretiminin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) 

306. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türk Gıda Kodeksi hazırlanıp hazırlanmadığına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

307. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, nişasta bazlı tatlandırıcı üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) 

308. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 

309. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Büyük Tarabya Otelinin özelleştirilme ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

310. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman'daki elma üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 

311. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

312.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1063) 

313.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince işten 
çıkarılan şoförlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) 

314.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 

315. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuruyemiş ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

316.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, rehabilitasyon merkezleri ve yetiştirme 
yurtlarının hizmet kalitesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi 
(6/1067) 

317. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde kapalı yüzme havuzu inşaatına ilişkin Devlet 
Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1068) 

318. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Marmaris'teki maden arama ruhsatlı arazilere ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

319.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kefaletinden dolayı icra takibine uğrayan, 
kooperatif üyesi çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1071) 

320. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik ekonomik ve sosyal 
projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) 
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321. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

322. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf 
geçme prosedürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) 

323. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 

324. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Bolu Valisinin Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarındaki konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 

325. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, soruşturma açılan bir dernekle ilgili televizyon 
yayınına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1078) 

326. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı et ürünlerinin ve ithal gıdaların denetimine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

327. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Türk Ceza Kanununda bireylere yönelik suçlarda 
değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

328. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TÜİK'in bazı verileri üzerindeki tartışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

329. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, yabancılara satılan ve ipotek edilen tarım arazilerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

330. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sözleşmeli ve geçici personelin tayinlerdeki 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1084) 

331. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yeni desteklemelerin planlamasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

332. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, petrol fiyatlarındaki düşüşlerin akaryakıt satış 
fiyatına yansıtılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1086) 

333. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Karkamış Sınır Kapısına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1087) 

334. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, havadan müdahale yapılmayan bir orman 
yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

335. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alışveriş merkezlerine yönelik düzenleme 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 

336. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Batman'daki su sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1090) 

337. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1091) 

338. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kadın istihdamına yönelik projelere ilişkin 
Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/1092) 

339. - Antalya Milletvekili Tayftır Süner'in, Antalya'da kilim dokumacılığının 
canlandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

340. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te tarımın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 
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341.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

342. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Projesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

343. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

344. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, madencilik sektörünün desteklenmesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

345. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

346. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa-Reşadiye yolunun bölünmüş yol yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

347. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara-Samsun arasındaki yol çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

348. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa-Amasya arasındaki yol çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1103) 

349. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, liselerde bazı derslerin verilmesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

350. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Gümrük Kapısındaki araç kuyruğuna 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1105) 

351.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki OSB'lerin çevre denetimine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

352. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki OSB'lerde çevre birimi kurulmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

353. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, suçluluğun önlenmesine yönelik sosyal 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 

354. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların ödeneğine ve katkı payı taleplerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

355. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, imalat sanayine yönelik tedbirlere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

356. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1111) 

357. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sanayinin desteklenmesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) 

358. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) 

359. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, şoför ve nakliyecilerden istenen belgelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) 

360. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hazır kıyma satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

361. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardıma konu kömürlerin torba alımına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1117) 
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362. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından 
(Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/1118) 

363. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan 
sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

364. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1120) 

365. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planında cem evlerine yer verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

366. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, otomotiv sektöründeki daralmaya ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

367. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründe istihdamın artırılmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

368. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'm, üreticilerin kredi sorununa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 

369. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bazı hususlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

370. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, inşaat sektörünün canlandırılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

371. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın, ÇATAK kapsamına alınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

372. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bazı KİT personelinin ücretini 
düşüren bir Tebliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

373. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki yönetici atamalarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

374. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emeklilerin maaşlarında intibak düzenlemesi 
yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) 

375. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, esnafa sicil affı çıkarılmasına ve inşaat 
sektörünün canlandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 

376. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, hidroelektrik enerji potansiyelinin 
değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

377. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Bulgaristan'daki tartışmalı bir intihar olayına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 

378. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, hipermarketlere yönelik tasarı taslağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) 

379. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ'ın limit içi teminat mektubu 
istemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1135) 

380. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'deki bazı personel hareketlerine ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1136) 

381. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, branş öğretmenliklerine yapılan bazı atamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

382. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz satışında taksit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) 
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383. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TOKİ'nin "Yoksula Konut" Projesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) 

384. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı 
harcamalarına ve BOT AŞ'a borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

385. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Bakırköy ve Bahçelievler'deki asayiş 
olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 

386. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

387. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

388. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in; Gaziantep'in rekabetçilik endeksindeki 
yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

389. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, İŞKUR'a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 

390. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kamudaki tasarruf çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1146) 

391.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunda 
değişiklik yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

392. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eczanelerin bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) 

393. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczanelerin reçete üzerinden tahsil ettiği muayene 
ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) 

394. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczacıların yaptığı bazı işlemlere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 

395. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kapanan eczanelere ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1151) 

396. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, can suyu kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) 

397. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, Paşa Limanı Adası'nm ulaşım sorununa 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) 

398. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir rehabilitasyon merkezine 
ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/1154) 

399. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su ihtiyacını karşılayan baraja 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

400. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, MKE'nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1156) 

401. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli personele ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1157) 

402. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir ilköğretim okulu önüne üst geçit yapılmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

403. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Artova yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

404. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 
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405. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, petrol boru hatlarının güvenliğine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) 

406. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yakacak 
yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1162) 

407. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KİT Yönetim Kurulu üyelerinin gelir vergisi 
ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1163) 

408. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir meranın kiraya verilmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

409. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar'daki bir yolun bakımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

410.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal ve Niksar'da arıtma tesisi kurulmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 

411.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, doğalgazda fiyat indirimine ve çiftçilerin 
elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) 

412. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Balıkesir Müftülüğünün bir hutbesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/1168) 

413. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Şanlıurfa Valisinin bir parti 
etkinliğine katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

414. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 
bir merkeze ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 

415. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 
bir merkeze ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

416. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in sağlık hizmetlerindeki bazı 
ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 

417. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep-Nizip otoyoluna batı çıkışı 
yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 

418. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, İsrail'le görüşmelerde Gazze Bölgesinin 
gündeme getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1174) 

419. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Mısır Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 

420. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'in, sözleşmeli personele ilişkin Devlet 
Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1176) 

421. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 2008 yılında tahsil edilen tapu suret harçlarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 

422. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Mersin'deki kırsal kalkınma hibe ödemelerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 

423. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TÜRKSOY'un bütçesine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

424. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, fosforik asit ithaline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1180) 

- 4 7 - 55 İNCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI ILE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. 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) (*) 

3. - 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) 

4. - 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) 

5. - 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) 

6. 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) 

7. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu 
Raporu (1/463) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 18.12.2008) 

8. 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) 

9. 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) 

10. - 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) 

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) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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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) 

13. 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) 

14. 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) 

15. 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) 

16. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetler Arası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

17. 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 Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

19. 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) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

21. 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) 

22. 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) 
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23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. - 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) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

29. 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) 

30. 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) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/399) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/373) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

33. 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) 

34. - 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) 

35. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) 
(S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 
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36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

37. 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) 

38. 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) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

40. 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) 

41. 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) 

42. 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) 

43. 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) 

44. 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) 

45. 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) 

46. 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) 

47. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 
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48. 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) 

49. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

50. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

51. 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) 

52. 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) 

53. 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) 

54. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) 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 Gazları (LPG) 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) 

55. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 
Ödeneklerinin Arttırılmasına 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) 

56. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

57. - Özel Öğretim Kurumları 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) 

58. - 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) 
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59. - 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) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. 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) 

63. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

64. - 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) 

65. 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) 

66. 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) 

67. 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) 

68. 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 Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (S. Sayısı: 245) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

69. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2008) 

70. X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

71. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
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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) 

72. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'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 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

77. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih 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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
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) 

78. - 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 
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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) 

79. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'm 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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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 İtirazları (3/115) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

85. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'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 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
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Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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 
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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) 

93. - 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 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) 

94. - Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'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 Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'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) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - Konya Milletvekili Atilla Kart'm 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) 

98. - 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) 

99. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 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 
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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) 

100. - 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) 

101.- 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) 

102.- 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 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) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm 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) 

106. - 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 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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107. - 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) 

108. - 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) 

109. - 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) 

110.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'm 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) 

111. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'm 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) 

112.- 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) 

113.- 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) 

114.- 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) 

115. - 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) 

116.- 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) 

117.- 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) 

118.- Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'm 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) 

119. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

120. - 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) 

121.- Sivas Milletvekili Hamza Yerükaya 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) 

122. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı 
Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik 
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Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 27.6.2008) 

123. - 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 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) 

124. - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'm 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 Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/152) (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127.- 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) 

128. - 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) 

129. - 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 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) 

130. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'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 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) 

131. - 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) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134.- 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) 

135. - 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'm 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) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - 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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139. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'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 İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'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) 

140. - 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) 

141.- 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) 

142. - 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) 

143. - 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 (3/215) (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

- 63 - 55 İNCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
147. - 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) 

148.- 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) 

149. - 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) 

150.- 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) 

151. 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) 

152. - 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) 

153.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) 

154. 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) 

155. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/386) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

156. 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 
Raporları (1/552) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

157. - 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) 

158. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 301) 
(Dağıtma tarihi: 5.11.2008) 

159. 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) 

160. 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) 

161.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) 

162. 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) 

163. - Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) 

164. X - Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/602) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi: 5.2.2009) 

165. X - Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu Guvernörler Kurullarının 2009 Yıllık 
Toplantıları Münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası 
Para Fonu Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 5.2.2009) 

166. - İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu ve 25 Milletvekilinin; Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Kanunu Teklifi; Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 8 Milletvekilinin; Kadın Erkek Eşitliğini 
İzleme Kurulu Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 Milletvekilinin; 
Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/211, 2/112,2/311) (S. Sayısı: 328) (Dağıtma tarihi: 5.2.2009) 

167. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 6.2.2009) 

168. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım 
Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/359) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi: 6.2.2009) 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 

TBMM (S. Sayısı: 328) 

İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu ve 25 Milletvekilinin; 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu Teklifi; Adana Milletvekili 
Nevin Gaye Erbatur ve 8 Milletvekilinin; Kadın Erkek 
Eşitliğini İzleme Kurulu Kanun Teklifi ve İstanbul 
Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 Milletvekilinin; Kadın-Erkek 
Eşitlik Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile 

Anayasa Komisyonu Raporu (2/211, 2/112, 2/311) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Nimet Çubukçu 
İstanbul 

Selma Aliye Kavaf 
Denizli 

Özlem Piltanoğlu Türköne 
İstanbul 

Çağla Aktemur Özyavuz 
Şanlıurfa 

Halide İncekara 
İstanbul 

Güldal Akşit 
İstanbul 

Ayşenur Bahçekapılı 
İstanbul 

Özlem Müftüoğlu 
Gaziantep 

Nükhet Hotar Göksel 
İzmir 

Gülsen Orhan 
Van 

Öznur Çalık 
Malatya 

Safiye Seymenoğlu 
Trabzon 

Alev Dedegil 
İstanbul 

İlknur Inceöz 
Aksaray 

Ayşe Akbaş 
Balıkesir 

Ayşe Türkmenoğlu 
Konya 

Fatma Şahin 
Gaziantep 

Zeynep Dağı 
Ankara 

Aşkın Asan 
Ankara 

Birnur Şahinoğlu 
Samsun 

Canan Candemir Çelik 
Bursa 

A. Sibel Gönül 
Kocaeli 

Av. Fatoş Gürkan 
Adana 

Gönül Bekin Şahkulubey 
Mardin 

Edibe Sözen Dilek Yüksel 
İstanbul Tokat 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2/211 Esas Numaralı Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanun Teklifine katılıyorum. 
Gereğini arz ederim. 

Canan Kalsın 
İstanbul 

GENEL GEREKÇE 
Geride bıraktığımız yüzyılda, insanlığın evrensel değerleri ortaya çıkmış, bu değerlerin geliştirilip 

korunması yönünde uluslararası örgütlenmeler, sözleşmeler ve konferanslar gerçekleştirilmiştir. Bu 
örgütlenmelerin en önemlisi de Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması olmuştur. 

Bu çerçevede kadınların öncelikle kalkınma süreci içinde yer almaları, kalkınmanın 
sonuçlarından eşit biçimde yararlanmalarını engelleyecek faktörlerin ortadan kaldırılması amacıyla 
1946 yılında Kadının Statüsü Komisyonu kurulmuş ve 1948'de BM tarafından, siyasal düşüncelerin 
ve cinsiyetlerin insanlar arasında eşitsizliğe neden olmaması gerektiği önemle vurgulanmıştır. 

Dünyada bu gelişmeler yaşanırken ülkemizde bu doğrultudaki gelişmeler dünyadaki benzer 
gelişmelerden çok önce, 1920'li yıllarda başlamıştır. 

1923 yılında laik, demokratik Cumhuriyetin kuruluşu ile büyük bir sosyal ve siyasi dönüşüm 
yaşayan Türkiye Cumhuriyeti toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda benzersiz bir 
deneyime sahip ülkelerden biridir. Bu dönemde kadının kamusal alana katılımını devlet eliyle 
destekleme, yasal alanda radikal değişiklikler ve ayrımcı gelenek ve değerlerin dönüştürülmesi 
kadın-erkek eşitliğini sağlamanın temellerini oluşturmuştur. Eğitimin ve öğretimin birleştirilmesi, 
Türk Kanunu Medenisinin kabulü, kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanması ve daha pek çok 
değişiklik, kadınları erkeklerle birlikte eşit yurttaş konumuna yükseltmiştir. Dolayısıyla, Türkiye 
1930 ve 40'h yıllarda o dönem için oldukça ileri sayılabilecek bir eşitlik standardına ulaşmıştır. 
Ancak ülkemizde yasalarda yer alan ve zamanına göre eşitlikçi hükümler taşıyan düzenlemelerin 
hayata geçirilebilmesi çoğunlukla mümkün olamamıştır. Ülkemizde halen beş kadından biri okuma 
yazma bilmemekte, kadınların eğitim düzeyleri bölgeler ve kır-kent itibariyle farklılıklar 
göstermektedir. Kadınlar karar mekanizmalarında eşit sayı ve güçte temsil edilememekte, ekonomik 
kaynaklara erişememe sorunu yaşamakta, kadınların işgücüne ve istihdama katılımı yıllar itibariyle 
düzenli olarak düşmektedir. 

Toplumsal yaşamda karşılaşılan bu eşitsizlikleri gidermenin en önemli araçlarından biri eşitlik 
çabalarının kurumsallaşmasıdır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), Pekin Eylem Platformu ve diğer BM belge ve 
dokümanları eşitliğe yönelik çabaların kurumsallaşmasını öngörmektedir. 

Türkiye'nin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini 1985 yılında 
imzalayarak 1986 yılında yürürlüğe girmesini takip eden süreçte, 1990 yılında ulusal mekanizma 
olarak Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1994 yılında Teşkilat Yasası iptal 
edilen kurum 6 Kasım 2004 tarihli yürürlüğe giren Teşkilat Yasası ile Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü olarak yeniden kurumsal yapıya kavuşmuştur. 

1990'h yıllardan itibaren gerek uluslararası gelişmeler gerekse toplumsal talepler çerçevesinde 
ülkemizde kadın-erkek eşitliğini sağlayan/güçlendiren çok önemli yasal düzenlemeler hayata 
geçirilmiştir. 

1997 yılında temel eğitim beş yıldan sekiz yıla çıkarılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 328) 
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1998 yılında Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. 
1999 yılında Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine konulan çekinceler 

kaldırılmıştır. 
2000 yılında İhtiyari Protokol Türkiye tarafından imzalanmış ve 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. 
1 Ocak 2002'de kadın-erkek eşitliği bakış açısı ile hazırlanmış olan Yeni Türk Medeni Kanunu 

yürürlüğe girmiştir. 
18 Ocak 2003'te Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun 

yürürlüğe girmiştir. 
17.05.2004 tarihinde Anayasanın 10. ve 90 inci maddelerinde kadın-erkek eşitliğini 

güçlendirecek nitelikle düzenlemeler yapılmıştır. 
26.09.2004 tarihinde kabul edilen ve 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza 

Kanununda kadınlar lehine önemli düzenlemeler yer almıştır. 
6.11.2004 tarihinde ulusal mekanizma olan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

Yasası yürürlüğe girmiştir. 
10.06.2003 tarihinde işçi işveren ilişkilerinde cinsiyette dahil olmak üzere ayrımcılık 

yapılamayacağı temeline dayalı 4857 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmiştir. 
26.04.2007 tarihinde Ailenin Korunmasına Dair Kanunun kapsamını genişleten Kanun 

değişikliği yürürlüğe girmiştir. 
Kadın-erkek eşitliği konusunda yasal alanda kaydedilen önemli gelişmelere rağmen, uygulamada 

sorunlar yaşandığı bir gerçektir. Kadın-erkek eşitliği alanında önemli ilerlemeler sağlayan ülkelerde 
kadın-erkek eşitliğini sağlamak üzere kurulan ulusal mekanizmaların yanı sıra birbirini 
tamamlayacak/destekleyecek Eşitlik Komitesi, Eşitlik Kurulu, Konsey ve Parlamento içinde 
Komisyon biçiminde yapılanmalara gidilmiştir. 

Belçika'da Kadın ve Erkekler İçin Fırsat Eşitliği Danışma Komitesi, Fransa'da Kadın Hakları 
ve Erkekler İçin Fırsat Eşitliği Delegasyonları, Portekiz'de Eşitlik, Fırsat Eşitliği ve Aile Parlamento 
Komitesi, İspanya'da İspanya Parlamentosu Kongre-Senato Karma Komisyonu, İngiltere'de Cinsiyet 
Eşitliği Grubu bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa Parlamentosunda da Kadın Haklan ve Fırsat Eşitliği 
Komitesi bulunmaktadır. 

Anayasamızın 10 uncu maddesinde "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin 
yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmünün öngördüğü kadın erkek eşitliğine ulaşma 
yolunda etraflı politika ve stratejiler oluşturmak, ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi uyarınca temel hak ve özgürlükleri kadınların 
erkeklerle birlikte eşit olarak kullanabilmelerini sağlamak, Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara 
ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan Araştırma Komisyonunun Raporunda da yer aldığı 
üzere ülkemizde de diğer ülke örneklerinde de görüldüğü gibi kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için 
tüm önlemlerin alınmasını sağlayacak bir yapının kurulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında reform niteliğinde yasal düzenlemeler gerçekleştiren 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulması, ülkemizde kadının insan 
haklarının korunması ve geliştirilmesi, erkekler ile birlikte eşit hak, imkan ve fırsatlara ulaşabilmeleri 
bakımından büyük önem arzetmektedir. 

Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak Fırsat Eşitliği Komisyonu 
oluşturulması amacıyla bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 328) 



- 4 -

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"Kadın-Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun Teklifı"miz gerekçesiyle 

ekte sunulmuştur. 
Gereğini saygı ile arz ederiz. 

Nevin Gaye Erbatur Erol Tınastepe Ahmet Ersin 
Adana Erzincan İzmir 

Sacid Yıldız Ali Rıza Öztürk Tekin Bingöl 
İstanbul Mersin Ankara 

Mehmet A li Özpolat Turgut Dibek Tacidar Seyhan 
İstanbul Kırklareli Adana 

GENEL GEREKÇE 
Nüfusun yarısını oluşturan ancak, sorumlulukları ile orantılı hakları henüz elde edememiş olan 

kadınların statülerini yükseltmek amacıyla ulusal mekanizmaların kurulmasına yönelik karar, 1975 
yılında yapılan Birleşmiş Milletler Dünya Kadın Konferansı 'nda kabul edilen Nairobi İleriye Yöne
lik Stratejileri Belgesi'nde yer almıştır. 1975 yılından itibaren kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yö
nelik faaliyetler yürütmek veya bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak üzere birçok ülkede çeşit
li düzeylerde ulusal mekanizmalar kurulmuştur. Bugün, Birleşmiş Milletler üyesi olan 144 ülkede 
kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik ulusal mekanizma bulunmaktadır. İtalya, Kosta Rika ve 
Kamboçya ulusal mekanizmayı içine alacak ayrı bakanlıklar kurmuş ülkelerdendir. 

Birçok batılı ülke ise sadece tek mekanizma ile yetinmemiş; eşitliğe yönelik kurumsal yapılarını 
çeşitlendirmiştir. Örneğin, İngiltere'de ulusal mekanizmayı, Kadın Birimi, kadın konusundan so
rumlu iki Bakan, Kabine Alt Komitesi ve Eşit Fırsatlar Komitesi oluşturmaktadır. Kadın-erkek eşit
liği konusunda çok önemli ilerlemeler kaydetmiş bulunan Norveç'te, eşitlik konusundaki ulusal me
kanizmalar dört düzeyde örgütlenmiştir. Benzer yapılanmalar Hollanda'da da bulunmaktadır. Fran
sa'da Meclis ve Senato düzeyinde, iki Kadın Haklan ve Eşit Fırsatlar Parlamenterler Delegasyonu 
bulunmaktadır. Bu delegasyonlar, hükümetin eşitlik konusunda yaptığı faaliyetler hakkında yasama 
organını bilgilendirmek, ilgili yasaların çıkarılmasına öncülük etmek, yasaların sonuçlarını değer
lendirmek ve benzeri işleri yürütmektir. Portekiz'de her dört yılda bir yenilenen Eşitlik, Eşit Fırsat
lar ve Aile Komitesi kurulmuştur. Komite, ulusal düzeyde sektörel politikaları analiz etmekle, eşit 
fırsatları hayata geçirecek siyasal önlemleri almakla, mevcut yasaların eşitlik üzerindeki etkisini in
celemekle ve yasaların uygulanmasını incelemekle görevlidir. İspanya'da Kongre ve Senato Karma 
Komisyonu koordinasyon organı olarak işlev görmektedir. Komisyon, kadın haklarını korumak ve ge
liştirmek amacıyla çalışmalar da yapmaktadır. Ülkemizde Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi'nin uygulamaya geçirilmesi ve cinslerarası eşitliğin sağlanması için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de 20. dönemde bir Meclis Araştırması Komis
yonu kurulmuş, Komisyon hazırladığı raporu 1998 yılında TBMM'ne sunmuştur. Raporda tavsiye 
edilen hususlardan birisi de Meclis 'te sürekli bir kadın-erkek eşitliği komisyonu kurulmasıdır. An
cak, bu öneri yaşama geçirilmemiştir. Kadın-erkek eşitliği Komisyonu kurulması için, 21. ve 22. 
dönemlerde TBMM'de yapılan girişimler de, sonuçsuz kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 328) 
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Pek çok ülkede çeşitli isimler altında faaliyet gösteren kadın-erkek eşitliğini izleme komisyon
larının benzeri bir birimin Türkiye'de de kurulması, bugün artık acil bir gereksinim haline gelmiştir. 
Bu nedenle, TBMM Başkanlığı'na bağlı bir kurul oluşturulması için gerekli düzenlemeyi yapmak 
amacıyla söz konusu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Bu maddede Kanun'un amacı gösterilmiştir. 
Madde 2- Bu maddede siyasi parti grupları ile bağımsızların TBMM'deki sayılarının üye tam

sayısına oranı ölçüsünde yer alacağı ilkesi esas alınarak Komisyon'un kuruluşuna ilişkin hususlar be
lirlenmiştir. 

Madde 3- Bu maddede, Komisyonun görevleri gösterilmiştir. 
Madde 4- Bu maddede, Komisyonun yetkileri gösterilmiştir. 
Madde 5- Bu maddede, Komisyonun çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir. 

Madde 6- Bu maddede, Komisyonun TBMM Başkanlığınca havale olunan başvurularla ilgili 
konulan incelemesine, incelemenin sonucunu ve yapılmakta olan işlemleri başvuru sahibine bildir
mesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

Madde 7- Bu maddede, Komisyon çalışmalarında uyulacak mevzuat ve TBMM Başkanı'nın 
Komisyon üzerindeki denetim yetkisine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

Madde 8- Yürürlük hükmüdür. 
Madde 9- Yürütme hükmüdür. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ NEVİN GAYE ERBATUR VE 
8 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/112) 

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİ İZLEME KURULU KANUN TEKLİFİ 
Amaç: 
MADDE 1- Bu kanunun amacı; Dünya'da ve ülkemizde kadın-erkek eşitliği konusundaki ge

lişmeleri izlemek, uygulamaların bu gelişmelere uyumunu değerlendirmek ve alınacak önlemler 
hakkında çalışmalar yapmak, cinsler arası eşitsizlikle ilgili başvuruları incelemek üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'nde bir Kadın-Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu'nun kuruluş, görev, yetki, çalışma 
usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kurulun Kuruluşu: 
MADDE 2- Üye sayısı Danışma Kurulu'nun teklifi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 

belirlenecek Kadın-Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu'nda, siyasi parti grupları ile bağımsızlar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'ndeki sayılarının üye tam sayısına oranı ölçüsünde temsil edilirler. 

Kurul üyelikleri için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk devre için seçilenlerin görev 
süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. 

Kurul bir başkan, iki başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtibi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla 
yapacağı toplantıda, katılanların salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçer. 

Kurulun Görevleri: 
MADDE 3- Kadın-Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu'nun görevleri şunlardır: 
a) Kadın-erkek eşitliği konusunda uluslararası alanda genel kabul gören gelişmeleri izlemek, 
b) Türkiye'de kadın-erkek eşitliğinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası an

laşmalara, TC. Anayasası'na ve kanunlara ne ölçüde uygun olarak uygulamaya geçirildiğini incele
mek, bu amaçla araştırmalar yapmak, bu alanda iyileştirmeler ve çözümler önermek, 

c) Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların kadın-erkek eşitliği ve kadın 
hakları konusundaki hükümleri ile TC. Anayasası ve diğer ulusal mevzuat arasında uyum sağlamak 
için yapılması gereken değişiklikleri ve düzenlemeleri belirlemek, 

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının gündemdeki konular hakkında, istem üzeri
ne, görüş ve öneri bildirmek, 

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nca havale edilen, kadın-erkek eşitliğinin ihlaline 
ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialar ile ilgili başvurulan incelemek ve gerekli gördüğü hal
lerde ilgili mercilere iletmek, 

f) Her yıl yaptığı çalışmaları, elde ettiği sonuçlan ve kadın-erkek eşitliği konusunda yurtiçindeki 
ve yurt dışındaki gelişmeleri kapsayan bir rapor hazırlamak. 

Kurulun Yetkileri: 
MADDE 4- Kadın-Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu görevleri ile ilgili olarak; Bakanlıklarla Ge

nel ve Katma Bütçeli Dairelerden, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgi
lileri çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. 

Kurul gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgisine başvurabilir ve Ankara dışında 
da çalışabilir. 
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Kurulun Çalışma Usul ve Esasları: 
MADDE 5- Kadın-Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır 

ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam
sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 

Kurul, incelemelerini alt komisyonlar kurmak suretiyle de yapabilir. 

Kurul, görevleri ile ilgili olarak hazırladığı raporlan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
sunar. Bu raporlar Danışma Kurulu'nun görüş ve önerisi ile Genel Kurul gündemine alınabilir ve 
okunmak suretiyle veya üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir. 

Kurul raporlan Başbakanlık ile ilgili bakanlıklara da, TBMM Başkanlığınca gönderilir. 

Kurulun gerekli görmesi halinde, inceleme konusunun sorumluları hakkında genel hükümlere 
göre kovuşturma veya işlem yapılabilmesi için Kurul raporu ilgili mercie bildirilir. 

Kurul çalışmaları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelere ait giderler, Kurul kararı 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam'nın onayı ile, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine 
göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi'nden karşılanır. 

İnceleme ve Sonucun Bildirilmesi: 
MADDE 6- Kadın-Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı'nca havale olunan başvurular ile ilgili konuları inceler. 

Kurul, başvuru sahibine, başvurunun sonucu ve yapılan işlem hakkında, başvurunun Kurul'a 
havale tarihinden itibaren başlayarak en geç üç ay içinde bilgi verir. 

Kurul Çalışmalarında Uygulanacak Hükümler ve Denetim: 
MADDE 7- Kadın-Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu'nun çalışmalarında, bu Kanun'da açıklık ol

mayan hallerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü gereğince 

komisyonlar üzerindeki denetleme yetkisi, bu Kurul için de geçerlidir. 
Yürürlük: 
MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme: 
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kuru

lu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞNA 

Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte su
nulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 

Ayşe Jale Ağırbaş Hüseyin Mert Hüseyin Pazarcı 
İstanbul İstanbul Balıkesir 

Hasan Erçelebi Hasan Macit Tayfun İçli 
Denizli İstanbul Eskişehir 

GENEL GEREKÇE 
Demokrasinin tam anlamıyla yerleşebilmesi, tüm vatandaşların, kadınların ve erkeklerin 

ekonomide, karar alma mekanizmalarında, sosyal, siyasal ve kültürel hayatın her alanında eşit olarak 
temsil edilebilmeleriyle gerçekleşebilir. Hayatın her alanına eşit olarak katılım ve temsil, kadınların 
ve erkeklerin hayatlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek politikaların oluşturulmasında, 
yasaların çıkarılmasında ve uygulanmasında eşitlik ilkesinin temel alınmasıyla mümkün olabilir. 
Eşitlik ilkesi, özgürlüklerin güvencesi ve gerçekleşme koşulu olarak genel kurucu bir ilkedir. 
Eşitsizlikler ortamında herkesin değil sadece bazılarının özgürlüğünden bahsedilebilir. Bu çerçeve 
içerisinde kadın erkek eşitliğini sağlama global bir hedef olarak Birleşmiş Milletler örgütü bünyesinde 
kapsamlı bir siyasal hareket haline gelmiştir. 

Kadın erkek eşitliğinin uluslararası düzeyde temel belgesi Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)'dır. 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde ilan 
edilmiş olan kadm erkek eşitliği, 1980 yılında Kopenhag'da toplanan Dünya Kadın Konferansı'nda 
imzalanan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi'yle, yeniden 
düzenlenerek kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı yasaklamıştır. Bu sözleşme ile kadın hakları, in
san haklan katalogu içerisindeki yerini almıştır. Sözleşme kadınlara karşı ayrımcılığın ne demek ol
duğunu 1. maddede şöyle açıklamıştır: 

"Siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel, kişisel veya öteki alanlardaki kadın erkek eşitliğine 
dayanan insan haklarının ve temel özgürlüklerinin, medeni durumları ne olursa olsun kadınlara 
tanınmasını, kadınların bu haklardan yararlanmalarını veya kullanmalarını engelleme veya hüküm
süz kılma amacını taşıyan veya bu sonucu doğuran cinsiyete dayalı herhangi bir ayırım, dışlama ve
ya kısıtlama anlamına gelir." 

Sözleşme, kadınların siyasal kararlara katılım hakkının genel çerçevesini tanımlamakta ve taraf 
devletlere eşit katılımı sağlamak için özel tedbirler getirme zorunluluğu getirmektedir. Bu özel ted
birler içinde; yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası işleyişini düzenleyen hükümlerinde de cinsler 
arasında eşitliğin sağlanmasına yönelik özel tedbirlerin belirtilmesi çok kullanılan yollardan biridir. 

Parlamento ve belediye meclislerinde oluşturulacak eşitlik komisyonları ile siyasi partilerin ka
rar organları olan kurul ve komisyonların iç işleyişlerini düzenleyen tüzük ve yönetmeliklerde yapıla
cak düzenlemeler ile kadınların tartışmalara ve kararlara katılım usullerinin düzenlenmesi de bu özel 
yollar içerisinde yer almaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 328) 
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Türkiye, 1985 yılında kadınlara karşı ayrımcılığı önlemeyi hedefleyen CEDAW'ı imzalamış, 
1986 yılında yürürlüğe sokmuştur. Ayrıca, 1963 yılında başlayan Avrupa Birliği süreci çerçevesin
de, aday ülke olarak kadın-erkek eşitliğini sağlamaya dönük AB politikalarını yerine getirmeye 
çalışmaktadır. 

Ülkemizde, kadının yaşamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, kadınların meslekler edin
mesini mümkün kılmış; ancak bu haklar diğer temel sosyal haklarla desteklenmediğinden kadının top
lumsal yaşamda etkin bir biçimde yer almasına yetmemiştir. Ülkemizde eğitim, sağlık ve istihdam 
gibi temel göstergeler açısından kadının durumu istenen düzeye getirilememiştir. 

Kadınların yasal statülerinin eşitlenmesindeki önemli aşamalardan biri olan siyasi hakların ka
zanılması, ülkemizde 1934 yılında gerçekleşmesine ve Millet Meclisi seçimlerinde kadınlara seçme 
ve seçilme haklarının tanınmasına rağmen, 1935 yılında % 4,6 olan kadın vekil oranı, 2007 seçim
lerine kadar yakalanamamıştır. Bu oran 2007 seçimlerinde 50 kadın milletvekiliyle % 9,1 seviyesine 
çıkmıştır. 1935'ten bugüne kadar 72 yılda TBMM'ye 8734 erkek, 233 kadın girmiştir. Yerel yöne
timlerde kadınlar ulusal yönetimden de düşük bir oranda temsil edilmektedir. Ülkede yaşayan in
sanların, dolayısıyla seçmenin de yarısının kadınlardan oluştuğu düşünüldüğünde, bu tablodaki kadın 
erkek oranlarındaki dengesizlik çok belirginleşmektedir. 

Kadınların eksik temsili önemli bir sorundur ve giderilmelidir. Demokrasi, adalet, çağdaşlık vb. 
değerler adına kadınların seçilmiş organlarda daha yüksek oranlarda yer almaları gerekmektedir. Etkin 
politikada daha çok sayıda kadın bulunması politik yaşamı varsıllaştıracak, bu alana yeni değerler ge
tirecektir. Kadınların temsili, seçilmiş kadınların sayısındaki artışla özdeş de değildir. Gerçek an
lamda bir temsilden söz edebilmek için, biçimsel temsilin ötesinde kadınların kendi gereksinimleri
ni formüle edip politikleştirebilecekleri düzeneklerin varlığı gereklidir. Bu çerçevede TBMM' de 
Kadın -'Erkek Eşitlik Komisyonu kurulması, komisyonun kadın-erkek eşitliği açısından taşanların 
uygunluğu denetleyecek yetkiye sahip olması, ülkemizde kadm-erkek eşitliğinin devlet politikası ha
line gelmesi ve geliştirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Kanunun amacı gösterilmiştir. 

Madde 2- Komisyonun kuruluşuna ilişkin hususlar gösterilmiştir. 

Madde 3- Komisyonun görevleri gösterilmiştir. 

Madde 4- Komisyonun yetkileri gösterilmiştir. 

Madde 5- Komisyonun çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir. 

Madde 6- Komisyonun TBMM Başkanlığınca havale olunan başvurularla ilgili konuları ince
lemesine, incelemenin sonucunu ve yapılmakta olan işlemleri başvuru sahibine bildirmesine ilişkin 
esaslar düzenlenmiştir. 

Madde 7- Komisyon çalışmalarında uyulacak mevzuat ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı'nın Komisyon üzerindeki denetim yetkisine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

Madde 8- Yürürlük maddesidir. 

Madde 9- Yürütme maddesidir. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE JALE AĞIRBAŞ VE 5 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/311) 

KADIN-ERKEK EŞİTLİK KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

Amaç 

MADDE 1- Bu kanunun amacı; Dünya'da ve ülkemizdeki kadın-erkek eşitliği konusundaki ge
lişmeleri takip etmek, bu gelişmelere paralel çalışmalar yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne su
nulan kanun tasan ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameleri cinslerarası eşitsizlikle ilgili başvu
ruları incelemek ve gerekli mercilere görüş sunmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir 
Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu'nun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Komisyonun Kuruluşu 

MADDE 2- Üye sayısı danışma kurulunun teklifi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisince be
lirlenecek Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonunda, siyasi parti grupları ile bağımsızlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ndeki sayılarının üye tam sayısına oranı ölçüsünde temsil edilirler. 

Komisyon üyeliği için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, 
ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. Görev süreleri yenileri seçilinceye kadar devam eder. 

Komisyon bir başkan, iki başkanvekili, bir sözcü ve bir katibi, üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile yapacağı toplantıda, katılanların salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçer. 

Komisyonun Görevleri 

MADDE 3- Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonunun görevleri şunlardır. 

Kadın erkek eşitliği konusundaki dünyadaki gelişmeleri izlemek ve buna paralel çalışmalarda 
bulunmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde karar
namelerin kadın erkek eşitliği açısından uygunluğunu incelemek ve ihtisas komisyonlarına görüş 
sunmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca havale edilen, kadm erkek eşitliğinin ihlaline ve 
cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialar ile ilgili başvurulan incelemek ve gerekli görüldüğü hallerde 
ilgili mercilere iletmek, 

Her yıl yaptığı çalışmalan ve kadın erkek eşitliği konusunda dünyada ve ülkemizde yaşanan ge
lişmeleri kapsayan bir rapor hazırlamak. 

Komisyonun Yetkileri 

MADDE 4- Komisyon, görevleri ile ilgili olarak; Bakanlıklarla Genel ve Katma Bütçeli Daire
lerden, mahalli idarelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlan ile özel kuruluşlardan bilgi istemek 
ve buralarda inceleme yapmak, ilgilileri çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. 

Komisyon gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgisine başvurabilir ve Ankara 
dışında da çalışabilir. 

Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları 

MADDE 5- Komisyon, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt 
çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir 
fazlasından az olamaz. 
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Komisyon, başkanın yönetiminde çalışır. Başkan bulunmadığı zaman başkanvekili, o da yoksa 
sözcü, komisyona başkanlık eder. 

Komisyon incelemelerini alt komisyon kurmak suretiyle de yapabilir. 
Komisyon görevleri ile ilgili olarak hazırladığı yıllık faaliyet ve değerlendirme raporunu TBMM 

Başkanlığı'na sunar. Bu raporlar, Danışma Kurulunun görüş ve önerisiyle Genel Kurul gündemine 
alınabilir ve okunmak suretiyle veya üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir. 

Komisyon raporları Başbakanlık ile ilgili bakanlıklara, TBMM Başkanlığınca gönderilir. 
Komisyon gerekli görmesi halinde, kadın erkek eşitliğinin ihlaline ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa 

dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemesi sonucunda, sorumlular hakkında genel hükümlere göre 
kovuşturma veya işlem yapabilmesi için, Komisyon raporuyla ilgili mercie bildirir. 

Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelere ait giderler, Ko
misyon karan ve TBMM Başkanlığı'nın onayı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre 
TBMM bütçesinden karşılanır. 

İnceleme ve Sonucun Bildirilmesi 
MADDE 6- Komisyon, TBMM Başkanlığınca havale olunan başvurular ile ilgili konulan inceler. 
Komisyon, başvuru sahibine, başvurunun sonucu ve yapılan işlem hakkında, başvurunun Ko

misyona havale tarihinden başlayarak en geç üç ay içinde bilgi verir. 
Komisyonun Çalışmalarında Uygulanacak Hükümler ve Denetim 
MADDE 7- Komisyon çalışmalarında, bu Kanun'da açıklık olmayan hallerde TBMM içtüzüğü 

hükümleri uygulanır. 

TBMM Başkanı'nın TBMM içtüzüğü gereğince komisyonlar üzerindeki denetleme yetkisi, bu 
Komisyon için de geçerlidir. 

Yürürlük 
MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini TBMM Başkanı ve Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Esas No.: 2/211 30/1/2009 

Karar No.: 9 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 14/4/2008 tarihinde esas olarak Anayasa Komisyonuna havale edilen "İstanbul 
Milletvekili Nimet Çubukçu ve 25 Milletvekilinin Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu Teklifi" (2/211) 
Komisyonumuzun 29/1/2009 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Toplantımıza Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
yetkilileri katılmışlardır. 

Teklifle; kadın haklarının korunması, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik ülkemizde ve 
dünyada yaşanan gelişmeleri izlemek, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek, 
istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifi, tasarısı ve KHK'lerle ilgili 
ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Fırsat Eşitliği 
Komisyonunun kurulması öngörülmekte ve bu komisyonun kuruluşu, görev ve yetkileriyle çalışma 
usul ve esasları düzenlenmektedir. 

Kadın-erkek eşitliği alanında önemli yasal değişiklikler yapılmasına rağmen uygulamada sorun 
yaşandığı, bu çerçevede parlamento içinde oluşturulacak yapılanmanın sorunun giderilmesinde ulusal 
mekanizmaları tamamlayacak, destekleyecek şekilde fonksiyon göreceğine gerekçede dikkat 
çekilmektedir. 

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu toplantıyı açış konuşmasında, kadın-erkek eşitliğini 
hayata geçirme konusunda ülke olarak sicilimizin iyi düzeyde olmadığını; kadına seçme ve seçilme 
hakkını pek çok Avrupa ülkesinden önce tanımamıza, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yasal 
düzenlemelerin yapılmış olmasına rağmen uygulamada iyi sonuçlar alınmadığını ifade etmiştir. 
Siyasete yansıyan tablo da bunu göstermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 ve 23 üncü 
dönemlerinde töre ve namus cinayetlerinin, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yasal 
düzenlemeler gerçekleştirilmiş; Anayasamızın 10 ve 90 inci maddelerinde yapılan değişikliklerle 
eşitlik ilkesi daha güçlü vurgulanmıştır. Dünyadaki uygulamalar incelendiğinde, pek çok ülkede 
kurul, komisyon, alt komisyon, istişari komisyon, komite, delegasyon vs. isimlerle bu amaca yönelik 
yapılanmaların parlamentolar bünyesinde olduğu görülmektedir. Bu alanda CEDAW yani Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi önemli bir belgedir. Çekince 
konulması imkanı da yoktur. 

Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu Teklifle ilgili konuşmasında; toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
ana plan ve politikalara dahil edilmesinin, kadın ve erkeklerin haklardan, fırsatlardan, imkanlardan, 
kaynaklardan eşit yararlanması, karar alma mekanizmalarına eşit erişim ve bunlar üzerinde 
kontrollerini sağlayan bir süreç olduğunu ifade etmiş; nihai amacın kadın ve erkekler için eşit fırsatlar 
sağlanması olduğunu belirtmiştir. Bu Teklifin yasalaşmasıyla evrensel bir sorun olan eşitliğin 
sağlanamamasıyla ilgili farkındalık, duyarlılık biraz daha artacaktır. Anayasa, Türk Medeni Kanunu, 
İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Belediye Kanunu, Ailenin Korunmasına Dair Kanun gibi yasal 
zeminde son derece güçlü olunsa bile okuma-yazma oranı, kadın istihdamı, töre ve namus cinayetleri, 
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şiddet, sağlık gibi konularda uygulamada pek çok sorunla karşı karşıya olduğumuz göz ardı 
edilmemelidir.Parlamento içinde böyle bir yapılanma bu sorunların giderilmesinde yürütmeyle 
birlikte daha etkin sonuç alınmasında önemli rol oynayacaktır. 

Komisyonumuz 2/211 esas no'lu kanun teklifiyle aynı mahiyette düzenlemeler içeren; 

- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 8 Milletvekilinin; "Kadın Erkek Eşitliğini İzleme 
Kurulu Kanun Teklifi" (2/112), 

- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 Milletvekilinin; "Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi" (2/311) nin birleştirilerek görüşülmesini ve görüşmelerin 2/211 
esas no'lu kanun teklifi üzerinden sürdürülmesini kabul etmiştir. 

İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan'in Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde "Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu" kurulması hakkındaki İçtüzük değişiklik teklifleri 
olduğu Komisyon Başkanı Burhan Kuzu tarafından belirtilmiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde üyelerimiz şu görüşleri ifade etmişlerdir; 

- Türk Milleti kadını ön plana çıkaran ilk defa devletin başına geçiren, kadını ve erkeği ile 
toplumu bütün olarak değerlendiren bir millettir. Kadınlarımız Fransa'dan, İngiltere'den daha önce 
seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. Kadın da erkek gibi sosyal hayatın bir parçası olmalı, 
toplumsal haklardan ve kaynaklardan eşit şekilde yararlanmalıdır. Ehliyet ve liyakati ile erkeklerle 
yarışabilmelidir. Bu sorun sistemle ilgilidir. Teklif bu anlamda olumlu ayrımcılık yapılmasını 
destekleyecek, Türkiye Büyük Millet Meclisine farklı bir bakış açısı getirecektir. 

- Bu Teklif uzun zamandır tüm kadınların beklediği son derece önemli bir adımdır. Avrupa 
Birliğine adaylık sürecinde, sosyal politikalar başlığının açılması yönünden önem arz etmektedir. 
Birliğin kadın-erkek eşitliği ile ilgili yönergeleri üye devletleri bağlamakta, iç hukuk sistemlerine bu 
yöndeki düzenlemeleri yansıtma yükümlülüğü getirmektedir. 

- Özellikle kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili adımlar atılmalı, Meclis bu alanda üzerine 
düşeni yapmalıdır. 

- Temel amaç kadının birey olmasının sağlanmasıdır. Hangi sosyal politikalar bunu sağlayacaksa 
onlar hayata geçirilmeli, alt yapı buna göre kurulmalıdır. Toplum hayatının her alanında eşitlik 
sağlanmalıdır. 

- Hiç kimse cinsiyeti nedeniyle ayrıma tabi tutulmamalıdır. Kadın - erkek eşitliğinin arzu edilen 
düzeye ulaştırılması ekonomik, kültürel, sosyal vs. gelişmelerle ilgilidir. Kadını her alanda erkeklerle 
eşit haklara sahip, onurunu koruyacak düzeye ulaştıracak tüm çalışmalar çok anlamlıdır. 

- Kadınların, ezilmesinde olumsuzluğun erkeklerde olduğu, onların eğitilmesi gerektiği 
unutulmamalıdır. Olumlu ayrımcılık Anayasal zeminde de yer almalı, eşitlikle engellenmemelidir. 
Önemli olan yanşa eşit başlamaktır. Aksi taktirde eşitlik sözde kalmaktan öteye gidemez. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi oy birliği ile kabul 
edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi "amaç ve kapsam" kenar başlığını taşımakta, ancak sadece "amaç" 
düzenlenmektedir. Verilen bir önerge ile Komisyonun adı "Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu" olarak 
değiştirilmiş, amaç maddesi Komisyonun esas komisyon olmasını da içerecek şekilde yeniden 
yazılmıştır. Madde bu önerge doğrultusunda kabul edilmiştir. 
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Teklifin 2 nci maddesi üzerindeki görüşmelerde verilen bir önergenin kabulü ile kadın 
milletvekilleri ile insan hakları konusunda uzman milletvekillerine Komisyona üye olma konusunda 
öncelik tanınması ve gerçekleştirilen Anayasa değişikliği doğrultusunda her iki dönem için seçilen 
üyelerin görev süresinin iki yıl olması benimsenmiştir. Madde bu değişiklikler doğrultusunda 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Komisyonun görev alanını düzenleyen 3 üncü maddesi üzerinde verilen iki önergenin kabulü ile 
"a" ve "c" bentlerine ibarelerle birlikte, redaksiyon yetkisi de kullanılarak yeni "d" ve "e" bentleri 
eklenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisine ulaşan kadm-erkek eşitliğinin ihlaline ve cinsiyete dayalı 
ayrımcılığa ilişkin başvuruları inceleme, ulusal mevzuatın uluslararası anlaşmaların kadın-erkek 
eşitliği ve kadın hakları konusundaki hükümlerine uyumlu hale getirilmesi için yapılması gerekli 
değişiklik ve düzenleme yetkisi, Komisyon görevleri arasına alınmıştır. Ayrıca Komisyon kendisine 
esas ya da tali olarak havale edilen işleri de görüşebilecektir. Madde bu değişiklikler çerçevesinde 
kabul edilmiştir. 

Verilen bir önergenin kabulü ile Teklifin 4 üncü maddesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde yeniden yazılmıştır. Komisyonun 
yetkilerini düzenleyen bu madde önerge doğrultusunda Komisyonumuzca kabul edilmiştir. Buna 
göre bilgi istenecek, ilgili çağrılacak kuruluşlar "genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri" 
şeklinde belirlenmiş, ayrıca gerçek ve tüzel kişiler kapsama alınmıştır. 

Teklifin; Komisyonun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 5 inci maddesi üzerinde verilen iki 
önergenin kabulü ile ikinci fıkra metinden çıkarılmıştır. Bu düzenleme 4 üncü maddede yer aldığından 
tekrara yol açılmaması amaçlanmıştır. Ayrıca Komisyonun kendisine ulaşan başvurular hakkında 
yapılan işlem ve başvuru sonucunu ilgiliye en geç üç ay içinde bildirmesi hususu madde kapsamına 
alınmıştır. Madde bu değişiklikler doğrultusunda Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Uygulanacak İçtüzük kenar başlıklı 6 ncı madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Teklifin yeni Komisyonun oluşumu ve görev süresini düzenleyen Geçici 1 inci maddesi kabul 

edilen bir önerge doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Buna göre siyasi parti grupları Kadın -Erkek 
Eşitliği Komisyonu için üyelerini, kanunun kabulünü izleyen bir hafta içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına bildirecekler ve bu üyeler 23. Dönemin sonuna kadar görev yapacaklardır. Bu 
önerge çerçevesinde Geçici Madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 7 ve 8 inci maddeleri Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümü ve Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi oya sunulmuş ve 
Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Burhan Kuzu Güldal Akşit Ayşe Nur Bahçekapılı 
İstanbul İstanbul İstanbul 
Kâtip Üye Üye 

Ayhan Sefer Üstün Mehmet Daniş Aysel Tuğluk 
Sakarya Çanakkale Diyarbakır 
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Üye 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

Üye 
Nevzat Korkmaz 

İsparta 
Üye 

Atilla Kart 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

j 

Üye 
Suat Kılıç 
Samsun 

Üye 
H. Hasan Sönmez 

Giresun 
Üye 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

Üye 
Faruk Bal 

Konya 

Üye 
Behiç Çelik 

Mersin 
Üye 

Uye 
Haydar Kemal Kurt 

İsparta 
Üye 

Hasan Kara 
Kilis 
Üye 

Hüsnü Tuna 
Konya 

Üye 
İsa Gök 
Mersin 

Mustafa Çetin 
Uşak 
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ÎSTANBUL MİLLETVEKİLİ NİMET ÇUBUKÇU 
VE 25 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 
FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU 

KANUNU TEKLİFİ 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- Bu kanunun amacı; kadının 

insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ve 
kadm-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik 
ülkemizdeki gelişmeleri izlemek ve müzakere 
etmek, bu konuda diğer ülkelerdeki ve 
uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri takip 
etmek ve bu gelişmeler konusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek ve 
istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulan kanun tasan ve teklifleri ile kanun 
hükmünde kararnamelerin ulusal mevzuata 
uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına 
görüş sunmak üzere, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Fırsat Eşitliği Komisyonunun 
kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını 
düzenlemektir. 

Komisyonun kuruluşu 
MADDE 2- Üye sayısı Danışma 

Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca 
belirlenecek Fırsat Eşitliği Komisyonunda; 
siyasi parti grupları ile bağımsızların Meclisteki 
sayılarının -boş üyelikler hariç- üye tam sayısına 
nispet edilmesi ile bulunacak yüzde oranına 
uygun olarak temsil edilirler. 

Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeleri 
belirlenirken kadın erkek eşitliği alanında 
uzman milletvekillerine öncelik tanınır. 

Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelikleri için, 
bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk 
seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için 
seçilenlerin görev süresi üç yasama yılıdır. 

Fırsat Eşitliği Komisyonu siyasi parti 
gruplarının yüzde oranlarına göre bir başkan, iki 
başkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçer. Bu 
seçim, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla 
toplanan Komisyonun, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğunun gizli oyuyla yapılır. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONU 
KANUNU TEKLİFİ 

Amaç 
MADDE 1- Bu kanunun amacı, kadın 

haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın 
erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak 
ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri 
izlemek, bu gelişmeler konusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek, 
kendisine esas veya tali olarak havale edilen 
işleri görüşmek, istenildiğinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulan kanun tasarı ve 
teklifleriyle Kanun Hükmünde Kararnameler 
hakkında ihtisas komisyonlarına görüş sunmak 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kadın 
Erkek Eşitliği Komisyonunun kuruluş, görev, 
yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Komisyonun kuruluşu 
MADDE 2- Üye sayısı Danışma Kurulunun 

teklifi üzerine Genel Kurulca belirlenecek Kadın 
Erkek Eşitliği Komisyonunda; siyasi parti 
grupları ile bağımsızların Meclisteki sayılarının 
-boş üyelikler hariç- üye tam sayısına nispet 
edilmesi ile bulunacak yüzde oranına uygun 
olarak temsil edilirler. 

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu üyeleri 
belirlenirken kadın milletvekilleri ile insan 
hakları konusunda uzman milletvekillerine 
öncelik tanınır. 

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu üyelikleri 
için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. Her 
iki devre için seçilenlerin görev süresi iki yıldır. 

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu siyasi 
parti gruplarının yüzde oranlarına göre bir 
başkan, iki başkanvekili, bir sözcü ve bir katip 
seçer. Bu seçim, üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyla toplanan Komisyonun, toplantıya 
katılanların salt çoğunluğunun gizli oyuyla yapılır. 
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(İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu ve 
25 Milletvekilinin Teklifi) 

Komisyonun görevleri 
MADDE 3.- Fırsat Eşitliği Komisyonunun 

görevleri şunlardır. 
a) Başkanlığın talebi üzerine ya da 

istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan kanun tasarı ve teklifleri 
ile kanun hükmünde kararnamelerin kadın erkek 
eşitliği konusunda ulusal mevzuata ve uluslar 
arası yükümlülüklere uygunluğunu inceleyerek 
ihtisas komisyonlarına görüş sunmak, 

b) Her yasama yılının sonunda Türkiye'deki 
kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik 
gelişmelere ve Komisyonun o yıl ki 
faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme raporu 
hazırlamak ve bunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ve Hükümetin bilgisine sunmak, 

c) Diğer ülkelerdeki ve uluslararası 
kuruluşlardaki gelişmeleri takip etmek, 
gerektiğinde yurt dışında incelemelerde 
bulunmak ve bu gelişmeler konusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek, 

d) Kadın erkek eşitliği konusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ilişkin 
gerekli bilgi ve dokümanları temin etmek, 

e) Kadın erkek eşitliği konusunda kamuyu 
bilgilendirici etkinlikler yapmak. 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Komisyonun görevleri 
MADDE 3- Kadın Erkek Eşitliği 

Komisyonunun görevleri şunlardır. 
a) Kendisine esas veya tali olarak havale 

edilen işleri görüşmek, Başkanlığın talebi 
üzerine ya da istenildiğinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun 
tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde 
kararnamelerin kadın erkek eşitliği konusunda 
TC Anayasasına, uluslararası gelişmelere ve 
yükümlülüklere uygunluğunu inceleyerek 
ihtisas komisyonlarına görüş sunmak, 

b) Her yasama yılının sonunda Türkiye'deki 
kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik 
gelişmelere ve Komisyonun o yılki faaliyetlerine 
ilişkin bir değerlendirme raporu hazırlamak ve 
bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve 
Hükümetin bilgisine sunmak, 

c) Kadın haklan ile kadın erkek eşitliğini 
sağlamaya yönelik olarak diğer ülkelerdeki ve 
uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri takip 
etmek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde 
bulunmak ve bu gelişmeler konusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek, 

ç) Kadın erkek eşitliği konusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ilişkin 
gerekli bilgi ve dokümanları temin etmek, 

d) Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu 
uluslararası anlaşmaların kadın erkek eşitliği ve 
kadın hakları konusundaki hükümleri ile TC 
Anayasası ve diğer ulusal mevzuat arasında 
uyum sağlamak için yapılması gereken 
değişiklikleri ve düzenlemeleri belirlemek, 

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'nca havale edilen kadın erkek 
eşitliğinin ihlaline ve cinsiyete dayalı 
ayrımcılığa dair iddialar ile ilgili başvuruları 
incelemek ve gerekli gördüğü hallerde ilgili 
mercilere iletmek, 

f) Kadın erkek eşitliği konusunda kamuyu 
bilgilendirici etkinlikler yapmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 328) 



(İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu ve 
25 Milletvekilinin Teklifi) 

Komisyonun yetkileri 
MADDE 4- Fırsat Eşitliği Komisyonunun, 

görevleri ile ilgili olarak, bakanlıklardan, genel 
ve katma bütçeli dairelerden, mahalli 
idarelerden, üniversitelerden ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi 
istemek ve ilgililerini çağırıp bilgi almak 
yetkilerine sahiptir. 

Komisyon gerekli gördüğünde uygun 
bulacağı uzmanların bilgisine başvurabilir. 
Ankara dışında ve yurt dışında da çalışabilir. 

Komisyonun çalışma usul ve esasları 
MADDE 5- Fırsat Eşitliği Komisyonu üye 

tam sayısının en az üçte biri ile toplanır ve 
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar 
verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye 
tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az 
olamaz. 

Komisyon ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarından görüş isteyebilir. 

Komisyon yıllık faaliyet ve değerlendirme 
raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunar. Bu rapor, Danışma 
Kurulunun görüş ve önerisi ile Genel Kurul 
gündemine alınabilir ve okunmak suretiyle veya 
üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir. 

Komisyon raporu, Başbakanlık ve ilgili 
bakanlıklara Başkanlıkça gönderilir. 

Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurt 
içi ve yurt dışı görevlendirmelere ait giderler, 
Komisyon kararı ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanının onayı ile 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu hükümlerine göre Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bütçesinden karşılanır. 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Komisyonun yetkileri 
MADDE 4- Komisyon görevleri ile ilgili 

olarak genel yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri ile gerçek ve tüzel kişilerden 
kanunlarda öngörülen usullere uyarak bilgi 
istemek ve ilgililerini çağırarak bilgi almak 
yetkisine sahiptir. 

Komisyon görev alanıyla ilgili faaliyet 
gösteren kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
çalışmalarından yararlanabilir. 

Komisyon gerekli gördüğünde uygun 
bulacağı uzmanların bilgisine başvurabilir, 
Ankara dışında da çalışabilir. 

Komisyonun çalışma usul ve esasları 
MADDE 5- Kadın Erkek Eşitliği 

Komisyonu üye tam sayısının en az üçte biri ile 
toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu 
ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir 
şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir 
fazlasından az olamaz. 

Komisyon yıllık faaliyet ve değerlendirme 
raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunar. Bu rapor, Danışma Kurulunun 
görüş ve önerisi ile Genel Kurul gündemine 
alınabilir ve üzerinde görüşme açılabilir. 

Komisyon raporu, Başbakanlık ve ilgili 
bakanlıklara Başkanlıkça gönderilir. 

Komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınca kendisine havale olunan 
başvurularla ilgili, başvuru sahibine, yapılan 
işlem ve başvurunun sonucu hakkında havale 
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde bilgi 
verir. 

Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurt 
içi ve yurt dışı görevlendirmelere ait giderler, 
Komisyon kararı ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanının onayı ile 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu hükümlerine göre Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bütçesinden karşılanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 328) 
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(İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu ve 
25 Milletvekilinin Teklifi) 

Uygulanacak İçtüzük 
MADDE 6- Fırsat Eşitliği Komisyonu 

çalışmalarında, bu kanunda açıklık olmayan 
hallerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
gereğince komisyonlar üzerinde haiz olduğu 
denetleme yetkisi bu Komisyon için de 
geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 1- Siyasi parti grupları; 
Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliklerine yapılacak 
ilk seçimler için adaylarını,bildirirler. 

Fırsat Eşitliği Komisyonunun ... nci 
dönemde ... devre için yapılacak üye seçimleri 
diğer komisyonlarla birlikte yapılır. 

Yürürlük 
MADDE 7- Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 8- Bu kanun hükümlerini 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Anayasa Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Uygulanacak İçtüzük 
MADDE 6- Kadın Erkek Eşitliği 

Komisyonunun çalışmalarında, bu kanunda 
düzenleme olmayan hallerde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
gereğince komisyonlar üzerinde haiz olduğu 
denetleme yetkisi bu Komisyon için de 
geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 1- Siyasi parti grupları 
Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliklerine 
yapılacak ilk seçimler için adaylarını Kanunun 
kabulünü izleyen bir hafta içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına bildirirler. Bu 
üyeler Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 üncü 
döneminin sonuna kadar görev yaparlar. 

Yürürlük 
MADDE 7- Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 8- Bu kanun hükümlerini 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 328) 
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